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23 กุมภาพันธ์
เรื อง

แจ้ งมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที /

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที บริ ษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ได้ จดั การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที /
ของ
บริษัท วันที กุมภาพันธ์
เวลา . น. ณ ห้ องสวนหลวงบอลรู ม ชัน โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุ งเทพฯ เลขที
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร ซึงมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะ รวมทังสิน 43 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 17,438,791 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมด , , หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 66.06 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัท โดยทีประชุมได้ มีพิจารณาและอนุมตั ิเรืองสําคัญ ดังนี
1.

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจําปี
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี

ซึงประชุมเมือวันที

เมษายน

ในวาระที 1 มีผ้ ถู ือหุ้นเพิมอีก 4 ราย จํานวนหุ้น 11,399 หุ้น (ผู้มีสิทธิออกเสียง)
มติท ลง
ี

( หุ้น = เสีย ง)

ร้ อ ยละของผู้ถ ือ หุ้น ซึงมา
ประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน

17,450,190

100.00%

ไม่เห็นด้ วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

0.00

17,450,190

100.00%

เห็นด้ วย

รวมจํานวนผู้ถือหุ้น 47 ราย
หมายเหตุ

จํานวนเสีย งทีลงมติ

มติในวาระนีได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
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2.

อนุมตั ิการรับโอนกิจการทังหมดของบริ ษัท แพงโกลิน เซฟตี โปรดักส์ จํากัด (“PSP”) (Entire Business
Transfer) ซึงรวมถึงการรับโอนสินทรัพย์และหนีสินทังหมดของ PSP รวมถึงสิทธิ หน้ าที ภาระผูกพัน
และความรับผิดตามสัญญาต่าง ๆ ที PSP มีกบั คู่สญ
ั ญาต่างๆรวมเป็ นมูลค่าทังสิน , , .
บาท และในการรับโอนกิจการทังหมดของ PSP นัน บริ ษัทจะชําระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการ
ทังหมดจาก PSP โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท จํานวน , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ
ละ บาท แทนการชําระด้ วยเงินสด ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิมทุนเพือชําระการรับโอนกิจการ
ทังหมดของ PSP เท่ากับร้ อยละ . ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ วทังหมดของบริ ษัท โดยกําหนดราคา
หุ้นสามัญเพิมทุนทีราคาหุ้นละ . บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสินจํานวน , , . บาท รวมทัง
การเข้ าลงนามในสัญญาทีเกียวข้ อง ด้ วยคะแนนเสียงดังนี
ในวาระที 2 มีผ้ ถู ือหุ้นเพิมอีก 12 ราย จํานวนหุ้น 1,859,258 หุ้น (ผู้มีสิทธิออกเสียง)
มติท ลง
ี

( หุ้น = เสีย ง)

ร้ อ ยละของผู้ถ ือ หุ้น ซึงมา
ประชุม และมีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน

5,773,208

100.00%

ไม่เห็นด้ วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

0.00

5,773,208

100.00%

เห็นด้ วย

รวมจํานวนผู้ถือหุ้น 39 ราย

จํานวนเสีย งทีลงมติ

3.อนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท อีกจํานวน , , บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน , , บาท เป็ นจํานวน , , บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิมทุน จํา นวน
, , หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท และการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ
เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี
ในวาระที 3 มีผ้ ถู ือหุ้นเพิมอีก 1 ราย จํานวนหุ้น 2,700 หุ้น (ผู้มีสิทธิออกเสียง)
มติท ลง
ี

จํานวนเสีย งทีลงมติ
( หุ้น = เสีย ง)

ร้ อ ยละของผู้ถ ือ หุ้น ซึงมา
ประชุม และมีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
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เห็นด้ วย

5,775,908

100.00%

ไม่เห็นด้ วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

0.00

5,775,908

100.00%

รวมจํานวนผู้ถือหุ้น 40 ราย
4.

อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทจํานวน , , หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท
เพือรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึงได้ แก่ PSP ใน
ราคาหุ้นละ . บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิน , , . บาท เพือเป็ นการชําระค่าตอบแทน
ให้ กบั PSP ในการโอนกิจการทังหมดของ PSP ให้ กบั บริ ษัท ซึงมีมลู ค่าเท่ากับ , , . บาท
แทนการชําระด้ วยเงินสด และให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้จดั การ และ/หรื อบุคคลที
ได้ รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอํา นาจในการพิจารณากํ า หนดรายละเอี ย ด วัน และเวลาที
เกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน ตลอดจนการเข้ าเจรจา และลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ รวมทังคําขอทีเกียวข้ อง การติดต่อ หรื อการแจ้ งรายงานต่างๆ ทีเกียวข้ องแก่กระทรวงพาณิชย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทังการนําหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการ
ดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและสมควรเกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวข้ างต้ นได้ ตามที
เห็นสมควร ด้ วยคะแนนเสียงดังนี
มติท ลง
ี

( หุ้น = เสีย ง)

ร้ อ ยละของผู้ถ ือ หุ้น ซึงมา
ประชุม และมีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน

5,775,908

100.00%

ไม่เห็นด้ วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

0.00

5,775,908

0.00

เห็นด้ วย

รวมจํานวนผู้ถือหุ้น 40 ราย

จํานวนเสีย งทีลงมติ
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5.

อนุมตั ิการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัท รวมบริ ษัทมีวัตถุประสงค์ทงสิ
ั น ข้ อ และการแก้ ไขเพิมเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ . เพือให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทจํานวน ข้ อ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี
มติท ลง
ี

( หุ้น = เสีย ง)

ร้ อ ยละของผู้ถ อื หุ้น ซึงมา
ประชุม และมีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน

5,775,908

100.00%

ไม่เห็นด้ วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

0.00

5,775,908

100.00%

เห็นด้ วย

รวมจํานวนผู้ถือหุ้น 40 ราย
หมายเหตุ:

จํานวนเสีย งทีลงมติ

มติในวาระทีพิจารณาในข้ อ ถึงข้ อ 5 นีได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสีย ทังนี ผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย และไม่มีสิทธิ ออก
เสียงในวาระนี ได้ แก่ บริ ษัท เจริ ญสิน โฮลดิง จํากัด, นายวิวฒ
ั น์ วงษ์ เจริ ญสิน, นายมา
โนช วงษ์ เจริ ญสิน, นางอุสา วงษ์ เจริ ญสิน, นายวุฒิชยั วงษ์ เจริญสิน, นายณัฐจักร์ วงษ์
เจริ ญสิน, นายธี รวัจน์ วงษ์ เจริ ญสิน, นายธวัชชัย วงษ์ เจริ ญสิน, นางสมสุข วงษ์ เจริ ญ
สิน, นายสุวชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิน, น.ส.รัชนี วงษ์ เจริ ญสิน, นายกิติชยั วงษ์ เจริ ญสิน, นาย
วีระชัย วงษ์ เจริ ญสิน, นายมานิต วงษ์ เจริ ญสิน,นางพเยาว์ วงษ์ เจริ ญสิน และนายอิสระ
วงษ์ เจริ ญสิน ซึงถือหุ้นรวมกันเป็ นจํานวน 13,536,240 หุ้น หรื อร้ อยละ 51.27 ของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริษัท

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิน)
กรรมการและเลขานุการบริษัท

CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.
聯 誠 股 份 有 限 公 司

ทะเบีย นเลขที

MOO 6,SUKHUMVIT ROAD,TAMBOL BANGPOO MAI,AMPUR MUANG,SAMUTPRAKARN 10280 THAILAND .
TEL(662)7095633 FAX:(662) 7096033,7096044Website : www.cpl.co.th / Email : contact@ cpl.co.th

