
 
 
 
 
 
 
เลขท่ี 51/2562/010 

 
วันที่ 25 มีนาคม 2562 

 
เร่ือง เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 
เรียน ทานผูถือหุนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่สงมาดวย 1) แบบฟอรมหนังสือเชิญประชุมแบบมี QR Code 

2) รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
3) รายงานประจําป 2561 และรายงานทางการเงินประจําป 2561 ในรูปแบบ QR Code 
4) ขอมูลของผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ 
5) คาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 
6) รายชื่อผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี 
7) หนังสือมอบฉันทะ 
8) หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน 
9) รายชื่อกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
10) ขอบังคับบริษัทที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
11) แบบขอรับรายงานประจําป 2561 ในแบบรูปเลม 
12) แผนที่สถานที่ประชมุ 

 
 คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) มีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันที่ 
26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองเวิลดบอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร 
เซ็นทรัลเวิลด เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  เพื่อพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา ระหวางวันที่ 28 กันยายน 2561 - 
15 มกราคม 2562 ซึ่งไดมีการเผยแพรรายละเอียดผานเว็บไซตของบริษัทฯ (www.cpn.co.th) และระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ขอแจงใหทราบวาในการประชุมคร้ังนี้ไมมีผูถือหุนเสนอวาระเพื่อพิจารณาลวงหนาแตอยางใด 
 
วาระที่ 1   รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
โดยไดนําสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน ต้ังแตวันที่ 11 พฤษภาคม 
2561 (รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
การพิจารณาคะแนนเสียงเพ่ือผานมติ: ไมตองลงคะแนนเสียงเน่ืองจากเปนมติรับทราบ 
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วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2561 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2561 หนา 
86-99 (รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย 3) ทั้งนี้ ผูถือหุนที่มีความประสงคจะขอรับรายงานประจําปในแบบรูปเลม สามารถกรอก
แบบขอรับรายงานประจําป 2561 และสงมาท่ีเลขานุการบริษัท (รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย 11) ซึ่งบริษัทฯ จะดําเนินการ
จัดสงเอกสารใหทานตอไป 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2561 
การพิจารณาคะแนนเสียงเพ่ือผานมติ: ไมตองลงคะแนนเสียงเน่ืองจากเปนมติรับทราบ 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ผูถือหุนจําเปนตอง
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีแลว
ตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงินประจําป 2561 (รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย 3) 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข
ตองบการเงินดังกลาว รายละเอียดดังปรากฏในรายงานทางการเงินประจําป 2561 
การพิจารณาคะแนนเสียงเพ่ือผานมติ: คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2561  
ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวาประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ของงบการเงินรวม กรณีไมมีเหตุจําเปนอื่นใด ทั้งนี้ จํานวนเงินปนผลจายจะตองไมเกินกวากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2561 ในอัตรา
หุนละ 1.10 บาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลใน
วันที่ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งจะจายเงินปนผลแกผูถือหุนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาว ยังมีความ
ไมแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 โดยขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลมีดังนี้ 

รายการ ป 2560 ป 2561 
1. กําไรสุทธิ (บาท) 13,567,644,892 11,215,652,867
 กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 10,067,644,892 11,215,652,867
 รายไดจากเงินชดเชยประกันภัย 3,500,000,000 -

2. จํานวนหุนสามัญ (หุน) 4,488,000,000 4,488,000,000
3. เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 1.40 1.10
4. รวมเงินปนผลจายทั้งส้ิน (บาท) 6,283,200,000 4,936,800,000
5. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ (รอยละ) เทียบกับ 
 กําไรสุทธิรวม 46.30 44.02
 กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 40.00 44.02
 รายไดจากเงินชดเชยประกันภัย 64.40 -

การพิจารณาคะแนนเสียงเพ่ือผานมติ: คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําป 2562 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: ตามขอบังคับบริษัทกําหนดใหมีกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง 
ซึ่งในป 2562 มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 คน ไดแก นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ  นายสุทธิศักด์ิ จิราธิวัฒน  
นายกอบชัย จริาธิวัฒน  และนายปริญญ จิราธิวัฒน  

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทลวงหนา 
ระหวางวันที่ 28 กันยายน 2561 - 15 มกราคม 2562 โดยเผยแพรรายละเอียดผานเว็บไซตของบริษัทฯ และระบบขาวตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพิจารณาถึงความเหมาะสม 
ตามองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในดานคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และความเช่ียวชาญ เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (ซึ่งไมมีกรรมการที่มีสวนไดเสีย) ไดเสนอใหแตงต้ัง
กรรมการ 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง และรายช่ือทั้งหมดไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว 
(รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย 4) สรุปไดดังนี้ 

1) นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
   (ดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง) 
2) นายสุทธิศักด์ิ จิราธิวัฒน กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
   (ดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง) 
3) นายกอบชัย จิราธิวัฒน กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / กรรมการนโยบายความเส่ียง 
   (ดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง)  
4) นายปริญญ จิราธิวัฒน กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / กรรมการนโยบายความเส่ียง /   

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
   (ดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง) 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอให

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําป 2562 ไดแก นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ 
นายสุทธิศักด์ิ จิราธิวัฒน นายกอบชัย จิราธิวัฒน และนายปริญญ จิราธิวัฒน กลับเขาเปนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยอีก
วาระหน่ึง ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อแตงตั้งเปนกรรมการทุกทานผานกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลววา 
มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยแตละทานมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ เปนผูมีความรูความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณในการบริหารธุรกิจศูนยการคา และธุรกิจอื่น ๆ ที่เปน
ประโยชนตอบริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย สุจริต และถูกตองตามหลักบรรษัทภิบาล สามารถอุทิศเวลาและ
ความสามารถเพื่อประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  

ทั้งนี้ นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ เปนกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติความเปนอิสระครบถวนตามนิยามกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ซึ่งเขมงวดกวาขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
รายงานประจําป 2561 หนา 152-153 (ส่ิงที่สงมาดวย 3) สามารถแสดงความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑ 
ที่เก่ียวของ  
การพิจารณาคะแนนเสียงเพ่ือผานมติ: คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยพิจารณาแตงต้ังเปนรายบุคคล  
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วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสมและเปนธรรม ดังนั้น 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหนาที่ความ
รับผิดชอบ ความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงกับผลประกอบการ และปจจัยแวดลอมอื่นที่เก่ียวของ ตลอดจนพิจารณา
เปรียบเทียบกับอัตราคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกับบริษัทฯ โดยหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ปรากฏในรายงานประจําป 2561 หนา 150-157 (รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย 3) 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทไดรับเปรียบเทียบกับคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทช้ันนําและ
บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวา คาตอบแทนกรรมการบริษัทอยูในอัตราที่เหมาะสม 
กับคาตอบแทนกรรมการบริษัทช้ันนําและบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึง
เห็นสมควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 
เทากับป 2561 ซึ่งมีวงเงินไมเกิน 20,000,000 บาท ประกอบดวยคาตอบแทนประจําไตรมาส เบี้ยประชุม และเงินโบนัส 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดวงเงินคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 
เทากับป 2561 ซึ่งมีวงเงินไมเกิน 20,000,000 บาท ประกอบดวยคาตอบแทนประจําไตรมาส เบี้ยประชุม และเงินโบนัส โดยมีผล
ต้ังแตวันที่ผูถือหุนอนุมัติเปนตนไป (รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย 5) 
 ทั้งนี้ วงเงินคาตอบแทนที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ใหรวมถึง คาเบี้ยประชุมกรรมการชุด
ยอยในกรณีที ่มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพิ่มขึ ้นระหวางป (ถามี) โดยกําหนดใหจายคาตอบแทนกรรมการแตละ
ตําแหนงเทียบเทากับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
การพิจารณาคะแนนเสียงเพ่ือผานมติ: คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกําหนดให
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําปของบริษัท นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 ไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีรายเดิม
ปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลว 7 รอบปบัญชีไมวาจะติดตอกัน
หรือไม โดยสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได อยางไรก็ตาม
บริษัทจะแตงต้ังผูสอบบัญชีรายที่พนจากการปฏิบัติหนาที่จากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอย 5 รอบ
ปบัญชีติดตอกันนับแตวันที่พนจากการปฏิบัติหนาที่ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชี ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา 
โดยเปรียบเทียบกับจํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งคาตอบแทนแลววามีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจําป 2562 และการกําหนดคาสอบบัญชี
ประจําป 2562 (รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย 6)  
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดกล่ันกรอง
อยางเหมาะสมและเห็นควรวา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนบริษัทที ่ไดร ับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีความรูและประสบการณในการสอบบัญชีเปนอยางดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง 1) นางสาววรรณาพร  
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จงพีรเดชานนท  2) นางสาวบงกช  อ่ําเสง่ียม  3) นางวิไลวรรณ  ผลประเสริฐ 4) นางศศิธร พงศอดิศักด์ิ ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“ผูสอบบัญชีหลัก”) คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยประจําป 2562 และอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2562 วงเงินไมเกิน 8,565,000 บาท และคาสอบบัญชี
สําหรับบริษัทยอยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในตางประเทศ ประมาณการไมเกิน 803,502 บาท รวมทั้งมอบอํานาจใหฝายจัดการ
เปนผูอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และกองทุนรวมที่อาจ
เกิดขึ้นระหวางปดวย  
 ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยที่จัดต้ังและจดทะเบียนในตางประเทศบางบริษัทอาจเปนผูสอบบัญชีหลักหรือผูสอบ
บัญชีอื่น (“ผูสอบบัญชีรอง”) โดยในกรณีที่ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยไมไดสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีหลัก  
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหสามารถจัดทํางบการเงินไดทันตามกําหนดระยะเวลา  
การพิจารณาคะแนนเสียงเพ่ือผานมติ: คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  
 

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว
ขางตน โดยบริษัทฯ จัดใหมีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 12.00 น. และเพื่อใหการลงทะเบียนเขาประชุมสะดวก
รวดเร็ว โปรดนําแบบฟอรมหนังสือเชิญประชุมแบบมี QR Code (รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย 1) มาดวย และหากผูถือหุนไม
สามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ทานสามารถมอบฉันทะโดยกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ
แบบ ข. (รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย 7) หรือสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค.1 ไดที่ 
www.cpn.co.th โดยเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเทานั้น พรอมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน 
(รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย 8) ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอใหเปนผูรับ
มอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 9) เขารวมประชุมแทนได และกรุณาสงเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดใหเลขานุการ
บริษัทกอนเร่ิมการประชุม สําหรับขอบังคับบริษัทที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน โปรดดูรายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย 10 ทั้งนี้ 
หากผูถือหุนมีคําถามที่ตองการใหชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอคร้ังนี้ สามารถสงคําถามลวงหนามาที่เลขานุการ
บริษัททางอีเมล: co.secretary@cpn.co.th หรือ โทรสาร: 0-2264-5593 โดยขอใหผูถือหุนระบุชื่อที่อยูที่ติดตอได เพื่อบริษัทฯ 
รวบรวมช้ีแจงในที่ประชุมตอไป 
 ขอแสดงความนับถือ 

 โดยมติคณะกรรมการ  

 
  (นางสาวอัมพาวีร  ชมภูพงษเกษม)  
 เลขานุการบริษัท 

 

สํานักเลขานุการบริษัท 
โทร. 0-2667-5555 ตอ 1684, 1685, 1686 หรือ 1687  
                                                           
1 หมายเหตุ: หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใชในกรณีผูถือหุนตางประเทศซ่ึงแตงต้ังผูดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย หรือผูรับฝากทรัพยสิน (Custodian)  
ในประเทศไทย 


