หนังสือ เชิญประชุม สามัญผู้ถ อื หุ้น
ประจําปี 2561
บริษัท ผลิต ภัณฑ์ ค อนกรี ต ชลบุร ี จํากัด (มหาชน)
วัน พุธ ที/ 01 เมษายน 2561
เวลา 34.44 นาฬิก า
ณ ห้ อ งบ่ อ ทอง โรงแรมชลอิน เตอร์ :;< ถนนสุข ุม วิท
ตําบลบางปลาสร้ อ ย อําเภอเมือ งชลบุร ี จังหวัด ชลบุร ี

หน้ า 2

เลขที กก.1/61/013
วันที
เรื/อ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี )*1

เรียน

ผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตชลบุรี จํากัด (มหาชน)

มีนาคม 2561

สิ/งที/ส่ งมาด้ วย :
5. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี )*8 เมือวันพุธที 26 เมษายน )*8 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 5)
. รายงานประจําปี )*8 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที , วาระที <, วาระที =, วาระที ))
<. ประวัติกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระและถูกเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่งตังเข้
A าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง (เอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระที *)
=. ประวัติกรรมการอิสระทีบริ ษัทฯ เสนอชือให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
). ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที E)
*. การแต่งตังผู
A ้ สอบบัญชีรับอนุญาตและกําหนดค่าตอบแทน (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที F)
E. ข้ อบังคับบริ ษัททีแก้ ไขใหม่ (เฉพาะข้ อทีเสนอขอแก้ ไขเพิมเติม)
F. เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
I. ขันตอนการเข้
A
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี )*5
58. ข้ อบังคับ หมวดที = การประชุมผู้ถือหุ้น
55. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
5 . แบบตอบรับการเข้ าร่วมประชุมสามัญประจําปี )*5 และขอรับรายงานประจําปี )*8 ฉบับรูปเล่ม
5<. แผนทีสถานทีจัดการประชุม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตชลบุรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี )*5 ในวันพุธที ) เมษายน 2561
เวลา 58.88 น. ณ ห้ องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที I<=
ถนนสุขมุ วิท ตําบลบางปลาสร้ อย อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพือพิจารณาเรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี A
วาระที/ 1 พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ อื หุ้น ประจําปี 2560 ซึ/งประชุม เมื/อ วัน พุธ ที/ 26 เมษายน 2560
ข้ อ มูล ประกอบ :
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี )*8 (รายละเอียดปรากฏตามสิ/งที/ส่ งมาด้ วย 3.)
ความเห็น คณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน ผู้ถือหุ้น
สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
เงื/อ นไขการลงมติ :
วาระนี Aต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีงดออกเสียง)

หน้ า 3
วาระที/ 2 รับ ทราบผลการดําเนิน งานของบริษัท ประจําปี 2560
ข้ อ มูล ประกอบ :
ผลการดําเนินงานประจําปี )*8 (รายละเอียดปรากฏตามสิ/งที/ส่ งมาด้ วย 0.)
ความเห็น คณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการเกียวกับงานทีได้ ทําไป
ในระยะเวลาทีผ่านมา และข้ อเสนอแนะเพือดําเนินกิจการต่อไปภายหน้ า
เงื/อ นไขการลงมติ :
วาระนี Aไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็ นวาระรับทราบ
วาระที/ ;. พิจ ารณาอนุ ม ัต ิง บการเงิน เฉพาะกิจ การและงบการเงิน รวมของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย สําหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีป ระจําปี สินG สุด วัน ที/ 31 ธัน วาคม 01I4 และรับ ทราบรายงานของผู้ส อบบัญชี
ข้ อ มูล ประกอบ :
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ Aนสุด
วันที <5 ธันวาคม )*8 ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ วว่ามีความถูกต้ อง (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ/งที/ส่ งมาด้ วย 0) ซึงสรุปสาระสําคัญของงบการเงินรวมเปรี ยบเทียบกับปี
ทีผ่านมาได้ ดงั นี A
(หน่วย : ล้ านบาท)

รายการ
รายได้ รวม
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี Aสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
)*8
))I
5,)*5.)<
5,)=5.F8
)5.*8
).E
,5EF.)
,5F .=<
5,585.*F
5,8I).=E
5,8E*.F<
5,8F*.I*

งบการเงินรวม
)*8
))I
,<* .)I
,< *.
(=8.5F)
(8. *)
,IE*. =
,I<*.5F5
5,)5=.FI
5,<FE.=E
5,=*5.<)
5,)=F.E5

ความเห็น คณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจํ าปี สิ Aนสุดวันที <5 ธันวาคม )*8 ซึงได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว รวมทังรัA บทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
เงื/อ นไขการลงมติ :
วาระนี Aต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีงดออกเสียง)

หน้ า 4
วาระที/ <. พิจ ารณาอนุม ัต ิจ ัด สรรกําไรสุท ธิส าํ หรับ ผลการดําเนิน งานประจําปี 01I4 เป็ นทุน สํารองตามกฎหมาย
ข้ อ มูล ประกอบ :
คณะกรรมการพิจารณาตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับบริ ษัททีกําหนดให้ ต้องจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย โดยผลประกอบการงวด 12 เดือน ปี )*8 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ และทุนสํารองตาม
กฎหมาย ดังนี A (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ/งที/ส่ งมาด้ วย 0)
รายการ
กําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
หัก จัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองตามกฎหมาย ณ <5ธ.ค.*8

งวด 30 เดือ น ปี 01I4
เสนอในครังG นี G (บาท)
)5,)II,=*F.88
,*88,888.88
<5,F=<,5EI.5E

จากการทีบริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานปี 25*8 ตังแต่
A วนั ที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 มีกําไรสุทธิ
)5,)II,=*F.88 บาท และมีกําไรสะสมแล้ ว คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้ บริ ษัทฯ จัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
และตามข้ อบังคับของบริ ษัท จํานวน ,*88,888.88 บาท ซึงคิดเป็ นอัตราเกินกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ ส่งผลให้ ณ วันที
31 ธันวาคม 25*8 บริ ษัทฯ มีกําไรสะสมจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายแล้ ว จํานวน <5,F=<,5EI.5E บาท คิดเป็ นร้ อยละ
=.*8 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็น ของคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปี 2560 เป็ นเงิน
สํารองตามกฎหมายจํานวน ,*88,888.88 บาท ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทเสนอไป
เงื/อ นไขการลงมติ :
วาระนี Aต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีงดออกเสียง)
วาระที/ 1. พิจ ารณางดการจ่ ายเงิน ปั น ผลประจําปี 01I4
ข้ อ มูล ประกอบ :
งบการเงินประจําปี )*8 (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ/งที/ส่ งมาด้ วย 0)
ความเห็น ของคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ถึงแม้ วา่ บริ ษัทจะมีผลกําไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ)ในปี )*8 และมีนโยบายการ
จ่ายปั นผลไม่น้อยกว่า =8% ของกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมายก็ตาม แต่เนืองจากบริ ษัทฯ ต้ องการสํารองกระแสเงินสด
สําหรับใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ รวมถึงการลงทุนขยายธุรกิจ จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี )*8
เงื/อ นไขการลงมติ :
วาระนี Aต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีงดออกเสียง)

หน้ า 5
วาระที/ I. พิจ ารณาอนุม ัต ิก ารแต่ งตังG กรรมการแทนกรรมการที/ค รบกําหนดออกตามวาระประจําปี 01I3
ข้ อ มูล ประกอบ :
ตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับบริ ษัททีกําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุก
ครังA กรรมการบริ ษัทจะต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอย่างน้ อยเป็ นจํานวน 5 ใน < ของกรรมการทังหมด
A
ทังนี
A Aกรรมการทีออก
ตามวาระนันอาจถู
A
กเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ โดยกรรมการทีจะต้ องออกตามวาระในครังA นี Aมีจํานวน < ท่าน คือ
5. นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
ตําแหน่ง กรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการบริ ษัท
. นายปรี ชา รัทยานนท์
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
<. นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล ตําแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ทังนี
A Aให้ การออกจากตําแหน่งของกรรมการทังA < ท่าน มีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (รายละเอีย ดดัง
ปรากฏตามสิ/งที/ส่ งมาด้ วย ;.)
ความเห็น คณะกรรมการ :
คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการทีมีสว่ นได้ เสีย) พิจารณาแล้ วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิแต่งตังบุ
A คคลทีถูกเสนอชือทังA
< ท่า นกลับ เข้ าดํ ารงตํ า แหน่ง กรรมการบริ ษั ทและตํ าแหน่งต่างๆ ตามเดิม ต่อ ไปอีก วาระหนึง เนื องจากเป็ น ผู้ที มีค วามรู้
ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยดีตลอดมา เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน I ท่าน เท่าเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี A
5. นายประทีป
ทีปกรสุขเกษม ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการบริ ษัท
(เสนอให้ แต่งตังกลั
A บเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งต่างๆ ตามเดิมอีกวาระหนีง)
. นายปรี ชา
รัทยานนท์
ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
(เสนอให้ แต่งตังกลั
A บเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งต่างๆ ตามเดิมอีกวาระหนีง)
<. นางสาวสุธีรา ลาภสมบูญกมล ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
(เสนอให้ แต่งตังกลั
A บเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งต่างๆ ตามเดิมอีกวาระหนีง)
เงื/อ นไขการลงมติ :
วาระนี Aต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีงดออกเสียง)
วาระที/ L. พิจ ารณาอนุม ัต ิก าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 01I3
ข้ อ มูล ประกอบ :
หลักเกณฑ์ และขันA ตอนการเสนอค่าตอบแทน ตาม พรบ.บริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. )<) และข้ อบังคับบริ ษั ท
กําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็ นประจําทุกปี (รายละเอีย ดดังปรากฏตามสิ/งที/
ส่ งมาด้ วย 1.)
ความเห็น คณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี )*5 ซึงได้ พิจารณาและ
คํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าทีความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ สอดรับเป็ นไปตาม
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึงคณะกรรมการได้ กําหนดค่าตอบแทนปี )*5 ซึงเป็ นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนปี )*8 ดังนี A
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(1) ค่าเบี Aยค่าเบี Aยประชุม
ตําแหน่ ง

ปี 01I4
ปี 01I3
รวมทังG ปี ไม่ เ กิน
(บาท/ท่าน)
เบียG ประชุม ต่ อ ครังG (บาท/ท่าน/ครังA )
ประธานกรรมการ
30,000
30,000
360,000
กรรมการบริษัท
20,000
20,000
240,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000
25,000
300,000
กรรมการตรวจสอบ
20,000
20,000
240,000
(2) ค่าบําเหน็จสําหรับคณะกรรมการขึ Aนอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในแต่ละปี รวมทังสิ
A Aนไม่เกิน ,888,888
บาท/ปี และให้ ประธานฯ มีอํานาจจัดสรรเงินจํานวนนี Aแก่กรรมการแต่ละท่าน
ทังนี
A Aให้ อตั ราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้ างต้ นมีผลใช้ บงั คับตังแต่
A วนั ที 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไปจนกว่าจะมีมติของทีประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมตั ิเป็ นอย่างอืน
เงื/อ นไขการลงมติ :
วาระนี Aต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ใน < ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
วาระที/ M. พิจ ารณาอนุม ัต ิแ ต่ งตังG ผู้ส อบบัญชีป ระจําปี 01I3 และกําหนดค่ าตอบแทนในการสอบบัญชี
ข้ อ มูล ประกอบ :
ตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับบริ ษั ททีกํ าหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้ องพิจารณา
แต่งตังผู
A ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็ นประจําทุกปี และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการจึงขอเสนอแต่งตังผู
A ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561 รวมทังกํ
A าหนดค่าตอบแทน ซึงเป็ นค่าเดียวกันกับปี
)*8 ดังนี A (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ/งที/ส่ งมาด้ วย I)
ความเห็น ของคณะกรรมการ :
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิแต่งตังผู
A ้ สอบ
บัญชีประจําปี )*5 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามทีคณะกรรมการบริ ษัทเสนอไป
ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ ว เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตังA ผู้สอบบัญชี ประจํ าปี )*5 และกํ าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี A
1.นายเมธี รัตนศรี เมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 หรื อ
2.นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 หรื อ
3. นายอัครเดช เปลียนสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 หรื อ
4. นางสาววราภรณ์ วารี เศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5087
จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัดเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน จํานวน
,) 8,888 บาท ในกรณีทีผู้สอบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีทีได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายอืนทีอยู่ในสํานักงาน
บัญชีของตนเป็ นผู้ทําหน้ าทีแทน
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ข้ อ มูล เปรียบเทียบค่ าตอบแทนผู้ส อบบัญชี
รายการ

ปี 2559

ปี 2561
ปี 25I4
(ปี ที/เ สนอขออนุม ัต ิ
ในครังG นี)G
2,520,000
,) 8,888

1) ค่าสอบบัญชี

,) 8,888

2) ค่าบริ การอืน

-

-

-

3) ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย

<,58 ,888

3,102,000

<,58 ,888

รวม

5,I00,444

5,622,000

1,I00,444

เงื/อ นไขการลงมติ :
วาระนี Aต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีงดออกเสียง)

วาระที/ 9. พิจ ารณาอนุม ัต ิแ ก้ ไ ขเพิ/ม เติม ข้ อ บังคับ บริษัท
ข้ อ มูล ประกอบ :
บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ.5) ข้ อ. * ข้ อ.<= และข้ อ.<F เพือเสนอขอให้
แก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับบริษัทฯ เพือให้ ข้อบังคับบริ ษัทเป็ นไปตามการแก้ ไข พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 รวมทังA
กฎเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีมีการแก้ ไข (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ/งที/ส่ งมาด้ วย L)
ความเห็น ของคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับบริ ษัทฯ ตามทีคณะกรรมการเสนอ
ไป รวมทังเห็
A นชอบการมอบหมายให้ บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไข
ข้ อบังคับบริ ษัททีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และมีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไปตามคําสังของ
นายทะเบียนต่อไป
เงื/อ นไขการลงมติ :
วาระนี Aต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า < ใน = ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที/ 10. พิจ ารณาอนุมตั ิแ ก้ ไ ขเพิ/ม เติมหนังสือ บริคณห์ ส นธิ ข้ อ ;.วัต ถุป ระสงค์ ข องบริษัท
ข้ อ มูล ประกอบ :
เพือให้ วตั ถุประสงค์ของบริ ษัทฯ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงไม่สนับสนุนธุรกิจหรื อสินค้ าทีผิดกฎหมาย
หรื อเป็ นอบายมุข จึงเสนอให้ แก้ ไขวัตถุประสงค์ ข้ อ 55. โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ทีแก้ ไขเพิมเติมเป็ นดังนี A
วัต ถุป ระสงค์ ปั จ จุบ ัน
ข้ อ 11. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลือย โรงงานไสไม้ และ
อบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและ
เครื องเคลือบ โรงงานผลิตเครื องปั นA ดินเผา โรงงานอัดปอ
โรงงานสกัดนํ Aามันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ
โรงงานทอผ้ า โรงงานปั นด้ า ย โรงงานย้ อ มและพิ ม พ์
ลวดลายผ้ า โรงงานผลิ ต และหล่ อ ดอกยางรถยนต์
โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ โรงชุบและกลึงโลหะ โรงงาน
สังกะสี โรงงานผลิตอาหารสําเร็ จรู ป โรงงานสุร า โรงงาน
แก๊ ส โรงงานบุห รี/ โรงงานนํ Aาตาล โรงงานผลิตเครื องใช้
พลาสติ ก โรงงานรี ด และหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิต
บานประตู แ ละหน้ าต่ า ง โรงงานแก้ ว โรงงานผลิ ต
เครื องดืม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

วัต ถุป ระสงค์ ท/ ีข อแก้ ไ ขใหม่
ข้ อ 13. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลือย โรงงานไสไม้ และ
อบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและ
เครื องเคลือบ โรงงานผลิตเครื องปั นA ดินเผา โรงงานอัดปอ
โรงงานสกัดนํ Aามันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ
โรงงานทอผ้ า โรงงานปั นด้ า ย โรงงานย้ อ มและพิ ม พ์
ลวดลายผ้ า โรงงานผลิ ต และหล่ อ ดอกยางรถยนต์
โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ โรงชุบและกลึงโลหะ โรงงาน
สังกะสี โรงงานผลิตอาหารสําเร็ จรูป โรงงานแก๊ ส โรงงาน
นํ Aาตาล โรงงานผลิตเครื องใช้ พลาสติก โรงงานรี ดและหล่อ
หลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้ าต่าง โรงงาน
แก้ ว โรงงานผลิ ต เครื องดื ม โรงงานหล่อ ยาง โรงงาน
ประกอบรถยนต์

ความเห็น ของคณะกรรมการ :
คณะกรรมการทีประชุมพิจารณาแล้ วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ <.
วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ แก้ ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ข้อ 55. ตามทีคณะกรรมการเสนอไป รวมทังเห็
A นชอบการมอบหมายให้
บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ และมีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียนต่อไป
เงื/อ นไขการลงมติ :
วาระนี Aต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า < ใน = ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที/ 33. พิจ ารณาเรื/อ งอื/น ๆ (ถ้ ามี)
ความเห็น คณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรว่าให้ มีวาระอืนๆ นี Aไว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครังA เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ซกั ถาม
หารื อ และ/หรื อให้ ข้อเสนอแนะนําต่างๆ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อฝ่ ายจัดการของบริ ษัท
เงื/อ นไขการลงมติ :
วาระนี Aไม่มีการลงมติใดๆ
บริ ษั ทฯจึงขอเรี ยนเชิ ญท่านเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่า วโดยพร้ อมเพรี ยงกัน พร้ อมกันนี Aได้
กําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี )*5 (Record Date) ในวันที 5I มีนาคม 25*5
บริ ษัทฯใคร่ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาเงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงขันตอนการเข้
A
าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึงสามารถศึกษาได้ จากเอกสารสิงทีส่งมาด้ วย 8. ถึง
58 ทีจัดส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี Aแล้ ว ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระ(ข้ อมูลกรรมการอิสระที
เป็ นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารสิงทีส่งมาด้ วย =.) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที 5I เมษายน
)*5 โดยทางบริ ษัทฯ ขอแนะนําให้ ทา่ นใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามเอกสารสิงทีส่งมาด้ วย 55) ซึงท่านสามารถระบุการ
ออกเสียงในวาระต่างๆ ได้ อย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ได้ ทีเว็บไซต์
ของบริ ษัท ทังนี
A Aบริ ษัทฯได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ สําหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะเพืออํานวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริ เวณจุด
ลงทะเบียน โดยท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ บริ เวณจุดลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั A เวลา 8F.88 น. เป็ นต้ นไป
ของวันประชุม
อนึง ทางบริ ษั ทฯ ได้ จัดเตรี ยมพาหนะสําหรั บการเดินทางจากกรุ งเทพฯ มายังสถานทีประชุม เพืออํานวยความ
สะดวกให้ แก่ทา่ นผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะเดินทางมาร่วมประชุมดังกล่าว โดยจุดนัดพบ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(แห่งเก่า) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (ติดศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตiิ) รถตู้จอดบริ เวณฝั ง
ริ มรัวA ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ฝั งรถไฟฟ้าใต้ ดิน MRT) เวลารถออก 8E.<8 น. โดยขอให้ ท่านแจ้ งความประสงค์ได้ ที ฝ่ ายสนับสนุน
กรรมการ หมายเลขโทรศัพท์ 8<F- *)=88 ต่อ ==8-== หรื อโทรสาร 8<F- F F<= หรื ออีเมล์ vathusiri@ccp.co.th ทังนี
A Aขอ
สงวนสิทธิiให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี )*5 เท่านันA
ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการรับรายงานประจําปี )*8 ฉบับรู ปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี
(ตามเอกสารสิงทีส่งมาด้ วย 12) เพือทีทางบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ ทา่ นและส่งให้ ทา่ นทางไปรษณีย์ตอ่ ไป

ขอแสดงความนับถือ

