
 

 

 

   31 มีนาคม 2565 

เร่ือง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
เรียน   ผูถื้อหุ้น บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   
 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม  

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 (เอกสารประกอบวาระท่ี 1) 
2. แบบขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  2564 (56-1 One Report) และงบการเงินประจ าปี 2564  ในรูปแบบ QR Code  

(รหสัคิวอาร์) และวิธีการใช ้QR Code (เอกสารประกอบวาระ 2-3) 
3. ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั (เอกสารประกอบวาระท่ี 5) 
4. ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือประจ าปี 2565 (เอกสารประกอบวาระท่ี 7) 
5. การแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (เอกสารประกอบวาระท่ี 8) 

 เอกสารประกอบการเขา้ประชุม  
6. แบบแจง้การประชุม  
7.  เอกสารส าหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุมการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะน าให้ใชแ้บบ ข.) 
9. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น และ คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
10. ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น  

 

  ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามัญ
ประจ าปี 2565  (การประชุม”) ในวนัพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออีเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
เท่านั้น  ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม ชั้น 3 บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :   
บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564  เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 โดยมีส าเนารายงานการประชุมซ่ึงปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 
ความเห็นคณะกรรมการ :  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดท้  าการบนัทึกขอ้มูลไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควร
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   
มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 

 

 
วาระท่ี 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:    
ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 112 และ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29  ก าหนดให้บริษทั
ตอ้งจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทั 
ความเห็นคณะกรรมการ :  
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในปี 2564 และรายงานทางการเงิน
ประจ าปี 2564  
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   
เป็นวาระรับทราบไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3 พจิารณาและอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  
ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 112 และ ขอ้บงัคบัของบริษทั  ขอ้ 29  ก าหนดให้บริษทั
ตอ้งจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และจดัท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีท่ีผา่นมา เพื่อน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั   
ความเห็นคณะกรรมการ :  
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564    
ท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัไดต้รวจสอบและรับรอง และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2-3 ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปสาระส าคญัของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาไดด้งัน้ี 
 

งบการเงินรวม  ปี 2564 ปี 2563 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท)  2,439.14 2,132.41 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท)  1,143.04 1,196.58 
ส่วนของผูถื้อหุ้น (ลา้นบาท)  996.10 935.83 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ (ลา้นบาท)  1,877.65 1,593.55 
ก าไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น (ลา้นบาท)  69.05 18.87 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.04 

  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   
มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4  พจิารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและและจัดสรรก าไรส่วนหนึ่งเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2564     
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :   
ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดว่า บริษทัตอ้ง

จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม   

 



 

 

 

ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ด าเนินงานประจ าปี ในอตัราร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิประจ าปี  หลงัจากหักภาษีและหลงัจากหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ี

กฎหมายก าหนดและตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  

 คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่

กระทบต่อการด าเนินงานตามปกติอย่างมีนยัส าคญั ทั้งน้ี บริษทัอาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้ขึ้นอยู่กบั

ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั         

ผูถื้อหุ้น และ/หรือ เห็นสมควรโดยจะเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามญัประจ าปี ถดัจากปีท่ีด าเนินการ  
 

รายละเอียดการจ่ายปันผล/ปีที่ประกาศ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
1. จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น)  439.84 439.84 439.84 
2. ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ลา้นบาท)  69.06 18.87 (163.89) 
3. ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น 0.16 0.04 (0.37) 
4.  รวมเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น  0.05 0.02 - 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :     
จากผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 บริษทัมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 69.06 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 เพื่ออนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อน
หกัภาษีเงินได)้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21,992,217 บาท คิดเป็น ร้อยละ 31.85 ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 และบริษทัก าหนดจ่ายเงินปันผลประจ าปีดงักล่าว ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 อยา่งไรก็ดี สิทธิในการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปีดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 

ทั้งน้ี เงินปันผลจ านวน 0.05 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนท่ีได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบ
ระยะเวลาบญัชีปัจจุบนั ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้งถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 แต่ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้ 
ทั้งน้ี การเครดิตภาษีเงินปันผลนั้น ตอ้งเป็นไปตามมาตรา 47 ทวขิองประมวลรัษฎากร 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   
มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อท่ี 13 ก าหนดไวว่้าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง                 
ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้ น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก              
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ต  าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มา
ด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ 

ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน ดงันั้น กรรมการ 3 ท่านจึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปีน้ี โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
  1. นายกวั ซือ ลุ๋น  กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร  
  2. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 



 

 

   
3. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 

      ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน  
 

บริษทัไดป้ระกาศแจง้ในขา่วตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซตข์องบริษทั เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ี
เห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม ตั้งแต่ วนัท่ี  15 พฤศจิกายน 2564 ถึง วนัท่ี 15 มกราคม 2565 เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่ปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดแจง้ความจ านงในเร่ืองดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนบริษทั ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ส าคญัต่าง ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมดา้นความหลากหลายของคุณสมบติัของกรรมการบริษทัโดยรวม และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัตามต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :   
คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้ร่วมพิจารณาดว้ย) ไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษทั  แลว้เห็นว่ากรรมการท่ีออกจากต าแหน่ งตามวาระขา้งตน้มี
คุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ และเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงกิจการของบริษทั ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี  5 โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  อีกทั้งบุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัแลว้จึงเห็นควร
เสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระตอนกลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตาม
ต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   
มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดให้จ่ายตอบแทนกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และ
ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดไวว่้า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจจะก าหนดไวเ้ป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และ นอกจากน้ี
กรรมการบริษทั มีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนบริษทั ไดพ้ิจารณาและน าเสนอหลกัเกณฑ์ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจาก
ผลประกอบการ การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการโดยเปรียบเทียบอา้งอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกบับริษทัหรือ
ใกลเ้คียงกนั ซ่ึงบริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน, เบ้ียประชุมและเงินบ าเหน็จกรรมการ  
 
 



 

 

 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 ปี 2563 
ค่าตอบแทนกรรมการ (ลา้นบาท/ปี) ไม่เกิน 8 ลา้นบาท ไม่เกิน 6 ลา้นบาท ไม่เกิน 6 ลา้นบาท 
จ านวนกรรมการ (ท่าน) 9 9 9 

 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ ดงัน้ี 

ต าแหน่ง 

ปี 2565 
(เสนอท่ีประชุมพจิารณาอนุมัต)ิ 

ปี 2564 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน  

(บาท/คน/เดือน) 
ค่าเบ้ียประชุม 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน  

(บาท/คน/เดือน) 
ค่าเบ้ียประชุม 

1. กรรมการบริษัท 

ประธาน                       30,000.00                        20,000.00                        20,000.00                  15,000.00  

กรรมการ                       20,000.00                        15,000.00                        20,000.00                  10,000.00  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน                       10,000.00                        15,000.00                                     -                    15,000.00  

กรรมการ                       10,000.00                        10,000.00                                    -                    10,000.00  

3. คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน 

(คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน) 

ประธาน                                   -                          15,000.00                                      -                     15,000.00  

กรรมการ                                    -                          10,000.00                                    -                      10,000.00  
 

ความเห็นคณะกรรมการ :    
เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2565  เป็น
ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบ้ียประชุมและเงินบ าเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 8 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเพ่ิมขึ้นจากปี 2564 เป็น
จ านวนเงิน 2 ลา้นบาท ทั้งน้ีหากกรรมการท่านใดท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั คงไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน ตามอตัราท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในฐานะผูบ้ริหารของบริษทั 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   
มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม    

วาระท่ี 7  พจิารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :   
ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงิน
ค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ ทั้งน้ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 



 

 

 
ท่ี ทจ. 75/2 2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน  และผลการด าเนินงานของบริษทั
ท่ีออกหลกัทรัพยใ์ชบ้งัคบัตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ก าหนดให้บริษทัจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบติั
หนา้ท่ีสอบทานตรวจสอบหรือแสดงความจนครบมาแลว้ 7 รอบบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายนั้น
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 
ความเห็นคณะกรรมการ :   
เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คดัเลือก บริษทั ซี ดบัเบิ้ลย ูดบัเบิ้ลยู พี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทั   
ซ่ึงมีความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี โดยไดท้  าหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ไดใ้ห้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะ
กบับริษทัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบติังานดีเป็นท่ีน่าพอใจ มีคุณสมบติัไม่ขดักบั กฎ ประกาศ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยบริษทัท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชี  และผูส้อบบญัชีไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีดงัน้ี     
ซ่ึงปรากฏขอ้มูลผูส้อบบญัชีทั้ง 4 รายช่ือในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7  

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัซี ดบัเบิ้ลย ูดบัเบิ้ลย ูพี จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2565 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงัน้ี  
รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวนปีที่สอบบญัชีให้บริษัท 

1. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล 12258 1 (2564) 

2. นางสาววราภรณ์  อินทรประสิทธ์ิ 7881 - 
3. นางสาววราภรณ์ พนัธ์ุภกัดีนุพงษ ์ 12261 - 

4. นางสาววรรญา  พุทธเสถียร  4387 1 (2563) 
  

2.  อนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 1,730,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 ดงัน้ี  
รายการ  ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

ค่าสอบบญัชี  950,000 920,000 950,000 
ค่าสอบทานงบไตรมาส 660,000 600,000 720,000 
ค่าสอบทานงบกระแสเงินสด 60,000 60,000 60,000 
คา่งบภาษาองักฤษ 60,000 60,000 60,000 
 1,730,000 1,640,000 1,790,000 

 

ทั้งน้ี บริษทัไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่นให้กบัผูส้อบบญัชี 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   
มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :   
ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ก าหนดว่าการขอจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของ
บริษทั ผูข้อจดทะเบียนตอ้งแนบส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีลงมติให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของ
บริษทัไปพร้อมกบัค าขอจดทะเบียนดว้ย  



 

 

 
จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจท่ีบริษทัจะ
ด าเนินการในอนาคต ดงันั้น บริษทัจะมีวตัถุประสงค์ใหม่ ทั้งส้ิน 59 ขอ้ จากเดิม 47 ขอ้ โดยมีรายละเอียดของวตัถุประสงค์ท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8  
ความเห็นคณะกรรมการ :    
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ของบริษทั โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอทุกประการ และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้ คณะกรรมการ และหรือผูรั้บมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   
มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น : 
1. บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date) คือ วนัท่ี 10 มีนาคม 

2565  ตามมาตรา 89/26 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
2. บริษทัไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจ าปี 2565 หรือเพื่อเสนอผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษทัโดยท่านผูถื้อหุ้น
สามารถส่งความประสงคด์งักล่าวมายงับริษทัเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอยา่งน้อย 3 เดือนตามหลกัการ
ก ากบักิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกล่าวคือตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2565 
โดยการเสนอตอ้งเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคับของบริษทัซ่ึงไดป้ระกาศไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทั www.cpn.co.th รวมถึง
บริษทัไดแ้จง้การเชิญชวนดงักล่าวผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยอนัหน่ึง ไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบขอ้บังคบัของบริษทัมายงั
บริษทัแต่อยา่งใด  

3. ผูถื้อหุ้นมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 1-8 การลงมติในวาระท่ี 1-8 ยกเวน้วาระท่ี  6 ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น และยกเวน้วาระท่ี  8  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน  

4. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 บริษทัจะใชก้ารลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียงผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึง
บริษทัจะไดเ้ชิญผูแ้ทนจากบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายมาเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอยา่ง
โปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมาย  และขอ้บงัคบับริษทัตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ
ประชุมผูถื้อหุ้นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ตามก าหนดวดั เวลา และระบบดงักล่าว ซ่ึงบริษทัได้
ว่าจา้งบริษทั อินเวนทเ์ทค ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในการจดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยระบบของบริษทั                  



 

 

 

อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดผ้่านการตรวจสอบในเร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัง่คงปลอดภยัของการประชุมผา่น             
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์จากการะทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแลว้  บริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ระบบ E-AGM เพื่อเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น.  

บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะกรุณาศึกษาเง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนและการจดัเตรียมเอกสารเพื่อ
ยืนยนัตวัตนก่อนวนัประชุม เพ่ือรับช่ือผูใ้ช ้ (USERNAME)  และ รหัสผ่าน  (PASSWORD)  ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงคะแนน
และขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมดงัมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารประกอบการเขา้ประชุม 7 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์
ของผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านของ
บริษัทท่านใดท่านหน่ึงเข้าประชุมและออกเสียงแทนผูถื้อหุ้น สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 3 ท่านของบริษัท ตาม
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการเขา้ประชุม 9 พร้อมลงนามผูรั้บมอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 20 และส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ 
ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คสัโตเดียน) ตามเอกสารประกอบการเขา้ประชุม 8 พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมายงั 

 

1. ทางไปรษณีย ์: “ส านักเลขานุการบริษทั”  บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต าบล    
บางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

2. Email : secretary@cpl.co.th , ir@cpl.co.th  
 

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้น และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารให้ถึง
บริษทัภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2565  และเพื่อให้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัขอเรียน
เชิญให้ท่านผูถื้อหุ้นส่งค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผูถื้อหุ้นส่งค าถามพร้อมระบุช่ือ/เลขทะเบียน   
ผูถื้อหุ้น/หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได ้มาทาง E-mail “นักลงทุนสัมพนัธ์” ท่ี ir@cpl.co.th ทางไปรษณียล์งทะเบียนส่งถึง  
“ส านักเลขานุการบริษทั”  ตามท่ีอยู่ขา้งตน้และเน่ืองจากบริษทัจะใช ้ช่ือผูใ้ช ้(USERNAME) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง
ตามสัดส่วนของผูร่้วมประชุมในการประชุมฯ ดงัน้ี ผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ โปรดยืนยนัตวัตนพร้อมเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้ง
อื่นๆ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเขา้ประชุม 6 - 7 
 
                                                                                               
 

ขอแสดงความนบัถือ 
  บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

      
                       

                                                                                              นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน 
                                        ประธานกรรมการบริษทั 

 
 
 
ส่วนงานประชุมและเลขานุการบริษทั  หมายเลข  02 709 – 5633 – 8  
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