
 

   
บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 
 

วนัศุกร์ที ่24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 
เปิดรับลงทะเบยีน เวลา 12.00 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 3 บริษทั ซีพแีอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6  ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่   

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
 

 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID -19 ในขณะนี ้บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน

ผู้ถือหุ้นที่มีอาการเส่ียงต่อการติดเช้ือ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ น ้ามูกไหล หอบ เหนื่อย แน่นหน้าอก ปวดเมื่อยตามร่างกาย 

อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน รวมถึงมีการเดินทางระหว่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนวันประชุม โปรดงดการเข้าร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้  เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส และแสดงถึงความ

รับผดิชอบต่อสังคม ในกรณีทีพ่บผู้มคีวามเส่ียงต่อการตดิเช้ือ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้ผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเข้าร่วมใน

ห้องประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระแทนได้ 

 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ งดแจกของท่ีระลึกเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางท่ีหน่วยงาน

ก ากบัดูแลไดร้ณรงคใ์หล้ด/เลิก  การแจกของช าร่วยในการประชุมผูถื้อหุน้ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงจดัอาหารวา่งไว้

รับรองส าหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)  

 

  



สารบัญ 

 

 เอกสารประกอบวาระการประชุม         หน้า  

1. หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 วนัท่ี 24 เมษายน 2563    1 
2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562       8 
3. รายงานประจ าปี 2562 แสดงงบการเงินประจ าปี 2562 ในรูปแบบ  QR Code                                - 
4. ขอ้มูลกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ     18 
5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระ และ นิยามกรรมการอิสระ                    21 
6. ขอ้บงัคบัการประชุมท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน    23 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง)     26 
8. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม,ลงทะเบียนและเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดง                        35 

ก่อนเขา้ร่วมประชุม วธีิการมอบฉนัทะ         
9. แนวทางปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม ภายใตส้ถานการณ์แพร่ระบาด ไวรัส COVID – 19   39 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุม         40 
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งน าไปวนัประชุม)                                - 

  
 

 



 

 

 

 

 

   31 มีนาคม 2563 

 

เร่ือง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)   

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

  2.รายงานประจาํปีและงบการเงินประจาํปี 2562 ในรูปแบบของ QR CODE  

  3.ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 

  4.ขอ้มูลกรรมการอิสระเพ่ือเป็นทางเลือกสาํหรับเป็นผูรั้บมอบฉนัทะและนิยามกรรมการอิสระ 

  5.ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 

  6.หนงัสือมอบฉนัทะ (แนะนาํใหใ้ชแ้บบ ข) 

  7. เง่ือนไขการลงทะเบียนและเอกสารท่ีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 

  8. แนวทางปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

    โรคติดเช้ือไวรัส COVID – 19 

  9. แผนท่ีตั้งสถานท่ีประชุม 

 ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  เห็นสมควรใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

วนัท่ี 24 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนน

สุขมุวทิ ตาํบลบางปูใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :   

  บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 โดยมีสาํเนารายงานการ

ประชุมซ่ึงปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :   

  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดท้าํการบนัทึกขอ้มูลไวโ้ดยถูกตอ้งและ

ครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ:   

  มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2  พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  

  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 112  

และ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ขอ้ 29  กาํหนดใหบ้ริษทัฯ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :  

  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบรายงานผลการดาํเนินของบริษทัฯ ในปี 2562    

รายงานทางการเงินประจาํปี 2562 โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

ผลการดาํเนินงานรวม 

รายการ ประจาํปี 2561 ประจาํปี 2562  

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน                           ลา้นบาท    2,922 2,459 

กาํไรสุทธิ                                                   ลา้นบาท   12  (164) 

กาํไรต่อหุน้                                                บาท/หุน้  0.03 (0.37) 

ฐานะการเงินรวม 

รายการ ประจาํปี 2561 ประจาํปี 2562  

สินทรัพยร์วม                                            ลา้นบาท 2,822   2,231 

หน้ีสินรวม                                                ลา้นบาท 1,738   1,316 

ส่วนของผูถื้อหุน้                                       ลา้นบาท   1,085 915 
 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ:   

  มติในระเบียบวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ  
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2562  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  

  ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 112 และ 

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ขอ้ 29  กาํหนดให้บริษทัฯ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั และ จดัทาํงบดุล และบญัชี

กาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีท่ีผา่นมา เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั   

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :  

  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ อนุมติัรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัและ งบดุล และ

บญัชีกาํไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรอง และไดผ้า่น

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  2  

 คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ:   

  มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิดจดัสรรกาํไรและตั้งทุนสํารองตามกฎหมายประจาํปี 2562 และงดจ่ายเงนิปันผล    

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :   

  ตามนยัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

ขอ้ 36 กาํหนดวา่ บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี ในอตัราร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  หลงัจากหกั

ภาษีและหลงัจากหกัเงินสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกาํหนดและตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั คณะกรรมการจะ

พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะตอ้งไม่กระทบต่อการ

ดาํเนินงานตามปกติอยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจมีการจ่ายเงินปันผลนอ้ยกวา่นโยบายท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้ข้ึนอยูก่บั

ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวยีน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัฯ  ผูถื้อหุน้ และ/หรือ เห็นสมควรโดยจะเสนอใหมี้การจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามญัประจาํปี ถดัจากปีท่ี

ดาํเนินการ 

 

รายละเอียดการจ่ายปันผล/ปีท่ีประกาศ 2560 2561 2562 

1. จาํนวนหุน้  (ลา้นหุน้)  418.90 439.84 439.84 

2. กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (ลา้นบาท)  (103.21)  11.98  (163.89) 

 3. กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้   (0.25) 0.03 (0.37) 

4.  รวมเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้  0.05556 0.02 - 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :     

  จากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2562  บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิ 163.89 ลา้น

บาท คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 งดจดัสรรกาํไรและทุนสาํรอง

ตามกฎหมายประจาํปี 2562  และงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี    

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ:   

  มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : 

  ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ท่ี 13 กาํหนดไวว้า่ในการประชุม

สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได ้ก็ให้

ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น  

ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้  
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  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัฯ มีกรรมการซ่ึงครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง จาํนวน 3 รายโดยมี

รายช่ือดงัน้ี  

  1.  นางสาวยนูเวน เฉิน    

  2.  นายณฏัฐกิตต์ิ  วงษเ์จริญสิน 

  3.  พล.ต.ท ชยตุ  ธนทวรัีชต ์ 

 บริษทัฯ ไดป้ระกาศแจง้ในข่าวตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซตข์องบริษทัเชิญให้ผูถื้อ

หุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม ตั้งแต่ วนัท่ี  16 พฤศจิกายน 2562 ถึง วนัท่ี 15 มกราคม 2563 เพ่ือรับ

การคดัเลือกเป็นกรรมการ แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ความจาํนงในเร่ืองดงักล่าวแต่อยา่งใด   

  ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนบริษทัฯ ไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ี

สมควรไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑส์าํคญัต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามใน

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมดา้นความหลากหลายของคุณสมบติัของกรรมการบริษทัฯ 

โดยรวม และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณา

เลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

  1.  นางสาวยนูเวน เฉิน  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง   

  2.  นายณฏัฐกิตต์ิ  วงษเ์จริญสิน ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

  3.  พล.ต.ท. ชยตุ  ธนทวรัีชต ์  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระต่ออีกวาระหน่ึง   

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :   

  เห็นสมควรเสนอต่อผูถื้อหุ้นลงมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

  ทั้งน้ี ขอ้มูลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  4 โดย

ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้น ซ่ึงจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ

เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงกาํหนดไวเ้ขม้กว่าขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนในเร่ือง

สดัส่วนการถือหุน้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ:   

  มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  

  ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 กาํหนดให้จ่ายตอบแทนกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตาม

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3)  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงมาประชุม และตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดไวว้่า กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงิน

รางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะ

พิจารณา  ซ่ึงอาจจะกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ 
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ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และ นอกจากน้ีกรรมการบริษทั มีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตาม

ระเบียบบริษทั 

  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนบริษทัฯ  ได้พิจารณาและนําเสนอหลกัเกณฑ์กาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการโดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจ

ในประเภทเดียวกบับริษทัหรือใกลเ้คียงกนั ซ่ึงบริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน, 

เบ้ียประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ขอ้มูลเสนอเพ่ือพิจารณา ปี 2562 (ปัจจุบนั)  ปี 2563 (ขอ้เสนอ)  

1. คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการชุดยอ่ย 

   1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 

   1.2 ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

         ประธาน 

         กรรมการ 

 

20,000.- บาท 

 

15,000.- บาท 

10,000.- บาท 

 

20,000.- บาท  

 

15,000.- บาท 

10,000.- บาท 

2. วงเงินรวมค่าตอบแทนของกรรมการ ไม่เกิน 6 ลา้นบาท ไม่เกิน 6 ลา้นบาท  

ความเห็นคณะกรรมการ :    

  เห็นสมควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน

กรรมการประจาํปี  2563  เป็นค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบ้ียประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 6 ลา้น

บาท ซ่ึงเป็นอตัราเดิมจากปีท่ีแลว้  ทั้งน้ีหากกรรมการท่านใดท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั คงไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน ตาม

อตัราท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในฐานะผูบ้ริหารของบริษทั   

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ:   

  มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวน 

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม    
 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :   

  ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน มาตรา 120  กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563  โดยพิจารณาจากความ

เป็นอิสระ คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์คุณวฒิุ ความเช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพในการทาํงานและเป็นผูไ้ดรั้บความ

เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี ให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบ โดยไดเ้สนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  พิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก

บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 และขอเสนอกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2563 โดยมี

เป็นจาํนวนเงิน 1,790,000.00 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ )โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. นางสาววรรญา  พทุธเสถียร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 

      (เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั ปี 2555 – 2557) 
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2. นางสาววราภรณ์  อินทรประสิทธ์ิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 

3. นางสาวชลทิชา เลิศวไิล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 
 

ทั้งน้ี บริษทัไม่มีค่าตอบแทนประเภทอ่ืนใหก้บัผูส้อบบญัชี และรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2563 ดงัน้ี  
 

รายการ 2563 2562 2561 

ค่าสอบบญัชี  950,000 930,000 900,000 

ค่าสอบทานงบไตรมาส 720,000 690,000 660,000 

ค่าสอบทานงบกระแสเงินสด 60,000 60,000 60,000 

ค่างบภาษาองักฤษ 60,000 60,000 60,000 

 1,790,000 1,740,000 1,680,000 

ความเห็นคณะกรรมการ :  

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 12  พฤศจิกายน 2562 ไดพิ้จารณาเร่ืองการแต่งตั้ง

และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2563 ตามท่ีไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และ

เห็นสมควรให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน

การสอบบญัชี ประจาํปี 2563  
 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ:   

  มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 อน่ึง บริษทัฯ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563

บริษทัฯ ในวนัท่ี 10  มีนาคม 2563 

 สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียงของผูติ้ดเช้ือไวรัส COVID -19 หรือท่านใดท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย

สาเหตุใดก็ตาม ท่ีมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทน หรือ มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ

บริษทัฯ ท่ีไดเ้สนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซ่ึงปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 นั้น กรุณากรอกขอ้ความและลง

ลายมือในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค เพียงแบบใดแบบหน่ึง (แนะนาํใหใ้ชแ้บบ ข) ซ่ึงปรากฏตาม

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6, แนวทางปฏบิัตเิพือ่ป้องกนัการตดิต่อของไวรัส  COVID   – 19 ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย  8 และ แผนท่ี

จดัประชุม ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  9   ซ่ึงไดน้าํส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี  

บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ฉบบัน้ีพร้อมเอกสารประกอบการประชุม

และแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.cpl.co.th ในหวัขอ้ นกัลงทุนสมัพนัธ์/ขอ้มูลผูถื้อหุน้   หาก

ท่านผูถื้อหุ้นมีคาํถามท่ีตอ้งการให้บริษทัฯช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในคร้ังน้ีสามารถจัดส่งคาํถาม

ล่วงหนา้ ไดท่ี้ คุณอาจารีย ์ ศุภสินวงศ์ชยั  เลขานุการบริษทั  บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน ) 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท 

ตาํบลบางปูใหม่ อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปรากการ หรือ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี secretary@cpl.co.th หรือ 

โทรสารหมายเลข 02- 709 -6033  
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ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรับหนงัสือมอบฉันทะทุกฉบบัไวแ้ลว้ ในการประชุมน้ีบริษทัไดเ้ชิญ

ผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็นอิสระมาตอบขอ้หารือต่องบการเงินของบริษทั และเชิญท่ีปรึกษากฎหมายเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการ

ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่

เวลา 12.00  น. เป็นตน้ไป  

 

  

 

                                                                                              ขอแสดงความนบัถือ 

     บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

      

                    

                                                                                           นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน 

              ประธานกรรมการบริษทั 

 

 

ส่วนงานประชุมและเลขานุการบริษทั  หมายเลข  02 709 – 5633 – 8 ต่อ 8110 - 8112 
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    รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

วนัเวลาและสถานทีป่ระชุม 

 ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี  26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียร่า  ชั้น 3  โรงแรมเมเปิล เลขท่ี 9                  

ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน     ประธานคณะกรรมการ 

2. นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. นายจีเซียง  ไล่    กรรมการ 

4. นายซือลุ๋น กวั     กรรมการ 

5. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน    กรรมการ 

6. นายววิฒัน์ วงษเ์จริญสิน    กรรมการ 

7. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการทีล่าประชุม 

รศ. ดร. รุธิร์  พนมยงค ์   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม 

1. นายนิธีพงษ ์ เตชะมนตรีกลุ  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2. นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั   เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าประชุม  

นายเชิดสกลุ อน้มงคล    หุน้ส่วนบริษทั  บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั  

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าประชุม 

นางพรรณวดี เทพวงศ ์    สาํนกังาน พายพั ขาํอาจ ทนายความ 

ก่อนเร่ิมการประชุม เวลา  14.00  น.  

 นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน ประธานกรรมการบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและเปิด

การประชุม โดยมอบหมายให ้นางสาวขวญัชนก วฒิุกลุ เป็นผูช่้วยประธานฯในการดาํเนินการประชุม และ นางสาวออ้มจนัทร์

แป้นทอง  เป็นเลขานุการท่ีประชุม   

 นางสาวขวญัชนก วุฒิกุล ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูด้าํเนินการประชุม ได้กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และ แจง้การปฏิบติัตาม

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ดงัน้ี  

 1.เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษทั โดยบริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและประกาศไวใ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2562  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพ่ือ

บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  

 2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีขอ้มูลโดยสงัเขปตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  
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  3. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส่้งคาํถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ โดยใหส่้งคาํถามมายงั

ฝ่ายเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือใหส้ามารถตอบคาํถามใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยประกาศไวใ้น

หนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  www.cpl.co.th/ข่าวและกิจกรรม 

   สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562  น้ี มีวาระการประชุมรวมทั้งส้ิน 8 วาระ ดงัมีรายละเอียดตามหนงัสือ

เชิญประชุมท่ีไดน้าํเสนอต่อผูถื้อหุน้  ลาํดบัต่อไปขอแจง้วธีิการลงคะแนนและนบัเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

  1. จาํนวนหุน้ 1 หุน้นบัเป็น 1 เสียง ในกรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะ

ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนน

เฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ยจะเก็บทั้งหมดหลงัจบการประชุม  

  2. เม่ือผูถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแลว้ ในกรณีท่ี ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอใหท่้านยกมือข้ึน จะมี

เจา้หนา้ท่ีของ CPL เดินไปเก็บบตัรลงคะแนนของท่าน เพ่ือนาํบตัรไปนบัคะแนนท่ีจุดนบัคะแนน 

  3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ประสงคจ์ะกลบัก่อนการประชุมเสร็จส้ิน ขอใหส่้งบตัรลงคะแนนใหก้บั

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม เพ่ือท่ีบริษทัฯ จะดาํเนินการตดัจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ ทั้งท่ีมาดว้ยตนเอง หรือ

โดยการมอบฉนัทะออกจากองคป์ระชุม 

  4. การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปน้ี ถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็น บัตรเสีย 

1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  

2. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือกาํกบั  

4. บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่  

  5. บริษทัฯ ใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง โดยการนบัผลรวมการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะ

นบัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และถือวา่คะแนนท่ีเหลือเป็น

คะแนนท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ซ่ึงเม่ือรวมคะแนนครบถว้นแลว้ จะมีการแสดงจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ท่ี

หนา้จอของหอ้งประชุมและจะแจง้สรุปมติของวาระนั้นเป็นลาํดบัต่อไป  

 อยา่งไรก็ตามหากในบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกวา่ปกติ ประธานฯ อาจจะขอใหท่ี้ประชุมดาํเนินการ

พิจารณาในวาระถดัไปก่อน เพ่ือใหก้ารประชุมดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้

จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

การซักถาม    1.ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาส ใหผู้ถื้อหุน้ร่วมซกัถามประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตาม

ความเหมาะสม ผูใ้ดประสงคจ์ะซกัถามท่ีประชุมฯ ใหย้กมือเหนือศีรษะ เม่ือประธานในท่ีประชุมอนุญาตแลว้ ขอใหก้ล่าวแสดง

ตน ดงัน้ี 
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        -ช่ือ-นามสกลุ 

- สถานะเป็นผูถื้อหุน้ / หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

- และสอบถามในเน้ือหาตามวาระนั้นๆ 

         2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีคาํถามท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลงัพิจารณาอยูห่รือไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระท่ีกาํลงัพิจารณาอยู่

นั้น ขอความกรุณานาํไปสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อ

หุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามอยา่งกระชบัและงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นท่ีซํ้ ากนั เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธ์ิในการซกัถามขอ้มูลและใหข้อ้เสนอแนะแก่บริษทัอยา่งทัว่ถึง 

ในการออกเสียงลงคะแนน 

       1. ผูถื้อหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยใหน้บั 1 เสียง ต่อ 1 หุน้ สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ย

ตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ

และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ซ่ึงใชใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนน

เสียงในแต่ละวาระได ้

     2. ในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามวา่มีผูใ้ด “ไม่เห็นดว้ย” หรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอใหท้าํเคร่ืองหมาย “ไม่เห็นดว้ย” หรือ 

“งดออกเสียง” ในบตัรลงคะแนนและใหย้กมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีดาํเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือนาํไปตรวจนบั โดยการนบั

คะแนนเสียงในวาระเหล่าน้ี จะใชว้ธีิหกัคะแนนเสียงท่ี “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมด และส่วน

ท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย สาํหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ีขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อนและ

ส่งคืนเจา้หนา้ท่ีหลงัเสร็จส้ินการประชุม 

       3. สาํหรับวาระท่ี 5 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น  เพ่ือใหบ้ริษทัฯ ได้

ปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ

ฉนัทะซ่ึงถือบตัรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ทั้งน้ี จะมีการลงคะแนนเสียงสาํหรับกรรมการแต่

ละท่านแยกกนัเป็นรายบุคคล บตัรลงคะแนนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายเกินกวา่ 1 ช่อง หรือการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือกาํกบั จะ

ถือวา่เป็นบตัรเสีย ดงันั้น หากท่านตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและเซ็นช่ือกาํกบั  

 นางสาวขวญัชนก วุฒิกุล กล่าวแนะนาํประธาน, กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร,ผูส้อบบญัชี 

และท่ีปรึกษากฎหมาย  เพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ท่ีประชุมไดข้อตวัแทนอาสาสมคัรจากผู ้

ถือหุน้ 2 ราย เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนอิสระจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมสงัเกตการณ์และเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน แต่ไม่มีท่าน

ใดเสนอช่ือ  

 นางสาวออ้มจนัทร์ แป้นทอง เลขานุการท่ีประชุม   ปฏิบติัหนา้ท่ีดาํเนินการประชุม   แถลงกล่าวเปิดประชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 33 ราย จาํนวน 157,978,466 หุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะ 17 

ราย จาํนวน 213,965,408 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 50 ราย จาํนวน 371,943,874 หุน้ คิดเป็น 84.56 % ของหุน้ท่ีจาํหน่าย 

ได ้ทั้งหมดของบริษทั เป็นอนัครบองคป์ระชุม โดยองคป์ระชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั

ของบริษทักาํหนดไวว้า่ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 

ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั   
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561  

ประธาน ฯ  มอบหมายให ้เลขานุการท่ีประชุมแถลงต่อท่ีประชุมวา่   ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นประจาํปี 2561 ไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเสร็จส้ินภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ และไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

ตามสาํเนาท่ีส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไว้

อยา่งถูกตอ้งแลว้ ผูถื้อหุน้ควรมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ตามท่ีเสนอ  

เลขานุการท่ีประชุม  ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี  

เน่ืองจากไม่มีคาํถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ เลขานุการท่ีประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  

มตทิีป่ระชุม     รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  26 เมษายน  2561  ดว้ยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  คะแนนเสียงดงัน้ี     

   เห็นดว้ย     371,943,874       เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00% 

 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานและรายงานประจาํปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให ้คุณนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงาน ดงัน้ี 

รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561  โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี งบแสดงฐานะการเงิน,  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ ความเห็นของ

ผูส้อบบญัชี   

นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกลุ ผู้ช่วยผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยแบ่งการช้ีแจงเป็น 3 ส่วน

ดว้ยกนัคือ 1. การเพ่ิมข้ึนลดลงของงบแสดงฐานะการเงิน , การอธิบายผลการดาํเนินงานผา่นงบการเงินและ สรุปผลการ

ตรวจสอบของผูส้อบบญัชี  

1. ดา้นสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน จาก 2,067 ลา้นบาท เป็น 2,819  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  752 ลา้นบาท โดยมีสาระสาํคญัมาจาก เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด 21 ลา้นบาท,ลูกหน้ีการคา้ 449 ลา้นบาท, สินคา้คงเหลือ 107 ลา้นบาท,สินทรัพย ์173 ลา้นบาท และ

ขออธิบายเพ่ิมเติม สําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ปัจจุบนัไดรั้บการชาํระเงินมาคร่ึงหน่ึงแลว้ ท่ียงัเหลืออยูเ่ป็นหน้ีท่ียงัไม่ครบ

กาํหนดชาํระ  ส่วนของสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากฝ่ายบริหารมองวา่ ราคาหนงัปัจจุบนัอยูใ่นระดบัตํ่าจึงซ้ือหนงัดิบมาเพ่ือ

ทาํการฟอกใชเ้องและจะจาํหน่ายในอนาคต และเคมีภณัฑท่ี์เพ่ิมข้ึนเพ่ือสาํรองใชส้าํหรับฟอกหนงัววัและหนงัหมู 

ดา้นหน้ีสินเพ่ิมข้ึนจาก 992 ลา้นบาท เป็น 1,734  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  742 ลา้นบาท มาจาก หน้ีสินทางการเงิน 551 ลา้นบาท, 

เจา้หน้ีการคา้ 137 ลา้นบาท,เงินกูย้มืระยะยาว 46 ลา้นบาท และ ผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 6 ลา้นบาท  สาํหรับหน้ีสินทาง

การเงิน จาํนวน 551 ลา้นบาท ปัจจุบนัเม่ือไดรั้บการชาํระหน้ีจากลูกหน้ี บริษทัฯ นาํเงินไปชาํระหน้ีแลว้บางส่วน เพ่ือลดภาระ

ดอกเบ้ีย  

2. ผลการดาํเนินงานผา่นงบกาํไรขาดทุน ปีท่ีผา่นมาเป็นปีท่ีทา้ทายสาํหรับผูบ้ริหาร เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ ทัว่โลก ไม่วา่

จะเป็น เร่ืองค่าเงินบาท,การเมืองในประเทศ แรงกดดนัจากภาวะตลาดโลก บริษทัฯ สามารถทาํผลงานไดน่้าพอใจในระดบัหน่ึง  

กล่าวคือ สามารถทาํรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน จาก 2,276 ลา้นบาท เป็น 2,898 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 622 ลา้นบาท หรือ 27%  กาํไรขั้นตน้

เพ่ิมข้ึน 273 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 194 %   ถึงแมว้า่กาํไรสุทธิจะไม่เพ่ิมข้ึนจะไม่มากเม่ือเทียบกบัรายไดแ้ละกาํไรขั้นตน้ แต่ก็ถือเป็น 
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สญัญาณท่ีดี เม่ือบริษทัฯ พลิกจากขาดทุน 103 ลา้นบาท เป็นกาํไร 12 ลา้นบาท สาํหรับการเปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั  จะเห็นวา่

ในปี 2018 บริษทัฯ ทาํผลงานไดดี้ข้ึนเม่ือเทียบกบั 2 ปีท่ีผา่นมา ไม่วา่จะเป็นดา้นรายไดแ้ละกาํไรขั้นตน้ โดยแบ่งสดัส่วนการขาย

ออกเป็นประเภทคือ หนงัสาํเร็จรูป ,อุปกรณ์นิรภยั และการรับจา้งฟอกหนงั  

3. สาํหรับตวัเลขท่ีกล่าวขา้งตน้ ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและไดใ้หค้วามเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข โดยมีเร่ือง 

Key Audit Mater เร่ืองมูลค่าสินคา้คงเหลือ ซ่ึงก็เป็นตามมาตรฐานบญัชี  

เน่ืองจากไม่มีคาํถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้  เลขานุการท่ีประชุม  ขอรายงานความคืบหนา้ของการปฏิบติัตามนโยบาย

เก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และพฒันาการจากปีท่ีผา่นมาดงัน้ี  

 ในปี 2561  บริษทั ไดจ้ดันาํนโยบายต่อตา้นทุจริต ประจาํปี 2561  ซ่ึงเป็นไปตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการฉบบัล่าสุด 

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข  โดยไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี พร้อมทั้งประกาศให ้กรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนกังานบริษทัยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด   และอยูร่ะหวา่งจดัทาํแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

 ผลสํารวจการกาํกบัดูแลกจิการบริษัทจดทะเบียนปี 2561   การสาํรวจตามโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทั

จดทะเบียนประจาํปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Company 2018 : CGR2018) ท่ีสถาบนักรรมการ

บริษทัไทยทาํการสาํรวจจากบริษทัจดทะเบียนทั้งหมด CPL ไดรั้บคะแนนประเมินท่ี 74% โดยค่าเฉล่ียบริษทัจดทะเบียนโดย

รวมอยูท่ี่ 81% 

 ผลสํารวจโครงการประเมนิคุณภาพ การจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561     จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนประเมินท่ี 90 - 99 % . ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 93 %      

 หมายเหตุ  วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตั ิงบการเงนิประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ประธานฯ  มอบหมายให ้เลขานุการท่ีประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั กาํหนดให้บริษทั

ตอ้งจดัทาํงบการเงินประจาํปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอให้ท่ีประชุม ผูถื้อหุ้น

อนุมติั   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงิน  ประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2561 ซ่ึงได้

ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผูส้อบบญัชีของบริษทั ซี ดบัเบ้ิลยูดับเบ้ิลยู พีจาํกัด และได้ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้  รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี  

เน่ืองจากไม่มีคาํถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ เลขานุการท่ีประชุม  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2561 

มตทิีป่ระชุม    อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 2561  ดว้ย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดงัน้ี   

     เห็นดว้ย     372,436,324       เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00% 

 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

   (วาระน้ีมีผูถื้อหุน้เพ่ิม จาํนวน 2 ราย   จาํนวน  492,450 หุน้)       

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกาํไรและจ่ายเงนิปันผลประจาํปี  

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการท่ีประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบ

การเงินของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินสาํรองตามกฎหมาย ทั้งน้ีการ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจาํเป็นและความ 
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เหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต โดยบริษทัฯ จะให้อาํนาจคณะกรรมการของบริษทัฯ ในการพิจารณา คณะกรรมการบริษทัฯ  

เห็นสมควรใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 598,848.94 บาท และให้จ่ายเงินปันผลให้กบัผู ้

ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.02  บาท เป็นจาํนวนเงินรวม  8,796,885.68 บาท ให้กบัผูถื้อหุ้นตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนด

รายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บ เงินปันผล (Record Date) วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และกาํหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

นายวรวุฒิ กฤตยิานิธิ ผู้รับมอบอาํนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :  การจ่ายเงินปันผลมาจากกาํไรสุทธิ เม่ือดูยอดขายและ

ตน้ทุนซ่ึงเม่ือเทียบอตัราแลว้ถือวา่นอ้ยมาก อยากทราบวา่ ทางบริษทัมีนโยบายหรือวธีิแกไ้ขใหต้น้ทุนลดลงอยา่งไรบา้ง  

นายสุวชัชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ  เน่ืองจากท่ีผ่านมา หุ้นของบริษทัฯถือวา่เป็นหุ้นปันผล ซ่ึงบริษทัฯ จ่ายปันผลใน

อตัราท่ีสูงมาตลอด ยกเวน้ช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯมีผลขาดทุนจึงเปล่ียนวิธีการจ่ายโดยการออกหุ้นปันผลและเงินสด  เพ่ือ

ตอบแทนผูถื้อหุน้  ซ่ึงแมว้า่จะไดก้าํไรไม่มากนกั คณะกรรมการพิจารณาจึงจ่ายในอตัราตามท่ีกาํหนดไว ้  สาํหรับการพยายาม

ลดตน้ทุนก็อยูใ่นแผนการดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือท่ีจะให้มีกาํไรมากข้ึน และมีผลประกอบการดีข้ึนเพ่ือตอบแทนให้กบัผูถื้อ

หุน้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

เน่ืองจากไม่มีคาํถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้  เลขานุการท่ีประชุม  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม   อนุมติัพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 598,848.94 บาท และให้

จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.02  บาท เป็นจาํนวนเงินรวม  8,796,885.68 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้ตามท่ีปรากฏ

รายช่ือ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บ เงินปันผล (Record Date) วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และกาํหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 21 

พฤษภาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี   

   เห็นดว้ย     372,436,324       เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00% 

 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ -     

วาระที ่ 5  พจิารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการท่ีประชุม แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั

บริษทัฯ ขอ้ท่ี 13 กาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ี

จะแบ่งออกใหต้รงสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ี

สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูต่าํแหน่งนาน

ท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาดํารงตาํแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้ นในปี 2562 

กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3  ท่าน ประกอบดว้ย  

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1.  นายซือลุ๋น  กวั  กรรมการ,รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

2.  นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน               กรรมการ,รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ  กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 

ตามท่ีไดแ้จง้ให้ทราบแลว้วา่ บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัและแจง้ประกาศผ่านเวบ็ไซด์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรียนเชิญผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล ผูมี้คุณสมบติัตาม พระราชบญัญติัมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับ

การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ระหวา่งวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2562 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด

เสนอช่ือบุคคลใดมายงับริษทั 
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 สาํหรับวาระน้ีเพ่ือปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ก่อนท่ีจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี แต่งตั้งกรรมการ 

ขอเชิญกรรมการท่านท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณา

และแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระจนกวา่จะมีการลงมติในวาระน้ีค่ะ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ    โดยผ่าน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  เห็นสมควรเสนอต่อผูถื้อหุ้นลงมติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 

ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง  กรรมการท่ีถูกเสนอช่ือ กลบัเขา้เป็นกรรมการของ

บริษทั ทั้ ง 3 ท่านไดแ้สดงความประสงค์ ของดออกเสียงลงมติในวาระน้ี  และขอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล  

 เน่ืองจากไม่มีคาํถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้  เลขานุการท่ีประชุม  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม    การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจาํนวน  3 ราย ดงัน้ี 

 5.1     นายซือลุ๋น กวั    ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

 เห็นดว้ย            367,121,844 เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00% 

 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ            - 

 งดออกเสียง       5,366,980 เสียง ไม่นบัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 บตัรเสีย   - เสียง      - 

(นายซือลุ๋น กวั  งดออกเสียงในวาระน้ี)  

 5.2   นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน   ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์อง

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   

 เห็นดว้ย          367,548,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00% 

 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง        4,940,302 เสียง ไม่นบัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 บตัรเสีย                -  เสียง             - 

(นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน งดออกเสียงในวาระน้ี) 

 5.3   นายสุพพตั อ่องแสงคุณ    ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์อง

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   

 เห็นดว้ย        372,488,824  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00% 

 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

        บตัรเสีย   - เสียง        คิดเป็นร้อยละ - 

(วาระน้ีมีผูถื้อหุน้เพ่ิม จาํนวน 1 ราย   จาํนวน  52,500หุน้)       

นายวรวุฒิ กฤตยิานิธิ ผู้รับมอบอาํนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :  วาระการดาํรงตาํแหน่งของคุณสุพพตั อ่องแสงคุณ     

ก่ีปีแลว้ และทาํไมกรรมการ 2 ท่านท่ีหมดวาระ และงดออกเสียงทาํไมร้อยละถึงไม่เปล่ียนแปลง 

นายสุวชัชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ : วาระของคุณสุพพตัดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี   

นางสาวอาจารีย์  ศุภสินวงศ์ชัย เลขานุการบริษัท :  สาํหรับคะแนนงดออกเสียงสาํหรับวาระกรรมการ 2 ท่านแสดงความ

ประสงคท่ี์จะงดออกเสียงของตวัเองในวาระน้ี จึงไม่นบัเป็นฐานในการนบัคะแนน   
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วาระที ่6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการท่ีประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดไวว้า่ กรรมการมีสิทธิ

ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตาม

ขอ้บงัคบัหรือตามท่ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจจะกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะ

กาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและ

สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษทัต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และพิจารณา

จากผลการดาํเนินงาน พร้อมทั้งนโยบายการลงทุนทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบริษทัในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน อีกทั้ง 

จาํนวนคร้ังของการประชุมท่ีเพ่ิมข้ึนแลว้  เห็นควรให้นาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินผลตอบแทน

กรรมการ ปี 2561 ดงัน้ี   
 

ขอ้มูลเสนอเพ่ือพิจารณา ปี 2562 ปี 2561 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั/คณะกรรมการชุดยอ่ย  

   1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 

   1.2 ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

         ประธาน 

         กรรมการ 

 

20,000.- บาท 

 

15,000.- บาท 

10,000.- บาท 

 

20,000.- บาท  

 

15,000.- บาท 

10,000.- บาท 

2.  วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการประจาํปี  ไม่เกิน 6 ลา้นบาท ไม่เกิน 6 ลา้นบาท 
 

 เน่ืองจากไม่มีคาํถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้  เลขานุการท่ีประชุม  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม     อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์และเป็นการอนุมติั ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3)  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย        372,488,824  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00% 

 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการท่ีประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ ์คุณวฒิุ ความเช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพในการทาํงานและเป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ

จากสํานกังาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ู

ดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. นายเชิดสกลุ  อน้มงคล     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195  

     เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 

 

2. นางสาววรรญา  พทุธเสถียร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 

3. นางสาววราภรณ์  อินทรประสิทธ์ิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 

 ทั้งน้ี บริษทัไม่มีค่าตอบแทนประเภทอ่ืนใหก้บัผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2562 ดงัน้ี  
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รายการ 2562 2561 2560 

ค่าสอบบญัชี  930,000 9000,000 810,000 

ค่าสอบทานงบไตรมาส 690,000 660,000 630,000 

ค่าสอบทานงบกระแสเงินสด 60,000 60,000 60,000 

ค่างบภาษาองักฤษ 60,000 60,000 60,000 

ค่าสอบทานปรับปรุงงบการเงินสาํหรับการควบรวมกิจการ    250,000 

 1,740,000 1,680,000 1,810,000 
 

 เน่ืองจากไม่มีคาํถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้  เลขานุการท่ีประชุม  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จาก บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั ไดแ้ก่       

นายเชิดสกลุ อน้มงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต หมายเลข 7195 และ/หรือ นางสาววรรญา  พทุธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

หมายเลข 4387 และ/หรือ นางสาววราภรณ์  อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต หมายเลข 7881 และค่าสอบบญัชีประจาํปี 

2562 จาํนวน 1,740,000  บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดว้ยคะแนนเสียง

ดงัน้ี   

   เห็นดว้ย     372,488,824       เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00% 

 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

 บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ 

วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยการเสนอเร่ือง

อ่ืนใดนั้น ใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายกาํหนด ในการเสนอวาระอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือ

เชิญประชุม ตามพระราชบญัญติัมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้แกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 105 วรรคสอง กาํหนดไวว้า่ เม่ือท่ี

ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบั 

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา เร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีไดก้าํหนดไว้

ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้ 

ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ เสนอวาระเพ่ิมเติม ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น     

นายธํารง  อนันต์ทวีผล  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง การบนัทึกสํารองผลประโยชน์พนกังาน 400 วนั จะมีผลกระทบกบับริษทัฯ 

อยา่งไรบา้ง เน่ืองจากเห็นวา่ บริษทัฯ ตั้งมานานมาแลว้ จะมีการบนัทึกบญัชีอยา่งไร สามารถแบ่งการบนัทึกบญัชีเป็นงวดหรือ

บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนเลยหรือไม่อยา่งไร  

นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกลุ ผู้ช่วยผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ   ผลกระทบสาํหรับบญัชีผลประโยชน์จะมียอดประมาณ 15 

ลา้นบาทจะบนัทึกในไตรมาส 2 ปีน้ี ซ่ึงบริษทัฯ ไม่สามารถท่ีจะแบ่งการบนัทึกบญัชีได ้เน่ืองจากกฎหมายประกาศบงัคบัใชแ้ลว้  

นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  ขอกล่าวสรุปภาพรวมของธุรกิจในปีน้ี สินคา้ของบริษทัหลกัก็มีอยู ่3 

ประเภท คือ Finished Leather ปีท่ีผา่นมาสามารถเพ่ิมกาํลงัการผลิตไดม้ากกวา่เดิม จาก 1.5 ลา้นตารางฟตุ  เป็น มากกวา่ 2 ลา้น

ตารางฟตุ ต่อเดือน  แต่เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนลงลด ทาํใหย้อดขายไม่ไดแ้สดงเพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน  สาํหรับปีน้ีคิดวา่

น่าจะรักษาระดบัไดใ้กลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้   ฝ่ายบริหารพยายามท่ีจะแกต้วัแปรท่ีจะทาํใหก้าํไรลดลง ถึงแมว้า่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึน  
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ทั้งเร่ืองคุณภาพ, การส่งสินคา้ทางเคร่ืองบิน  เป็นปัญหามาจากปีท่ีแลว้ ซ่ึงก็ทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายมากข้ึนทาํใหมี้ผลกระทบกบัผล

กาํไรเหลือเพียงเลก็นอ้ย และพยายามเร่งปรับปรุงระบบงานภายในและปรับ Lay Out โรงงาน ซ่ึงไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ตอ้งทยอย ๆ ค่อย ๆ ทาํ ในระหวา่งท่ีทาํตอ้งรักษากาํลงัการผลิตเดิม ปัจจุบนัเสร็จแลว้ประมาณ 80 % ลูกคา้ท่ีเคลมอยูท่ี่ประเทศ

เวยีดนาม ซ่ึงเป็นโรงงานรองเทา้ท่ีผลิตใหแ้บรดร์องเทา้     

อีกธุรกิจหน่ึงคือ โรงงานฟอกหนงัววัและฟอกหนงัหมู  (Tanning Service)  กาํลงัการผลิตปีท่ีแลว้ถือวา่ เต็มกาํลงัการ

ผลิต ตั้งแต่คร่ึงปีหลงั ทั้งโรงงานฟอกหนงัหมูและโรงฟอกหนงัววั ซ่ึงโดยรวมถือวา่เป็นท่ีน่าพอใจ สาํหรับหนงัหมู กาํลงัการ

ผลิตอยู่ประมาณ 70% ซ่ึงสามารถรับคาํสั่งผลิตจากลูกคา้ไดอี้ก   สาํหรับลูกคา้ฟอกหนงัววัของเรามีปัญหาเร่ืองการตลาดช่วง

ปลายปีท่ีผา่นมา   ทาํใหจ้ะมียอดผลิตลดลงในระหวา่งตน้ปีน้ี แต่คิดวา่เฉล่ียโดยรวมทั้งปี  จะสามารถทาํยอดใกลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้ 

สาํหรับอุปกรณ์นิรภยัตอ้งบอกวา่ปีท่ีแลว้เป็นปีท่ีสามารถสร้างยอดขายไดสู้งสุดเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละไตรมาส โดยในปี

น้ีตั้งเป้าจะเติบโตไดป้ระมาณ 3 – 5 % ผา่นไป 3 เดือนแลว้ อาจจะตอ้งปรับเป้า   หรืออาจจะนอ้ยกวา่น้ี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ    

นายธํารง  อนันต์ทวีผล  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  บริษทัจะสามารถเติบโตไดเ้ท่าไหร่, งานฟอกสาํหรับหนงัววั ณ ปัจจุบนักาํลงั

การผลิตเท่าไหร่  และคาดวา่จะเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ดห้รือไม่อยา่งไร  

นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร :  บริษทัฯ ตั้งเป้าไวว้า่จะเติบโต 15 % แต่คิดวา่ไม่ตํ่ากวา่ 3 % แน่นอน  

สาํหรับกาํลงัการผลิตหนงัววัตอนน้ี เฉล่ีย 60,000 ตวัต่อเดือน เน่ืองจากไตรมาสแรกกาํลงัการผลิตลดลง บริษทัฯ จึงปรับแผน

โดยการสัง่หนงัดิบเขา้มาฟอกเพ่ือใชเ้อง แทนท่ีจะซ้ือเป็นหนงัฟอกแลว้มาผลิตหนงัสาํเร็จ  ซ่ึงส่วนหน่ึงเพ่ือท่ีจะใหส่้วนโรงงาน

ฟอกหนงัมีกาํลงัการผลิต  อาจทาํใหบ้ริษทัฯ มี Margin มากข้ึนจากการฟอกหนงัใชเ้อง   แต่ส่วนหน่ึงก็จะมี fixed cost จาก

โรงงานท่ีไม่ไดผ้ลิตมารวมดว้ย อาจจะไม่มีหรือไม่เห็นชดัเจน   

 สาํหรับผลประกอบการในปีน้ี โดยรวมคาดวา่จะดีกวา่ปีท่ีแลว้  แต่ทั้ งน้ีก็คือความทา้ทา้ยกบัฝ่ายบริหารท่ีจะตอ้งทาํ

ผลงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้หไ้ด ้ บริษทัฯ บอกวา่เป้าท่ีเราตั้งไว ้15 % ก็จะพยายามอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือใหเ้ป็นแรงผลกัดนั

ใหก้บัทีมงาน ซ่ึงก็ตอ้งดูภาพรวมของเศรษฐกิจไทยดว้ย   

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ ในช่วงปลายปีของแต่ละปี บริษทัฯ จะมีการนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทัฯ 

ใหก้บัแบรดร์องเทา้แต่ละแบรดเ์พ่ือทาํการผลิตรองเทา้สาํหรับฤดูกาลถดัไป ก็จะไดรั้บประมาณการสั่งซ้ือจากลูกคา้แต่ละแบรด์

ล่วงหนา้ เพ่ือท่ีใหบ้ริษทัฯ สามารถวางแผนการจดัซ้ือหนงัและผลิตใหเ้ป็นไปตามแผนตลอดปี  และสามารถนาํมาคาดการณ์ 

สาํหรับยอดขายในแต่ละปีได ้ ซ่ึงเราก็คาดหวงัวา่แบรดร์องเทา้แต่ละรายท่ีใหป้ระมาณการเรามาจะเรียกใชห้นงัตามท่ีแจง้มา  ซ่ึง

แต่ละชนิดของหนงัฟอกสาํเร็จก็ข้ึนอยูก่บัตลาดรองเทา้ดว้ยเหมือนกนั     

ในนามคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี   

ปิดประชุมเวลา 15.10  น. 

 

    

         (นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน) 

  ประธานท่ีประชุม 

  

           นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั  

      เลขานุการบริษทั/ผูบ้นัทึกการประชุม  
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าตาํแหน่งใหม่ 

0นางสาวยูนเวน เฉิน 

0อายุ 

0กรรมการ   

43 ปี                                                  

0วนัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 12 กรกฎาคม 2562 

0จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง 10 เดือน 

0คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Carnegie Mellon University PA, USA 

0ประสบการณ์ทาํงาน ตาํแน่งในบริษทัอ่ืน Owner Fay Cuisine Italian Restaurant, Taipei 

0ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 0ไม่มี 

0การอบรบหลกัสูตรกรรมการและประวติัการ

อบรมอ่ืน 

Director Certification Program – 284/2019 

0การถือครองหุ้นในบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2562 0ไม่มี 

0ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่าง

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

0ไม่มี 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าตาํแหน่งใหม่ 

  

นายณัฏฐกิตต์ิ  วงษ์เจริญสิน กรรมการ  

อายุ 

วนัท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

42 ปี 

วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 

จาํนวนปีท่ีท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 2 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

การดาํรงตาํแน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แมนวูดอินเตอร์เทรด จาํกดั  

กรรมการ  บริษทั เจริญสินธานี จาํกดั 

กรรมการ  บริษทั เจริญสินคอนโดทาวน์ จาํกดั  

กรรมการ  บริษทั มิมิ อินดสัเทรียล  จาํกดั 

กรรมการ  บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จาํกดั  

กรรมการ  บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จาํกดั 

กรรมการ  บริษทั มิตรนิยม (แมนวูด) จาํกดั 

กรรมการ  บริษทั ดิกนิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ซีเอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จาํกดั 

กรรมการ  บริษทั ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จาํกดั 

กรรมการ  บริษทั เวนเจอร์ อินเตอร์ พลสั จาํกดั 

กรรมการ บริษทั เจริญสิน ซุปเปอร์มาร์ท จาํกดั 

กรรมการ  บริษทั ไทย ไวร์ร่ิง ซิสเต็ม จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ซันไซน์ พลาสติก โปรดกัส์ จาํกดั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรบหลกัสูตรกรรมการและประวติัการ

อบรมอ่ืน 

หลกัสูตร ผูน้าํยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย   

สาํหรับนักบริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 7 (ปนป)  

สถาบนัพระปกเกลา้  

2007 Thailand’s Economic Outlook 

การจดัการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบติั (ปี 2549) 

การถือครองหุ้นในบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2562 9,401,364 (2.137%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่าง

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

น้องชาย : นายสุวชัชยั  วงษ์เจริญสิน, นายภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน, 

นายกิติชยั   วงษ์เจริญสิน 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าตาํแหน่งใหม่ 

พล.ต.ท. ชยุต  ธนทวีรัชต์ 

อายุ  

กรรมการอิสระ    

 64 ปี 

วนัท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 1 ปี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต (รป.บ.) จากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) ร.ม. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทาํงาน ตาํแหน่งในบริษทัอ่ืน 2558 – 2559  หัวหน้า จเรตาํรวจ (สบ 8) 

2557 – 2558  จเรตาํรวจ (สบ 8) 

2556 – 2557  รองผูบ้ญัชาการตาํรวจนครบาล 

2550 – 2556  รองผูบ้ญัชาการตาํรวจภูธรภาค 1 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรบหลกัสูตรกรรมการและประวติั 

การอบรมอ่ืน 

DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) 162/2019 

การถือครองหุ้นในบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่าง 

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

 

20



                                                                                                                            ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  4  

  
 

ข้อมูลกรรมการอสิระ 

ทีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

      

 

 

1.นายสุพพตั  อ่องแสงคุณ 

อายุ  59 ปี 

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทีอ่ยู่   บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   เลขท่ี 700  หมู่ 6  ถนนสุขมุวทิ 

 ตาํบลบางปูใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม :  -   

       

   

2. พล.ต.ท. ชยุต  ธนทวรัีชต์  

อายุ  64  ปี 

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ   

ทีอ่ยู่   บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   เลขท่ี 700  หมู่  6  ถนนสุขมุวทิ ตาํบล

บางปูใหม่  อาํเภอเมือง  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม :    มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระเน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีถูกเสนอใหอ้อกตามวาระ  

 

 

    3.  ดร. มงคล  เหล่าวรพงศ์ 

    อายุ 50  ปี 

   ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ   

    ทีอ่ยู่   บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   เลขท่ี 700 หมู่ 6  ถนนสุขมุวทิ 

   ตาํบลบางปูใหม่ อาํเภอเมืองเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ               

   10280   

   ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม :  -   
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นิยามกรรมการอสิระ 

 บริษทัฯ กาํหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของ จาํนวน

กรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ  0.5  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้ เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้ อาํนาจควบคุ

 ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุม

 ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ดาํรง

 ตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  คู่สมรส พ่ีนอ้ง 

 และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ

 ใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

 ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้

 ถือหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้

 ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

 ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

 ของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ

 บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะได้

 พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

 เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้

 มีอาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้น

 ดว้ย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

 กรรมการอิสระ 
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น

 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่

 เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

 เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ

 กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักนักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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ข้อบงัคบับริษัท บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

เฉพาะส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

หมวดที ่3   คณะกรรมการ 

ข้อ 11.  คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย  5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของ จาํนวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ี กาํหนดไวใ้น

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยก์าํหนด 

ข้อ 12.  ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี   

  (1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

  (2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

   กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  

  (3)  บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน 

   กรรมการท่ี จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา 

   มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น ผู ้

   ออกเสียงช้ีขาด  

 

ข้อ 13.  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการจาํนวน 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3   

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจ

ถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้ 

 

ข้อ 14.  กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจ กาํหนดเป็นจาํนวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ แลว้จะกาํหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมี การเปล่ียนแปลงก็ได ้

และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิ

ของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ี

เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

 

หมวดที ่4  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 24.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ีเดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบ

ปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญัคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแตจ่ะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวน หุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย

ไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือ     ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ 
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เหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 

เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ข้อ 25. การเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุวา่ เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั

หรือเพ่ือพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะ กรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนั

ประชุม และโฆษณา คาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั  

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 

 

ข้อ 26. ประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนงัสือ

มอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกาํหนด  

หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบแก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการกาํหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้

ประชุม 

 

ข้อ 27. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน และ ตอ้งมี

หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดหรือมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมไม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้ นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม      

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุน้ ซ่ึงเขา้มาร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนั

ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียก ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดั

ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม  

 ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม    ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็น

ประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีตวัประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิไดเ้ขา้มาประชุม ถา้มีรองประธานใหร้องประธาน

กรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดก็้ให ้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึง

ซ่ึงไดร่้วมประชุมเป็นประธาน 

 

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนน

เสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง 

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

               (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
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(ค)  การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัหรือทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั    

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงค ์

จะแบ่งกาํไรขาดทุน 

               (ง)   การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

               (จ)  การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้

               (ฉ)  การควบหรือเลิกบริษทั 

 

ข้อ 29.   กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพ่ึงกระทาํมีดงัน้ี 

1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการของบริษทั  

ในรอบปีท่ีผา่นมา 

2. พิจารณาและอนุมติังบดุล 

3. พิจารณาและจดัสรรเงินกาํไร 

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5. แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

6. กิจการอ่ืน ๆ 
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          ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 / Attachment 6     

 

หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ  ก)   

 

                                         เขียนท่ี _______________________________________ 

                         วนัท่ี_________เดือน____________ปี__________ 

 

 (1). ขา้พเจา้ ___________________________________สญัชาติ_____________________________________________ 

อยูบ่า้นเลขท่ี___________________ถนน________________________ตาํบล/แขวง_______________________________ 

อาํเภอ/เขต______________________จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์__________________________ 

(2).  เป็นผูถื้อหุน้ของ    บริษัท ซีพแีอล  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ิน_______________________หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________เสียง 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 

              1.ช่ือ__________________________________________อาย ุ______________________________________ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี_________________ถนน_______________________________ตาํบล/แขวง________________________ 

อาํเภอ/เขต____________________จงัหวดั___________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________ 

              2. ช่ือ               นายสุพพตั  อ่องแสงคุณ                      กรรมการอิสระ     อาย ุ                59               ปี 

                  อยูบ่า้นเลขท่ี           89/1           ซอย   วดัอมัพวนั     ถนน    พระราม 5   ตาํบล/แขวง   ถนนนครไชยศรี              

   อาํเภอ/เขต           ดุสิต                  จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร               รหสัไปรษณีย ์    10300               

 3. ช่ือ              พล.ต.ท. ชยตุ   ธนทวรัีชต ์                กรรมการอิสระ         อาย ุ            63                      ปี 

                   อยูบ่า้นเลขท่ี      300    ซอย     สิริธร 7 แยก 6-1    ถนน     สิริธร       ตาํบล/แขวง    บางบาํหรุ       

    อาํเภอ/เขต        บางพลดั          จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย ์     10700          

 4. ช่ือ________ดร.มงคล   เหล่าวรพงศ ์                  กรรมการอิสระ          อาย ุ            50             ปี 

     อยูบ่า้นเลขท่ี      128/9       ซอย   สาธุประดิษฐ ์6    ถนน    สาธุประดิษฐ ์    ตาํบล/แขวง   ทุ่งวดัดอน     

                   อาํเภอ/เขต     สาทร          จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย ์      10120      

โปรดกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือผู้รับมอบฉันทะเพียงช่ือเดียว  

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp THB 20 

26



               

          ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 / Attachment 6     

 

 

         

คนใดคนหน่ึงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2563  ในวนัศุกร์ ท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขมุวทิ ตาํบลบางปูใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280    หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 

และสถานท่ีอ่ืน 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 
                                                              ลงนาม ________________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

                                                                                        (________________________________________) 

 
 
                                                             ลงนาม _______________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                      (________________________________________) 

 
หมายเหต ุ 
 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้ง
กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
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                                            ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 / Attachment 6     

                                      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข                                         อากรแสตมป์ 20 บาท

   
                                                              (แบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น __________________________________         เขียนท่ี____________________________   
             วนัท่ี____  เดือน________  พ.ศ._______ 
(1)     ข้าพเจ้า ____________________________________________________________________________________________________________ 
        

         อยู่บ้านเลขท่ี ________________________________________________________สญัชาต ิ____________________________________________ 
(2)     เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
         โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม _____________________ หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั_________________________  เสียง ดงันี ้ 
                  หุ้นสามญั_________________________________ หุ้น         ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั_______________________________เสียง 
                  หุ้นบริุมสทิธิ _______________________________ หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั_______________________________ เสียง  
(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
                 1.     ช่ือ__________________________________ อาย_ุ_______________  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี_____________________________________ 
              ถนน_______________________________ ต าบล/แขวง___________________________อ าเภอ/เขต__________________________ 
              จงัหวดั_______________________  รหสัไปรษณีย์___________________                  หรือ 

               2.     ช่ือ    นายสพุพตั    อ่องแสงคณุ   กรรมการอิสระ      อาย ุ            59           __ ปี อยู่บ้านเลขท่ี        89/1   ซอย     วดัอมัพวนั___                    
                              ถนน              พระราม 5                   ต าบล/แขวง                 ถนนนครไชยศรี                 อ าเภอ/เขต          ดสุติ____________                      
              จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร_____        รหสัไปรษณีย์       10300                                     หรือ       
 

                3.     ช่ือ   พล.ต.ท. ชยตุ   ธนทวีรัชต์        กรรมการอิสระ       อาย ุ             64             ปี อยู่บ้านเลขท่ี     300     ซอย _สริินธร 7 แยก 6-1_                                    
               ถนน                สริินธร                  ต าบล/แขวง               บางบ าหรุ               อ าเภอ/เขต          บางพลดั______________                    
              จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร        รหสัไปรษณีย์       10700                                       หรือ      
    

                 4.   ช่ือ ดร. มงคล เหลา่วรพงศ์         กรรมการอิสระ      อาย ุ             50                ปี     อยู่บ้านเลขท่ี   128/9     ซอย     สาธุประดษิฐ์ 6                      
               ถนน                สาธุประดษิฐ์                   ต าบล/แขวง                  ทุง่วดัดอน                อ าเภอ/เขต           สาธร_____________                            
             จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร        รหสัไปรษณีย์              10120____                                  
                 
คนหนึ่งคนใดเพียงผู้ เดียวเป็นตวัแทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ในวนัศกุร์ท่ี 24 เมษายน  2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมูท่ี่ 6 ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม ่อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

ระเบียบวาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   

เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตงิดจัดสรรก าไรและตัง้ทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 และงดจ่ายเงนิปันผล  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

   28



  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

   

ระเบียบวาระท่ี 5  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ในปี 2563 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

   บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ   1. นางสาวยูนเวน เฉิน 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

   บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ      2. นายณัฏฐกิตติ์  วงษ์เจริญสิน 

เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ      3. พล.ต.ท. ชยุต  ธนทวีรัชต์ 

เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 
    

ระเบียบวาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2563 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 
          

ระเบียบวาระท่ี  8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

    

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 

(6)   ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา หรือลงมติ

ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและ

ลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

         กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

                     ลงนาม _____________________________ผู้มอบฉันทะ 

                                                           (                                                              ) 
 

  ลงนาม _____________________________ผู้ รับมอบฉันทะ 

                 (                                                                    ) 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน 

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจําตอ่ตามแนบด้านลา่ง 

                  ของหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ฉบบันี ้

*************************************************************************************************************************************************** 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  

(แบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563  เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบางปูใหม่ อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

ระเบียบวาระท่ี_____________________ เร่ือง_____________________________________________________________________ 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

      ระเบียบวาระท่ี____________________ เร่ือง________________________________________________________________________ 

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                         เหน็ด้วย              ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 

 

    ระเบียบวาระท่ี_____________________ เร่ือง________________________________________________________________________ 

     Agenda                                                  Subject : 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                         เหน็ด้วย                  ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี________________________         เร่ือง   เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ(ต่อ) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 

                      เหน็ด้วย                   ไม่เหน็ด้วย           งดออกเสียง 

  

 เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ นางสาวยนูเวน เฉิน      

      เหน็ด้วย                  ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ นายณฏัฐกิตติ ์ วงษ์เจริญสนิ 

เหน็ด้วย                  ไม่เหน็ด้วย           งดออกเสียง 

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พล.ต.ท. ชยตุ  ธนทวีรัชต์  

       เหน็ด้วย                  ไม่เหน็ด้วย           งดออกเสียง 

 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

      ลงนาม________________________________ ผู้มอบฉนัทะ 

                                  (                                                       ) 

 

                                                                          ลงนาม________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                (                                                         ) 

 

      ลงนาม________________________________ ผู้มอบฉนัทะ 

                                  (                                                          ) 
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หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ  ค)   
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

                              เขียนที่ ______________________________________ 

                          วนัที่___________เดือน____________ปี___________ 
 

(1) ข้าพเจ้า ____________________________________________สญัชาต_ิ_____________________________________________________ 

อยูบ้่านเลขที_่__________________ถนน__________________________ตําบล/แขวง_______________________________________________ 

อําเภอ/เขต_______________________จงัหวดั________________________รหสัไปรษณีย์____________________________________________ 
 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั____________________________________________ 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้___________________________________หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั_______________________________เสียง 
 

(2) ขอมอบฉันทะให้  
 

 

                 1.ช่ือ__________________________________________________________อาย ุ___________________________________________ปี 

                   อยูบ้่านเลขที_่____________________ถนน_______________________________ตําบล/แขวง__________________________________ 

    อําเภอ/เขต_______________________จงัหวดั_________________________________รหสัไปรษณีย์_____________________________ 
 

 2. ช่ือ_____นายสพุพตั   ออ่งแสงคณุ_____กรรมการอิสระ _________อาย ุ______________________59 ____________________ปี 

อยูบ้่านเลขที_่___89/1 _______ซอย___วดัอมัพวนั____ถนน___พระราม 5  _________ตําบล/แขวง___     ถนนนครไชยศรี____ _______ 
 อําเภอ/เขต____ดสุิต ___________จงัหวดั____กรุงเทพมหานคร_________________รหสัไปรษณีย์_____10300________________ 

ไมมี่สว่นได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

Is not a conflict of interest in this Extraordinary General Meeting Shareholder; or 

 3. ช่ือ_____พล.ต.ท. ชยตุ___ธนทวีรัชต์__กรรมการอิสระ ___________อาย ุ________               __63__________________________ปี 

  อยูบ้่านเลขที_่___300_ _ ซอย __สิริธร 7 แยก 6-1___ถนน__      สิริธร___________ตําบล/แขวง______     _บางบําหรุ_________ 

อําเภอ/เขต_   __บางพลดั _        __จงัหวดั___________กรุงเทพมหานคร ____________รหสัไปรษณีย์_______10700_________________ 

ไมมี่สว่นได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 4. ช่ือ________ดร.มงคล     เหลา่วรพงศ์   _กรรมการอิสระ ______________อาย ุ_________________50___________________ปี 

                  อยูบ้่านเลขที_่____128/9 __ ซอย___สาธุประดิษฐ์ 6_____ถนน__สาธปุระดิษฐ์_________ตําบล/แขวง______ทุง่วดัดอน________ 

 อําเภอ/เขต_______สาทร__________จงัหวดั___________กรุงเทพมหานคร ____________รหสัไปรษณีย์_______10120_____________ 

ไมมี่สว่นได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้   
 

คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ใน             

วนัศกุร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  เลขที่ 700 หมูท่ี่ 6 ถนนสขุมุวิท ตําบลบางปใูหม ่

อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280   หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืน 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 มอบฉันทะบางสว่นคือ 
  หุ้นสามญั________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั__________________เสียง 
 
 

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้

วาระที ่1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

โปรดกาเครือ่งหมายหนา้ชือ่ผูร้ับมอบฉันทะเพยีงชือ่เดยีว 
 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp THB 20 
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                 เห็นด้วย______________________         ไมเ่ห็นด้วย______________________            งดออกเสียง _________________ 
 

วาระที ่2 :  รับทราบผลรายงานการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และรายงานประงานประจําปี 2562  

(ก.) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข.) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 
                 เห็นด้วย______________________         ไมเ่ห็นด้วย________________________         งดออกเสียง_________________ 
 

 

 วาระที่ 3:   พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 
                 เห็นด้วย______________________         ไมเ่ห็นด้วย________________________         งดออกเสียง___________________ 

 

วาระที ่4:   พิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรกําไรและตัง้ทนุสํารองตามกฎหมายประจําปี 2562 และงดจา่ยเงินปันผล 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 
                 เห็นด้วย______________________         ไมเ่ห็นด้วย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 

วาระที ่5:   พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เลอืกตั้งกรรมการทั้งชุด 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  เลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ   1. นางสาวยูนเวน เฉิน 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ    2. นายณฏัฐกติติ์  วงศ์เจริญสิน 

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ    3. พล.ต.ท. ชยุต   ธนทวรัีชต์ 

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 

 

วาระที ่6:   พิจารณาและอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 
                 เห็นด้วย______________________         ไมเ่ห็นด้วย________________________         งดออกเสียง___________________ 

 

วาระที ่7:   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2563 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 
                 เห็นด้วย______________________         ไมเ่ห็นด้วย________________________         งดออกเสียง___________________ 
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วาระที ่ 8 :  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 
                 เห็นด้วย______________________         ไมเ่ห็นด้วย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง 

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 

         (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ประชมุมีการพิจารณา 

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้  เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้

ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

 

                                    ลงนาม________________________________________ผู้มอบฉันทะ 

                                                                             (________________________________________) 
 
                                      ลงนาม _______________________________________ผู้ รับมอบฉันทะ 

                                               (________________________________________) 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่กนั 

 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

   4.    ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ  

          ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33



 
                ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 / Attachment 6    

 

 
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) จํากดั 
ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ในวนัศกุร์ท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 

ถนนสขุมุวิท ตําบลบางปใูหม่ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

             

 วาระท่ี .........................................เร่ือง.......................................................................................................................................   

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้     

  เหน็ด้วย_______________________           ไม่เหน็ด้วย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
 

 วาระท่ี ........................................ เร่ือง.......................................................................................................................................  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร    

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    

      
  เหน็ด้วย_______________________           ไม่เหน็ด้วย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
  

วาระท่ี ........................................ เร่ือง.......................................................................................................................................   

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร    

                    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้     

           
  เหน็ด้วย_______________________           ไม่เหน็ด้วย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
            

วาระท่ี ........................................ เร่ือง.......................................................................................................................................   

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร    

                    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้     

            
  เหน็ด้วย_______________________           ไม่เหน็ด้วย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
             

 วาระท่ี ........................................ เร่ือง.......................................................................................................................................   

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร    

                    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    

    
  เหน็ด้วย_______________________           ไม่เหน็ด้วย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
  
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 

                                                                  ลงนาม________________________________________ผู้มอบฉันทะ 

                                                                                                 (________________________________________) 
 
 
                                                  ลงนาม _______________________________________ผู้ รับมอบฉันทะ 

                                                                   (________________________________________) 
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    ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดคดักรอง 

บุคคลธรรมดา 

มาดว้ยตนเอง 

นิติบุคคล 

มอบฉนัทะ มอบฉนัทะ 

ตรวจเอกสาร 

- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัผูม้อบ-รับรอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- แสดงบตัรประจาํตวัผูรั้บมอบอาํนาจ 

 

ตรวจเอกสาร 

- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัผูม้อบ-รับรอง 

- หนงัสือรับรองนิติบุคคล-รับรอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- แสดงบตัรประจาํตวัผูรั้บมอบอาํนาจ 

ลงทะเบียน 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน-ลงช่ือ 

- แสดงบตัรประจาํตวั 

ลงทะเบียน 

- เอกสารขา้งตน้ 

- กรอกในแบบฟอร์ม 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

ตามลาํดบัระเบียบวาระ 

บตัรลงคะแนน* 

การลงคะแนน – เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโดยยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัร

ลงคะแนนมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงคะแนนไวแ้ลว้ จะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน และไม่ตอ้งออกเสียงอีก 

ประธานแถลงสรุปคะแนนและมติต่อท่ีประชุม 

* เม่ือเลกิประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบตัรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคะแนน 

ผูถื้อหุน้ 
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วธีีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 

ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 ในวนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563 บริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่

เวลา 12.00 น.  ณ สถานท่ีท่ีกาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม บริษทัฯ จะลงทะเบียนดว้ย ระบบบาร์โคด้ และจะอาํนวยความ

สะดวกโดยการติดอากรแสตมป์ 20 บาท บนเอกสารมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ

ลงทะเบียน ขอให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะ นาํแบบฟอร์ม ลงทะเบียน  พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน

ดงัต่อไปน้ี 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

     1.1 กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย  

• แบบฟอร์มลงทะเบียน  ซ่ึงลงนามโดยผูถื้อหุน้ 

• บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจหรือ

บตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการของผูถื้อหุ้น (ฉบบัจริง) ปรากฏรูปถ่าย และยงัไม่

หมดอายใุนกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ–สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย  

     1.2 กรณีผูถื้อหุน้ เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว   

• แบบฟอร์มลงทะเบียน  ซ่ึงลงนามโดยผูถื้อหุน้ 

• หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ (ฉบบัจริง) ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุ

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้บุคคลอืน่เข้าร่วมประชุมแทน  

    2.1 กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย   

• แบบฟอร์มลงทะเบียน  ซ่ึงลงนามโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

• หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจนและลงนามโดยผูถื้อ

หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 

• เอกสารของผูถื้อหุน้  

o สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บตัรประจาํตวั ขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดยหน่วยงาน ราชการของผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงปรากฏรูปถ่าย และยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือ รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อหุน้   

•  เอกสารของผูรั้บมอบฉนัทะ  

o บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ/ พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการของ ผูรั้บมอบฉันทะ 

(ฉบบัจริง) ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

2.2 กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว   

• แบบฟอร์มลงทะเบียน  ซ่ึงลงนามโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

• หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน และลงนามโดยผู ้   

      ถือหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ   
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• เอกสารของผูถื้อหุน้ 

o สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุ้น ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายพุร้อมลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อหุน้   

• เอกสารของผูรั้บมอบฉนัทะ  

o บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ/ พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการของ ผูรั้บมอบฉันทะ 

(ฉบบัจริง) ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล  

3.1 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย   

• แบบฟอร์มลงทะเบียน  ซ่ึงลงนามโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

• หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน ซ่ึงลงนามโดย 

      กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม พร้อมประทบัตราสาํคญับริษทั (หากมี) ในฐานะผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บ  

      มอบฉนัทะ   

• เอกสารของผูถื้อหุน้ 

o สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้

กระทรวงพาณิชย(์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่กรรมการท่ีลงช่ือในฐานะผูม้อบฉนัทะ เป็นกรรมการผู ้

มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้) อาย ุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม ลงลายมือ

ช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม พร้อมประทบัตราสําคญับริษทั 

(หากมี)  

o สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บตัรประจาํตวั ขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดย หน่วยงานราชการ ของกรรมการ

ผูอ้าํนาจลงนาม ท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย

กรรมการเจา้ของบตัร) ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุ  

• เอกสารของผูรั้บมอบฉนัทะ 

o บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ/ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ของผูรั้บมอบฉันทะ 

(ฉบบัจริง) ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุ 

3.2 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจดัตั้งในต่างประเทศ   

• แบบฟอร์มลงทะเบียน  ซ่ึงลงนามโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

• หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน ซ่ึงลงนามโดย กรรมการผูมี้อาํนาจ

ลงนาม พร้อมประทบัตราสาํคญับริษทั (หากมี) ในฐานะผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ   

• เอกสารของผูถื้อหุน้ 

o สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ออกโดยหน่วยงาน ราชการ

ของประเทศดงักล่าว (ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่กรรมการท่ีลงช่ือในฐานะ ผูม้อบฉันทะ เป็น

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้) อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั 

 

37



                                                                                                                              ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7  

  
 

ประชุม ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม พร้อม

ประทบัตราสาํคญับริษทั (หากมี)  

o สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ บตัรประจาํตวั ขา้ราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดย หน่วยงานราชการของ

กรรมการผูอ้าํนาจลงนาม ท่ีลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ (ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนา

ถูกตอ้งโดยกรรมการเจา้ของบตัร) ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุ 

o สาํเนาหนงัสือมอบอาํนาจของผูถื้อหุน้ท่ีมอบอาํนาจให ้Custodian  เขา้ร่วมประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงผูถื้อหุน้ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย กรรมการผูมี้อาํนาจลง

นาม พร้อมประทบัตราสาํคญับริษทั (หากมี)   

• เอกสารของ Custodian 

o สําเนาหนังสือมอบอาํนาจท่ี Custodian มอบอาํนาจให้กรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือ 

พนกังานของ Custodian มอบฉันทะให้พนกังาน หรือบุคคลอ่ืนใด เพ่ือ การเขา้ประชุมผู ้

ถือหุ้นของบริษทัลูกคา้ได ้และรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย กรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือ 

พนกังานของ Custodian ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ  

o หนงัสือยนืยนัหรือสาํเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian รับรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

o สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ บตัรประจาํตวั ขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดย หน่วยงานราชการของผูม้อบ

ฉนัทะ ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุ 

o บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ/ พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ของผูรั้บมอบฉันทะ 

(ฉบบัจริง) ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุ  

• กรณีมีการมอบอาํนาจช่วงก่อนการมอบฉนัทะใหC้ustodian 

o เอกสารแสดงการมอบอาํนาจช่วงทุกช่วงตอ้งครบถว้นไม่ขาดตอน และ มีถอ้ยคาํให้มอบ

อาํนาจช่วงได ้

o สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บตัรประจาํตวั ขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดย หน่วยงานราชการของผูม้อบ

อาํนาจช่วงทุกช่วง และลงนามรับรองสาํเนา ถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ (กรณีเป็นนิติบุคคล 

ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของผูม้อบฉนัทะ)   

• เอกสารท่ีจดัทาํข้ึนในต่างประเทศ ตอ้งมีการรับรองโดยโนตารีพบัลิค (Notary Public) 

• ในกรณีท่ีเอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อม

กนัดว้ยและใหผู้มี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น รับรองความถูกตอ้งของคาํแปล  

 บริษทัฯ ได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด ชดัเจน

ตายตวั) ให้กบัผูถื้อหุ้น ทุกท่านทางไปรษณีย ์ทั้งน้ีท่านสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็น

แบบง่ายไม่ซบัซอ้น) และ ค. (แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้น เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) ไดท่ี้ www.cpl.co.th  
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ประกาศ :  แนวทางปฏบิัตเิพือ่ป้องกนัการตดิต่อของไวรัส COVID – 19 

ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563  

เน่ืองดว้ย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในหลายพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ ไดติ้ดตามและมีความ

ห่วงใยต่อสถานการณ์ ดงักล่าวเป็นอย่างยิ่งและมีความห่วงใยในสุขภาพของผูถื้อหุ้นทุกท่าน จึงไดจ้ดัทาํแนวทางปฏิบติัเพ่ือ

ป้องกนัการติดต่อของไวรัส COVID - 19 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรการของกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดงัน้ี 

ก่อนเข้าประชุม  

1. บริษทัฯ จะจัดให้มีระบบคดักรองผูท่ี้มีอาการไขร่้วมกับอาการทางเดินหายใจ โดยก่อนเขา้ประชุมจะมีการตรวจวดั 

อุณหภูมิร่างกายและสงัเกตการณ์จากเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ดงัน้ี  

1.1 หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึง อาทิ มีไข ้(มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป) ไอ เจ็บคอ 

จาม มีนํ้ ามูก หรือ มีอาการเขา้ข่ายวา่จะเป็นไข ้หรือผูท่ี้เพ่ิงเดินทางกลบัจากประเทศเส่ียงและยงัไม่พน้กาํหนดเวลา 

14 วนั ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี   

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้(ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการ

อสิระของบริษัทฯ แทน โดยเจ้าหน้าทีจุ่ดลงทะเบียนจะอาํนวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและอากรแสตมป์ให้แก่ท่าน 

ทั้งนีผู้้ถือหุ้นสามารถส่งคาํถามเกีย่วกบัระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกนัได้ด้วยตามปกต ิ

1.2 หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่พบอาการดงักล่าวขา้งตน้  

บริษัทฯ จะมกีารตดิสติก๊เกอร์สัญลกัษณ์ประจาํตวัไว้บนเส้ือของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าประชุม  

2. บริษทัฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการใช้งานร่วมกัน เช่น               

หอ้งประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

3. บริษทัฯ จะเน้นย ํ้าสถานท่ีจดังานให้มีการทาํความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณท่ีมีผูส้ัมผสัจาํนวนมาก เช่น ราวบันได 

ลูกบิดประตูและหอ้งนํ้ า ดว้ยนํ้ ายาทาํความสะอาดหรือแอลกอฮอลอ์ยา่งสมํ่าเสมอ 

ระหว่างประชุม 

บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ และผา่นการคดักรองแลว้ ในการปฏิบติัตนดงัน้ี  

“กรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา” “กรุณาลา้งมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกกอออล์”  “หลีกเล่ียงการสัมผสับริเวณ

ใบหนา้ ตา จมูก ปาก ดว้ยมือท่ียงัไม่ลา้ง” “หลีกเล่ียงการใช ้สัมผสั ส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น” หากมีไข ้ไอ นํ้ ามูกไหล เจ็บคอ หายใจ

เหน่ือยหอบ” โปรดออกจากการประชุมผูถื้อหุน้  

หลงัการประชุม          

 บริษทัฯ ขอแนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุมควรลา้งมือดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จลทั้งก่อนและหลงัจากการเสร็จส้ินการประชุม

และก่อนออกจากสถานท่ีจดัการประชุม 

 ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยัและป้องกนัการติดต่อ ไวรัส COVID - 19 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกท่าน บริษทัฯ 

ขอเรียนมาเพ่ือขอความร่วมมือทุกท่านใหป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีระบุดงัต่อไปน้ีอยา่งเคร่งครัด ไดแ้ก่ 

• ผูเ้ขา้ร่วมประชุมควรเตรียมหนา้กากอนามยัมาเอง และ ควรสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมการประชุม 

• หากท่านสังเกตเห็นผูร่้วมประชุมมีอาการ ไข ้ไอ มีนํ้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหน่ือย หอบ ควรแนะนาํให้ท่านร่วมประชุม

ท่านนั้นออกจากหอ้งประชุมหรือติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ณ จุดตรวจคดักรองหรือจุดลงทะเบียนทนัที 

• ควรงดเขา้ร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID – 19 หรือหากพบวา่ตนเองเร่ิม

ป่วย หรือมีอาการตาม ขอ้ 1.1 ท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
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