วันที่ 4 เมษายน 2556
เรื่อง

ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2556

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้า้ มันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมนารายณ์ เลขที่
222 ถนนสีลม กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม
2556 โดยมีสา้ เนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่
ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2555
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลด้าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2555 ปรากฏในรายงานประจ้าปี
2555 ซึง่ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปี
2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2555
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดั ให้มีการท้างบแสดงฐานะการเงินและงบก้าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพือ่ เสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจ้าปี ซึ่งได้จดั ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจา่ ยเงินปันผลและจัดสรรกาไรประจาปี 2555
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่้ากว่าร้อยละ 40 ของก้าไร
สุทธิ หลังหักส้ารองตามกฎหมายและภาษี และจัดสรรเป็นทุนส้ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของก้าไรสุทธิประจ้าปี จนกว่าทุนส้ารองนี้จะมีจ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ : จากผลด้าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมประจ้าปี 2555 บริษัทฯมีก้าไร
สุทธิ จ้านวน 31.65 ล้านบาท ก้าไรต่อหุ้น 0.06 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจารณาอนุมัตจิ ่ายเงินปันผลส้าหรับผลด้าเนินงานประจ้าปี 2555 เป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ
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1 หุ้นต่อหุน้ ปันผล 1 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวม
เป็น 1.03 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นหุน้ ปันผลในสัดส่วนหุ้น
สามัญ 1 หุ้นต่อหุ้นปันผล 1 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ส้าหรับหุน้ เดิมจ้านวน 280,289,020
หุ้น เป็นเงิน 280,289,020 บาท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คงเหลือจ่ายเป็นเงินสดหุ้นละ
0.03 บาท จ้านวน 560,568,040 หุน้ เป็นเงิน 16,817,041.20 บาท เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ ส่วนเงินส้ารองตามกฎหมายได้จดั สรรเต็มจ้านวนแล้ว เงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อย
ละ 1,716.66 ของก้าไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หลังจากช้าระภาษีแล้วใน
แต่ละปี
ส้าหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. ก้าไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. จ้านวนหุ้น (ล้านหุ้น)
3. ก้าไรต่อหุ้น (บาท:หุ้น)
4. ปันผลประจ้าปี (บาท:หุ้น)
5. หุน้ ปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท:หุ้น)
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
วาระที่ 5

ปี 2554
164.88
280.29
0.59
0.24
40.68

ปี 2555
(รออนุมัต)ิ
31.65
560.57
0.06
1.00

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก้าหนดว่าในวาระการประชุมสามัญประจ้าปี
กรรมการต้องออกจากต้าแหน่งอย่างน้อยจ้านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา (1/3) กรรมการที่ออกจาก
ต้าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต้าแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้มกี รรมการที่ต้องออกจากต้าแหน่ง จ้านวน 5
ท่าน ดังนี้
1.
นายสุเทพ
วงศ์วรเศรษฐ
กรรมการอิสระ
2.
รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ
กรรมการอิสระ
3.
พลเรือเอกสถิรพันธุ์ เกยานนท์
กรรมการอิสระ
4.
นายทรงฤทธิ์
นิวัติศยั วงศ์
กรรมการ
5.
นายวรวิทย์
โรจน์รพีธาดา
กรรมการ
ประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้แนบมาด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าด้ารงต้าแหน่งอีกวาระหนึง่ ส้าหรับคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้
แนบมาด้วย (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
:
คณะกรรมการบริษัทฯได้พจิ ารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และผล
ก้าไรของบริษัทฯ ส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงใช้อตั ราเดิม
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ความเห็นคณะกรรมการ
:
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ้าปี 2555 และเบี้ยประชุม ดังนี้
1. ค่ า ตอบแทนกรรมการประจ้ า ปี 2555 เป็ น จ้ า นวนเงิ น 1,500,000 บาท โดยให้ ป ระธาน
กรรมการจัดสรรตามความเหมาะสม
2. ค่าเบีย้ ประชุม ให้คงเท่าเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
1. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานฯ
30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
15,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานฯ
25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
20,000 บาท/ครั้ง
3. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประธานฯ
20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
10,000 บาท/ครั้ง
4. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
ประธานฯ
50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
40,000 บาท/ครั้ง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัด ก้าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ้าปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและก้าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งนีส้ ามารถแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ หากผู้สอบบัญชีดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน สามารถ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ โดยไม่จา้ เป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
4521 แห่งบริษัท ส้านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ้าปี 2556 โดย
ก้าหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 990,000 บาท ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่า
สอบบัญชียังอยูใ่ นเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส้านักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จ้ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส้านักงานท้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค
จ้ากัด และบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชี
ส้านักงานเดียวกัน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจานวน 10,000 บาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ้าหน่ายซึง่ เกิดจากหุ้นเพิม่ ทุนทีจ่ ัดสรร
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลคงเหลือ จ้านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงจ้าเป็นต้องลด
ทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นในส่วนดังกล่าว คงเหลือทุนจดทะเบียน 560,568,040 บาท
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ความเห็นของคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ้นควรอนุมัตใิ ห้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ้านวน 10,000
บาท คงเหลือทุนจดทะเบียน 560,568,040 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ้าหน่าย จ้านวน
10,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ หุ้นละ 1 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จ้านวน 560,568,040 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่สบิ บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น
560,568,040 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่สบิ หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
560,568,040 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่สบิ หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (___________________-___________________)
ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัตใิ ห้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครั้งที่
1 (CPI – W1) จานวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือ
หุ้น
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีโครงการขยายก้าลังการผลิตโรงสกัดน้้ามันปาล์ม 30 ตัน จึงประสงค์
จะออกและเสนอขายใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (CPI – W1) ให้แก่ผู้ถอื
หุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น จ้านวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อ
หน่วย โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ หุ้นสามัญ 3 หุ้น ต่อใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (กรณีทมี่ เี ศษให้
ปัดทิ้ง) ใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 2 ปี นับจากวันออก อัตราการใช้สิทธิใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ 1
หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.25 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดตามรายละเอียดเบือ้ งต้น
ของใบส้าคัญแสดงสิทธิฯที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
ในกรณีที่มใี บส้าคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะ
จัดสรรใบส้าคัญแสดงสิทธิฯส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น
ซึ่งแสดงความจ้านงจองซื้อเกินสัดส่วนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ทจี่ ะจองซื้อใบส้าคัญแสดง
สิทธิฯดังกล่าวอีกต่อไป หากยังคงมีใบส้าคัญแสดงสิทธิฯเหลืออยู่ บริษัทฯ จะจัดสรรใบส้าคัญแสดง
สิทธิฯ ที่เหลือให้บุคคลในวงจ้ากัด โดยราคาขายใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องไม่ตา่้ กว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ลบด้วยราคาใช้สิทธิ โดยราคาตลาดให้ค้านวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วง
น้้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท้าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้า
วันท้าการติดต่อกัน ก่อนวันก้าหนดราคาเสนอขาย อย่างไรก็ตามราคาเสนอขายจะต้องไม่ตา่้ กว่า 0.50
บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้มีอา้ นาจในการพิจารณาก้าหนดข้อก้าหนด เงือ่ นไข
และรายละเอียดอื่นใดในการเสนอขายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI – W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น จ้านวนไม่เกิน
186,856,013 หน่วย รวมทัง้ การมอบให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ้านาจในการด้าเนินการดังกล่าว
ข้างต้น
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP #1) จานวนไม่เกิน
28,000,000 หน่วย
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการออกใบส้าคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP #1) โดยไม่คิด
มูลค่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน และเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีความตัง้ ใจในการท้างาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เป็นการจูงใจให้
ท้างานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบตั ิงานและการด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในอนาคต โดยออกและเสนอขายใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ จ้านวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย มีอายุ 5 ปี
นับจากวันที่ได้ออกใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ อัตราการใช้สิทธิใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1
หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.75 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดตามรายละเอียดเบื้องต้นและรายชื่อกรรมการที่
ได้รับการจัดสรรใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6)
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอ้านาจในการพิจารณาก้าหนดข้อก้าหนด เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่นใดในการเสนอขายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP
#1) จ้านวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย รวมทั้งการมอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอา้ นาจในการ
ด้าเนินการดังกล่าวข้างต้น โดยวาระการประชุมนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไม่ตา่้ กว่า 3 ใน 4 ของจ้านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้
ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ้านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมคัดค้านการ
เสนอขายใบส้าคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าว
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 214,856,013 บาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จาก 560,568,040 บาท เป็น 775,424,053
บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ้านวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 214,856,013
บาท เพือ่ รองรับการใช้สิทธิตามใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯจ้านวน 214,856,013
บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 1 บาท
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จ้านวน 775,424,053 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าสิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น
775,424,053 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
775,424,053 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (_______________________-_______________________)
ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
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วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) จานวน 186,856,013 หุน้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จ้านวน 186,856,013 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (CPI-W1) ที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคลในวงจ้ากัด (กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจอง
ซื้อใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบ)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯจ้านวน
186,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ ตาม
รายละเอียดข้างต้น
วาระที่ 15 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทีอ่ อกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษัท
ย่อย จานวน 28,000,000 หุน้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จ้านวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายแก่
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP #1)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯจ้านวน
28,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออก
และเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย
วาระที่ 16 พิจารณาอนุมตั ิให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจในการนาใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งกรรมการ
และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากตาแหน่งได้สง่ มอบให้แก่บริษัทฯ
เพื่อนาไปจัดสรรใหม่
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพือ่ ให้การจัดสรรใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นสิ่งจูงใจ
แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความคล่องตัวในการบริหารจัดการของ
บริษัทฯ ในการน้าใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทีล่ าออก
หรือพ้นจากต้าแหน่ง ไปจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป ภายในระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของโครงการ ESOP #1
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอา้ นาจในการน้า
ใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ ซึง่ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจาก
ต้าแหน่งได้สง่ มอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อน้าไปจัดสรรใหม่ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป
วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก้าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญประจ้าปี ครั้งที่ 1/2556 (“Record Date”)
ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม
2556 และก้าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ เงินปันผลและจองซื้อ ใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
(“Record Date”) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอน
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หุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และก้าหนดให้วันที่ 10-14 มิถุนายน 2556 เป็นวันจองและช้าระเงินค่าจองซื้อ
ใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯจะใช้วิธีลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทั้งที่มา
ประชุมด้วยตนเอง หรือในฐานะผู้รับมอบฉันทะจะต้องน้าแบบฟอร์มลงทะเบียนทีม่ ีบาร์โค้ด พร้อมน้าหลักฐานแสดง
สิทธิการเข้าร่วมประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 9) เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีประวัติ
โดยสังเขปของกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน กรุณาใช้แบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือดาวน์โหลดจาก Website ของ
บริษัทฯ ที่ www.cpi-th.com พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ส่งกลับมายังบริษัทฯไม่น้อยกว่าหนึง่ วันก่อนประชุม
อนึ่ง บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บน Website ของบริษัทฯ
ด้วยเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย สกุลสุรรัตน์)
ประธานกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

56InviteAGM_t_20130320

ส้าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
รายงานประจ้าปี 2555 ของบริษทั ฯ ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ
ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่ วกับใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
รายละเอียดเบื้องต้นโครงการเสนอขายใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญ
ต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่ประชุม
หนังสือมอบฉันทะ

