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   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 
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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  พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผลและและจัดสรรก 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   
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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 
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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  
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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 
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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  
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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                  
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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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 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1  

 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

ผ่านส่ืออเีลก็ทรอนิกส์ (E – Meeting) 

 

 ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออีเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting)  ตามหลกัเกณฑ ์ 

ท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่นส่ืออีเลก็ทรอนิกส์ โดยเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ระบบ E-Meeting ตั้งแต่ เวลา 11.00 

น. โดยมี นายสุวชัชยั วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) เป็นประธานท่ีประชุม นางสาวออ้มจนัทร์     

แป้นทอง ผูด้าํเนินการประชุม แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (Covid – 19) 

บริษทัฯ มีความตะหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอยา่งยิง่ ตลอดจนมี

ความพร้อมในการปฏิบติัตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอยา่งเคร่งครัดเพ่ือป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของ Covid – 19 บริษทัฯ จึงไดจ้ดั

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ให้เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัรายละเอียดท่ีปรากฏใน

หนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้นั้น  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  (กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 )  

1. นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน    ประธานคณะกรรมการ 

2. นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. นายซือลุ๋น กวั    กรรมการ 

4. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน    กรรมการ 

5. นางสาวยนูเวน เฉิน    กรรมการ 

6. นายณฏัฐกิตต ์วงษเ์จริญสิน  กรรมการ (ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์)  

7. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

9. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2. นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั   เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าประชุม 

1. นางสาววรรญา พทุธเสถียร   หุน้ส่วนบริษทั บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั (ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าประชุม 

1. นายวายบุุตร   ขาํอาจ    สาํนกังาน พายพั ขาํอาจ ทนายความ 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  (ประธานฯ)  

ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ในคร้ังน้ี เน่ืองจากปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยไดข้ยาย

ขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกวา้งในหลายพ้ืนท่ี บริษทัมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุ้น 

รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงกาํหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่าน           

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E – Meeting)  โดยดาํเนินการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่น 
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ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สํานักงานใหญ่ เลขท่ี 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบางปูใหม่ อาํเภอเมือง จังหวดั

สมุทรปราการ 10280  

จากนั้น ไดแ้จง้วา่ไดเ้วลาเร่ิมการประชุมตามท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting)  และ ขอให้ นางสาวออ้มจนัทร์ แป้นทอง ผูด้าํเนินการประชุม สรุปจาํนวนผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุม แนะนาํคณะกรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย และ ผูบ้ริหาร และอธิบายวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม    

ผูถื้อหุน้คร้ังน้ีต่อท่ีประชุม  

นางสาวออ้มจนัทร์ แป้นทอง  ผูด้าํเนินการประชุมไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบขอ้ปฏิบติัท่ีสาํคญัสาํหรับการประชุมและลงมติ ดงัน้ี 

•   ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยั 

•   ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อวา่ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง 

•   ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่การลงมติในแต่ละวาระจะใชว้ธีิเปิดเผย 

•   ผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ  

•   การแจง้ผลการลงคะแนนในวาระใด จะแจง้ผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจาํนวนหุน้ท่ีลงมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ  

  งดออกเสียง  

•   ประธานมีอาํนาจและหนา้ท่ีวางระเบียบปฏิบติัการประชุมเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรม 

  แก่ผูถื้อหุน้ทุกราย  

 

ทั้งน้ี ในระหวา่งการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถส่งคาํถามล่วงหน้าผ่านช่องทางกล่องขอ้ความ (Chat Box Q&A) โดยท่ี

บริษทัจะตอบคาํถามเม่ือถึงวาระต่าง ๆ เหล่านั้น  ต่อจากนั้นไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระของ

การประชุมในระบบ E - Meeting ดงัน้ี  

1. สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตอ้งลงคะแนนเสียงเพียง

อยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็น หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยในการลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ (ยกเวน้ วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) ให้ผูถื้อหุ้นเฉพาะท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ  E-Meeting เพ่ือนบัคะแนนเสียงต่อไป สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย ไม่จาํเป็นตอ้งลงคะแนน

เสียงผา่นระบบ E-Meeting 

2. ผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นซ่ึงใช้

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระไดใ้นการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ จะใชว้ธีิหกัคะแนนเสียงท่ีไม่

เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจะถือ

ว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย  สําหรับวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ให้ผูถื้อหุ้น

ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือนับคะแนน ทั้งน้ี จะมีการลงคะแนน

สาํหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกนัไป สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผา่นระบบ E-Meeting จะถือวา่ลงคะแนนเสียงเห็น

ดว้ย 

3. มติของท่ีประชุมจะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่เร่ืองท่ีกฎหมาย

กาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน กล่าวคือ ในวาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธานในท่ีประชุม 

จะแจง้ออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุมเม่ือมีการนบัคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จส้ิน  
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4. ผูถื้อหุ้นจะตอ้งอยูใ่นวาระการประชุมดงักล่าวจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนท่ีจะมีการปิดให้ลงมติในวาระนั้น 

โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที  ยกเวน้วาระท่ี 5 จะให้เวลาลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาท่ี  ในกรณีออกจาก

ห้องประชุม (Log Out) ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระนั้น ผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียง

ของผูถื้อหุน้จะไม่ถูกนาํมานบัเป็นคะแนนในวาระนั้น อยา่งไรก็ตาม การออกจากหอ้งประชุม (Log Out) ในวาระใดวาระหน่ึงไม่ตดั

สิทธิของผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป   

5. สาํหรับหลกัเกณฑก์ารถามคาํถามก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามและแสดง

ความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมพิมพ ์ช่ือและนามสกุล สถานะเป็น

ผูถื้อหุ้นผูรั้บมอบฉันทะตามดว้ยคาํถามหรือความคิดเห็นในช่อง Q & A และกดตรงคาํถาม  สามารถทาํได ้2 กรณี คือ 1.ส่งคําถาม

ผ่านข้อความ สามารถทาํการพิมพข์อ้ความท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่มสัญลกัษณ์ ดงัภาพเพ่ือส่งคาํถาม 2.ส่งคําถามด้วยเสียง สามารถ

กดท่ีปุ่ม “บนัทึกเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “หยดุบนัทึกเสียง” เม่ือถามคาํถามเรียบร้อยแลว้ และสามารถทาํการกดปุ่ม “ส่งคาํถาม” เพ่ือส่ง

คาํถามดว้ยเสียง 

6. กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดท่ีปุ่ม “การลงคะแนน / Vote” โดยทาํการเลือก วาระตามท่ีปรากฎใน 

Drop down ระบบจะแสดงสถานะ การลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได ้

ดงัน้ี 1.เห็นดว้ย 2.ไม่เห็นดว้ย 3.งดออกเสียง ตามความประสงค ์หากผูถื้อหุ้นตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดท่ี

ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสียงไดจ้นกวา่วาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)  

7. ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะตอบคาํถามในห้องประชุมในวาระเก่ียวขอ้งกบัคาํถามนั้น ในกรณีท่ีคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ส่ง

เขา้มาในระบบเป็นจาํนวนมาก บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกคาํถามตามความเหมาะสม  และหากมีคาํถามใดท่ีไม่

สามารถตอบไดใ้นระหวา่งการประชุมเน่ืองจากมีเวลาจาํกดั บริษทัจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือ

ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัต่อไป 

กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาในการเขา้ระบบประชุมและระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุม

ตามขอ้กาํหนดท่ีบริษทัไดแ้จง้ให้ทราบ หรือติดต่อเจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบตามหมายเลขโทรศพัท์ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารคือหมายเลข     

092-356-2720         

ในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียงในการประชุมจึงเห็นควรจดัให้มีผูก้าํกบัการประชุมผูถื้อ

หุน้ท่ีเป็นกลางเพ่ือตรวจสอบสถานะ การลงคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใสจึง ขอเรียนเชิญท่ีปรึกษากฎหมาย นายวายบุุตร ขาํอาจ  

ทาํหน้าท่ีดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุม ผูถื้อหุ้นให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษทั และผูส้อบบัญชี 

นางสาววรรญา พทุธเสถียร หุน้ส่วนบริษทั บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั (ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

8. วาระท่ีไม่มีการลงมติ คือ   วาระท่ี 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563 
 

เพ่ือเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมเท่าเทียมกนั บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุม 

และเปิดโอกาสใหเ้สนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการล่วงหนา้ โดยใหเ้สนอผา่นทางเวป็ไซดข์องบริษทัฯ ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 

ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2564  สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถึงหลกัเกณฑ ์และวิธีการในการเสนอเร่ือง การกาํหนคุณสมบติัของผูมี้สิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์ม

และช่องทางท่ีใชก้ารเสนอเร่ือง และการเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้สนอวาระ

การประชุมและไม่มีการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ  

นางสาวออ้มจนัทร์ แป้นทอง ผูด้าํเนินการประชุม แถลงกล่าวเปิดประชุมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 มีผูถื้อหุ้นมา

ประชุมดว้ยตนเอง  33 ราย ผูรั้บมอบฉนัทะ  2 ราย ผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมรวม 35  ราย จาํนวน 347,291,546  หุ้น คิดเป็น 78.9578 % ของหุ้นท่ี
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จาํหน่ายได ้ทั้งหมดของบริษทัครบเป็นองคป์ระชุม โดยองคป์ระชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของ

บริษทักาํหนดไวว้า่ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจาํหน่าย

ไดท้ั้งหมดของบริษทั 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ ผูด้าํเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  เม่ือ

วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดับนัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงตามมติของท่ีประชุมและดาํเนินการ

แลว้เสร็จภายใน 14  วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 2563 โดยไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย ์

ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซตบ์ริษทั (www.cpl.co.th) แลว้ โดยแนบสาํเนารายงานการประชุมใน

หนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดส่้งใหแ้ลว้ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ต่อท่ีประชุมฯ เพ่ือรับรองรายงาน

ดงักล่าว 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัหรือมีคาํแนะนาํเพิ่มเติมหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัหรือคาํแนะนาํเพิ่มเติม ผูด้าํเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563   

มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรอง

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย      345,628,346 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย           -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

งดออกเสียง            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

บตัรเสีย             -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

 

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานและรายงานประจาํปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ. 

 ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานภาพรวมของธุรกิจในปีท่ีผา่นมาใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 ประธานเจา้หนท่ีบริหาร รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ปีท่ีผ่านมา จากการระบาดของโควิท 19 ในปีท่ีแลว้ บริษทัไดด้าํเนินการรักษา

สภาพคล่องและพยายามรักษาสถานะภาพบริษทั ในทุกดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเดือนเมษายน – มิถุนายน หรือ ไตรมาส 2 ซ่ึงปกติจะเป็น

ช่วงเวลาท่ี High Season สาํหรับบริษทั และมีผลกระทบกบัธุรกิจของบริษทั ตั้งแต่ไตรมาส 2 – 4  โดยจะแยกเป็นแต่ละธุรกิจดงัน้ี     ธุรกิจ

หนงัฟอกสาํเร็จ ลดลงเป็นร้อยละ 30 แต่บริษทัก็ไดลู้กคา้แบรนด์รายใหม่ ๆ เขา้มาคิดเป็น 6 %  ก็จะพยายามให้มาทดแทนในสัดส่วนอ่ืนท่ี

ลดลง  ในขณะเดียวกนัก็พยายามใหร้ายเดิมมีคาํสัง่ซ้ือมากข้ึน  ในปีท่ีแลว้จะเป็นช่วง Develop Sample จากแบรนด์ใหม่ ๆ ก็คาดวา่จะไดรั้บ

คาํสัง่ซ้ือในปริมาณท่ีมากข้ึนในปลายปีน้ี  ปัญหาอีกเร่ืองท่ีพบก็คือเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน มีผลกระทบพอสมควรกบัการดาํเนินงาน สาํหรับปี

น้ี ธุรกิจหนงัฟอกสาํเร็จ ก็ยงัมีความเส่ียงอยู ่เน่ืองจาก บริษทัคาดหวงัวา่ การจดังาน โอลิมปิก ท่ีญ่ีปุ่น จะเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดกระแสการใช้

รองเทา้และเคร่ืองหนงัมากข้ึน  สาํหรับงานฟอกหนงั ปีท่ีผา่นมาเป็นการผลิตเพ่ือใชง้านเอง  ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางเขา้มาไดเ้ลย  เน่ืองจาก 

เป็นงานท่ีตอ้งมาทาํงานดว้ยอย่างใกลชิ้ด   เร่ืองน่ายินดีท่ีจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบคือ ปีท่ีผ่านมา บริษทัไดรั้บผลการตรวจผ่านโรงงานใน

ระดบัเหรียญทองทั้ง 3 โรงงาน ซ่ึงเป็นมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานระดบัสากล (Leather Working Group) เทียบเท่ากบัโรงงานฟอกหนงั
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ชั้นนาํในระดบัโลก  เป็นมาตรฐานของ Green Industry และ  Sustainability  ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดขั้นพ้ืนฐานของบริษทั  แบรนด์ รองเทา้ใน

ระดบัสากล     

สาํหรับแผนการพฒันาการทาํงานระยะยาวของบริษทั จากการทาํงานร่วมกบับริษทัเคมีระดบัสากล ไดเ้ร่ิมพฒันาการฟอกหนงัใน

ระบบ Chrome Free – Wet White ลดการใชส้ารเคมีอนัตรายในการผลิต ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งเร่ิมตน้จาก 2 ปีท่ีผ่านมายอดขายก็ยงันอ้ยอยู ่แต่มี

อตัราการเติบโตท่ีดี  บริษทัตั้งเป้าวา่ในระยะยาวจะสามารถทาํใหสิ้นคา้ของบริษทั มีความแตกต่างจากบริษทัอ่ืน อีก 3 – 5 ปีจะถือเพ่ิมกาํลงั

การผลิตใหถึ้ง 1 ใน 3 ของกาํลงัการผลิต 

สาํหรับอุปกรณ์นิรภยั ยอดขายลดลง ร้อยละ 10  ซ่ึงธุรกิจอุปกรณ์นิรภยัอิงตามกระแส GDP ปีท่ีแลว้โรงงานลดคนงานวนัทาํงาน

ลดลง  และปิดตวัลง ทาํให้ความตอ้งการใชอุ้ปกรณ์นิรภยัต่าง ๆ ลดน้อยลง และพยายามหาสินคา้ใหม่ๆ เขา้มา โดยการใชฐ้านลูกคา้เดิม 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพ้ยายามเขา้สู่ธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั อาทิเช่น Solution business และ เร่ือง Online Marketing ซ่ึงมีอตัราเพิ่มจาก 2 

ปีท่ีผา่นมาเพ่ิมข้ึน 3 เท่า ไดมี้ฐานลูกคา้ท่ีไม่ใช่ลูกคา้จากกลุ่มอุตสาหกรรมจากระบบ Online  

สาํหรับความทา้ทายในปีน้ี  เร่ืองสําคญัคือสถานการณ์โควิดก็ยงัเป็นปัญหาใหญ่ อุปกรณ์นิภยัก็จะมีผลกระทบภายในประเทศ 

สาํหรับงานหนงัฟอกสาํเร็จ สถานการณ์โควิดของโลกก็ยงัเป็นปัญหาใหญ่ ยงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่จะใชร้ะยะเวลา 2 – 3  ปีหรือไม่  

อยา่งไรก็ตามบริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  เร่ืองสาํคญัสาํหรับธุรกิจหนังฟอกสาํเร็จคือ ราคา

วตัถุดิบไดป้รับตวัสูงข้ึนประมาณ ร้อยละ 50 ซ่ึงฝ่ายบริหารก็ไดเ้ฝ้าระวงัและวางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบให้สอดคลอ้งกบัคาํสั่งซ้ือท่ีจะมีเขา้

มาในปีน้ี   

ประธานฯ มอบหมายให ้นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกุล ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงาน ผลการดาํเนินงานประจาํปี 

2563   ดงัน้ี 

นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกุล ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563  โดยมีหัวขอ้การ

รายงานดงัน้ี งบแสดงฐานะการเงิน, งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ ความเห็นของผูส้อบบญัชี ดงัน้ี  

1.งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย ์ณ วนัส้ินงวดปี 2563 จาํนวน  2,132 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีแลว้ 99 ลา้นบาท รายการท่ีลดลงท่ี

มีสาระสาํคญั คือ  สินคา้คงเหลือลดลง 112 ลา้นบาท  มีการชะลอการสัง่ซ้ือวตัถุดิบมาจากการบริหารจดัการวตัถุดิบหนงัในคลงัสินคา้ ภาษี

เงินไดร้อตดับญัชีลดลง  8 ลา้นบาท และ ลูกหน้ีการคา้ลดลง 6 ลา้นบาท สาเหตุจากรายไดจ้ากการขายลดลง รายการเพิ่มข้ึนคือ เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึน 27 ลา้นบาท และมีมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่ามีผลบงัคบัใชใ้นปีท่ีแลว้ ทาํให้บริษทัตอ้ง

จดัประเภทรายการสินทรัพย ์ ดา้นหน้ีสิน ณ วนัส้ินงวด 1,197 ลา้นบาท ลดลง 119 ลา้นบาท รายการลดลงท่ีมีสาระสาํคญั ประกอบดว้ย  เงิน

กูย้มืจากสถาบนัการเงิน 138 ลา้นบาท  เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ 47 ลา้นบาท  รายการท่ีเพ่ิมข้ึนคือ เงินกู้

ระยะยาวจากสถานบนัการเงิน 91 เน่ืองจากปีท่ีแลว้จากสถานการณ์โควดิ  บริษทัไดมี้มีการปรับโครงสร้างของหน้ีสินกบัสถาบนัการเงินเพ่ือ

รักษาสภาพคล่อง  และ หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 33 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากมาตรฐานบญัชีตามท่ีรายงานไวใ้นช่วงแรก    

2.งบกาํไรขาดทุน ภาพรวมของปี 2563 ตอ้งยอมรับว่า เป็นปีท่ียากลาํบากของทุกธุรกิจในการบริหารจดัการ  เน่ืองจากสภาวะ

เศรษฐกิจโลก สถานะของโรคระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ อตัราแลกเปล่ียนท่ีแข็งค่าตลอดปีท่ีผ่านมา อยา่งไรก็ตามบริษทั

สามารถทาํผลงานไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจเม่ือเทียบกบัปีท่ีก่อน กล่าวคือ  บริษทัมีรายไดใ้นปีท่ีผา่นมา 1,594 ลา้นบาท ลงลง 836 ลา้นบาท คิดเป็น

การลดลง ร้อยละ 34  กาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 104 ลา้นบาท จาก 246 ลา้นบาท เป็น 350 ลา้นบาท  หรือ ร้อยละ 12  สาเหตุมาจากการบริหาร

จดัการตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เม่ือเทียบกบัปีก่อนมีผลขาดทุน 164 ลา้นบาท   

รายไดห้ลกัในปี 2563 มาจาก 3 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจหนงัฟอกสาํเร็จรูป 935 ลา้นบาท ลดลง 687 ลา้นบาท ร้อยละ 59  มาจากปริมาณ

การขายท่ีลดลง แต่บริษทัก็สามารถปรับลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไดม้ากกวา่รายไดท่ี้ลดลง คือ 755 ลา้นบาท  2. งานบริการฟอกหนงั มีรายได้

คงเหลือเพียง 45 ลา้นบาท ลงลง 82 ลา้นบาท จากปัญหาการลูกคา้รายใหญ่จากประเทศจีน ประสบปัญหาจากโควิท ปัจจุบนับริษทัได้

ปรับเปล่ียนวธีิการดาํเนินงานเป็นการผลิตเพ่ือใชใ้นบริษทัและพยายามหาลูกคา้รายใหม่เขา้มาทดแทน     
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3. ธุรกิจอุปกรณ์นิรภยัมีรายได ้681 ลา้นบาท ลดลง 68 ลา้นบาท ร้อยละ 38 สาเหตุหลกัมาจากความตอ้งการในตลาดลดลงและการ

ควบคุมค่าใชจ่้ายต่าง ๆของแต่ละธุรกิจ  ดา้นค่าใชจ่้ายมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีคือ บริษทัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการขาย  47 ลา้น

บาท และค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 78 ลา้นบาท จากการลดลงของค่าใชจ่้ายดงักล่าวมีผลให้บริษทัมีกาํไรสุทธิ 19 ลา้นบาทในปี 2563  

เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 183 จากปี 2562 มีผลขาดทุน 164 ลา้นบบาท  

3. สาํหรับตวัเลขท่ีรายงานตามงบการเงินไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้ห้ความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข โดย

มีเร่ือง ท่ีสาํคญัในการตรวจสอบคือ   

สินคา้คงเหลือ   การพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก

ในการพิจารณาจาํนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมสาํหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ท่ีคา้งนาน  และ รายไดจ้ากการขาย   

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นรายการบญัชีท่ีมีมูลค่าท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินอยา่งมาก และเป็นรายการท่ีส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยตรง นอกจากน้ี บริษทัฯ มีรายการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น 

ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อการรับรู้รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ โดยเฉพาะเร่ืองงวดเวลาการรับรู้รายได ้ 

บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมเป็น แนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทย หรือ  CAC เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 26 

มกราคม 2564   บริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหก้รรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั  ไดย้ึดถือปฏิบติั

อย่างเคร่งครัด บริษทัไดเ้ผยแพร่จดัทาํนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ บนเวบ็ไซต์ของบริษทั ภายใตห้ัวขอ้นักลงทุนสัมพนัธ์ 

เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ บริษทัไดจ้ดัอบรมให้ความรู้และการปฏิบติัต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ให้กบักรรมการ 

ผูบ้ริหารและพนกังานอยา่งต่อเน่ือง  โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูส้ังเกตการณ์และคอยให้คาํแนะนาํในขอ้สงสัยในเร่ืองของการตา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน่ ซ่ึงมีเวลา18 เดือนในการดาํเนินงาน  บริษทัจะพยายามทาํงานให้สาํเร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ ในปี 2563   ไดรั้บ

ผลการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย หรือ IOD อยูใ่นระดบั 4 ดาว หรือ “ดีมาก (Very Good)” 

ผูด้าํเนินการประชุม  แจง้วา่ มีคาํถามส่งเขา้มาล่วงหนา้ทางอีเมล ์ 2 คาํถาม  จากผูถื้อหุน้ คุณตวงพร ศุภวนิช  

1.ปัจจุบนั โลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีปัจจยัต่าง ๆ เขา้มา Disrupt มากมาย อยากทราบวา่ บริษทัมีแผนงานรองรับการ

เปล่ียนแปลงอยา่งไร  คาํถามน้ี ขอเชิญ คุณภูวสิษฏ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตอบค่ะ  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  เร่ือง Disrupt กบั ธุรกิจของบริษทั คือธุรกิจหนงัฟอกสาํเร็จ ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นก่อนหนา้น้ีก็คือ  การ

เปล่ียนแปลงเป็น Eco – Industry โดยจะเร่ิมเปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ และ งานฟอกหนงัแบบ Chrome Free ซ่ึงจะเป็นสินคา้ใหม่ท่ีแตกต่าง

จากท่ีอ่ืน ๆ ตลอดจน เร่ือง Solution Business ทีมงานฝ่ายขายพยามยามเขา้พบลูกคา้ให้มากข้ึน เป็น Machine Safety ไปสู่ Smart Factory 

โดยจะนาํเสนอสินคา้ให้สามารถเพ่ิมมาตรฐานโรงงาน จาก 2.0 เป็น 4.0 ซ่ึงตอ้งให้ความรู้ความเขา้ใจถึงความจาํเป็นในการใชสิ้นคา้ของ

บริษทั เน่ืองจากลูกคา้มีความกงัวลเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งจ่ายไป   สาํหรับสินคา้ใหม่ท่ีพ่ึงเปิดตวัไปคือ  

การนาํเอาหนงัท่ีบริษทัผลิตใหก้บัโรงงานรองเทา้แลว้ ยงัมีเหลืออยูใ่นคลงัมาผลิตเป็นสินคา้สาํเร็จรูป คือ รองเทา้ลาํลอง Street  Sneaker โดย

บริษทัร่วมทุนกบั  นกัลงทุนอีก 2 ราย หน่ึงในนั้นคือ คุณกอลฟ์ F- Hero ยีห่อ้ PLY และ การผลิตสินคา้เคร่ืองหนงั ยีห่อ้ GALA VELA ยงัอยู่

ในช่วงทดลองตลาดสินคา้  

ผูด้าํเนินการประชุม  สาํหรับคาํถามท่ี 2  คือ คาดการณ์วา่ ผลประกอบการในปีน้ีจะเป็นอยา่งไร  เน่ืองจากโควิท -19  ยงัอยู ่คาํถาม

น้ีขอเชิญ คุณนิธีพงษ ์ตอบค่ะ  

คุณนิธีพงษ ์  คงไม่สามารถให้คาํตอบไดช้ดัเจนเน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการจดัทาํงบการเงินไตรมาส 1 ขอตอบในภาพรวม ดงัน้ี   

เน่ืองจากปัจจุบนัสถานการณ์โควดิยงัมีผลกระทบกบัการดาํเนินงานของบริษทั ตอ้งดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และบริหารงานใหเ้กิด
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ประสิทธิภาพสูงสุด และควบคุมค่าใชจ่้ายต่าง ๆ พยายามรักษาอตัรากาํไรข้ึนตน้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีทาํไดดี้ในปีท่ีแลว้ ซ่ึงฝ่ายบริหารก็คาดวา่คง

จะดาํเนินวธีิการเช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัหรือคาํแนะนาํเพิ่มเติม ผูด้าํเนินการประชุม จึงแจง้ต่อท่ีประชุมวา่วาระน้ีไม่มีการลง

มติเน่ืองจากเป็นวาระการแจง้เพ่ือทราบ 

มตทิีป่ระชุม:  รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563  ตามท่ีเสนอ 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตั ิงบการเงนิประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้ผูด้าํเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินประจาํ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563  ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผูส้อบบญัชีของบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั แสดงความเห็นไวอ้ย่างไม่มี

เง่ือนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ โดยขอสรุป

สาระสาํคญัของงบการเงินดงัน้ี สินทรัพยร์วม 2,132.42 ลา้นบาท  หน้ีสินรวม 1,196.58 ลา้นบาท  ส่วนของผูถื้อหุน้ 956.82  ลา้นบาท รายได้

จากการขายและใหบ้ริการ 1,593.54 ลา้นบาท กาํไรสุทธิ  18.87 ลา้นบาท กาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.04 บาท  

คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ เพ่ืออนุมติังบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563 ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัหรือมีคาํแนะนาเพิ่มเติมหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือคาํแนะนาํเพ่ิมเติม ผูด้าํเนินการประชุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบ

การเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563  ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี  

มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติั  

งบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563  ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี   ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย     347,291,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

   ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

   งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ -     

   

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล และจดัสรรกาํไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายประจาํปี  

ประธานฯ มอบหมายให ้ผูด้าํเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 116 พระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ระบุ

วา่ “บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัฯ จะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืน

กาํหนดใหต้อ้งมีทุนสาํรองมากกวา่นั้น” ในปี พ. ศ. 2563  บริษทัมีผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิ 18.87  ลา้นบาท  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563  อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 

ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท (ก่อนหกัภาษีเงินได)้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 8,796,885.68 บาท คิดเป็น ร้อยละ 46.62   และกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผู ้

ถือหุ้นเพ่ือรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 และบริษทักาํหนดจ่ายเงินปันผลประจาํปี ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564  

และจดัสรรกาํไรสุทธิส่วนหน่ึงเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 943,481.11 บาท 
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ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีคาํถาม

หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้าํเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท 

(ก่อนหกัภาษีเงินได)้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 8,796,885.68 บาทและจดัสรรกาํไรสุทธิส่วนหน่ึงเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 943,481.11 บาท   

มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 8,796,885.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.62 ของกาํไรสุทธิ และ

จดัสรรกาํไรสุทธิส่วนหน่ึงเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 943,481.11 บาท ทั้งน้ี กาํหนดส่งรายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 

2564 และกาํหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     337,890,182 เสียง คิดเป็นร้อยละ  97.2929 

   ไม่เห็นดว้ย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

   งดออกเสียง    9,401,364 เสียง คิดเป็นร้อยละ    2.7071 

   บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระที ่5 พจิารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับริษทั

ฯ ขอ้ท่ี 13  กาํหนดไวว้า่ “ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้

ตรงสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบั 1ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน

บริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู ่ ตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง

กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได”้ โดยในการประชุมสามญั ปี 2563 น้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน กรรมการ 

2. นายภูวสิษฏ ์  วงษเ์จริญสิน กรรมการ 

3. ดร. มงคล  เหล่าวรพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 

 

ตามท่ีไดแ้จง้ให้ทราบแลว้ว่า บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทัและแจง้ประกาศผ่านเวบ็ไซด์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรียนเชิญผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล ผูมี้คุณสมบติัตาม พระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2564  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลใด

มายงับริษทั 

สําหรับวาระน้ี กรรมการท่ีถูกเสนอช่ือ นายสุวชัชยั  วงษ์เจริญสิน และ นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน  กลบัเขา้เป็นกรรมการของ

บริษทั ไดแ้สดงความประสงค ์ของดออกเสียงลงมติในวาระน้ี และขอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีคาํถาม

หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้าํเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตาม

วาระเป็นรายบุคคลจึงขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้ งในกรณีลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านระบบ             

E-Meeting โดยระบบจะเปิดใหล้งคะแนนเป็นเวลา 2 นาที   
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มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ราย ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี 

5.1 นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน   ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตามท่ีเสนอคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย     323,422,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ  97.2929 

  ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

   งดออกเสียง    23,868,852 เสียง คิดเป็นร้อยละ    2.7071 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

(คุณสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน งดออกเสียงในวาระน้ี ไม่นบัเป็นฐานในการนบัคะแนน จาํนวน 14,467,488 หุน้) 

5.2 นายภูวสิษฏ ์  วงษเ์จริญสิน ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตามท่ีเสนอคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย   334,954,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

   ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

   งดออกเสียง    12,337,141 เสียง คิดเป็นร้อยละ   ไม่นบัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

(คุณภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน งดออกเสียงในวาระน้ี) 

5.3 ดร. มงคล  เหล่าวรพงศ ์  ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตามท่ีเสนอคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย     347,285,391 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9982 

   ไม่เห็นดว้ย           6,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0018 

   งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

        

วาระที ่6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ผูด้าํเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดไวว้่า กรรมการมีสิทธิ

ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตาม 

ขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจจะกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็น

คราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้นอกจากน้ีกรรมการของบริษทั มีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการ

ต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 โดยกาํหนดค่าตอบแทนตามอตัรา

เดิมจากปีก่อน ปรากฏในตาราง โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

          ประธาน 

          กรรมการ 

20,000.00 บาท 

 

15,000.00 บาท 

10,000.00 บาท 

0 

 

15,000.00 บาท 

10,000.00 บาท 

วงเงินรวมค่าตอบแทนของกรรมการประจาํปี ไม่เกิน 6 ลา้นบาท 
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ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจาก ไม่มีคาํถาม

หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้าํเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บ

การอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย     347,291,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       - 

งดออกเสียง           -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

บตัรเสีย             -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายให้ผูด้าํเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  

กาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าท่ีของผูส้อบบญัชีความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการ

ตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2564  มีความเห็นว่าผูส้อบบญัชีทั้งสามท่านเป็นผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ ไม่มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใด ๆ กบับริษทั หรือผูบ้ริหารบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 รวมถึงมีความเห็นวา่ การกาํหนดค่าสอบบญัชีมีความเหมาะสมดีแลว้ 

ดงันั้น จึงเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564  อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของ

บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั ดงัน้ี  

นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 7881 และ/หรือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง

ขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไม่มีผูใ้ด

ปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ เป็นเวลา 7 รอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี

ประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 1,640,000  บาท 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีคาํถาม

หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้าํเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564  

โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย     347,291,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

งดออกเสียง             -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

บตัรเสีย              -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

18



 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1  

 

 

วาระน้ีกาํหนดไวเ้พ่ือใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามขอ้สงสยั หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจง  ขออนุญาตอ่านคาํถามและขอ้เสนอแนะ

จากท่านผูถื้อหุ้น ดงันั้น จะไม่มีการนาํเสนอเร่ืองอ่ืนใดท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี นอกจากน้ี บริษทัฯ 

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามในเร่ืองอ่ืน ๆ  เก่ียวกบับริษทัฯ  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเสนอเร่ืองอ่ืนเพ่ือ

พิจารณา  ผูด้าํเนินการประชุม เชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 

ประธานฯ   ในนามคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร ขอใหค้วามมัน่ใจกบัผูถื้อหุน้ในธุรกิจของบริษทั คือ ธุรกิจอุปกรณ์นิรภยั 

และ หนังฟอกสําเร็จรูปจาํหน่ายทั้ งในและต่างประเทศ  บริษทัก็ประสบปัญหาทาํให้ยอดขายลดลงทั้ ง 2 ธุรกิจจากปีท่ีผ่านมา ก็ตอ้ง

บริหารงานใหเ้กิดประสิทธิภาพและควบคุมค่าใชจ่้ายใหไ้ดม้ากท่ีสุด  สาํหรับปีน้ีตลาดต่างประเทศก็เร่ิมมีคาํสั่งซ้ือกลบัเขา้มา สาํหรับตลาด

ภายในประเทศ ไดข้ยายตลาดเขา้ไปสู่การทาํ Business Solution และ ธุรกิจสินคา้สาํเร็จรูป สินคา้เคร่ืองหนงั เพ่ือให้ความมัน่ใจกบัผูถื้อหุ้น 

หวงัวา่บริษทัจะสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดทุ้ก ๆ ปีขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 15.14  น. 

      

 

             

 

 

 

 

 นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน 

       ประธานท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั 

        เลขานุการบริษทั 

ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
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เอกสารประกอบวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 
แบบขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 56-1 One Report  

และงบการเงินประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code  (รหสัคิวอาร์) และวิธีการใช ้QR Code 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 และ งบการเงินประจ าปี 2564 

 
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดย บริษทัศูนยรั์บฝากทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพยไ์ด้
พฒันาระบบการจดัส่งเอกสารการประชุมและรายงานประจ าปีในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านรหสัคิวอาร์ (QR Code) แทน
รูปแบบเอกสารกระดาษ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วแก่ผูถื้อหุน้โดยท่านสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผ่านรหสัคิว
อาร์ตามขั้นตอนต่อไปน้ีทั้งระบบปฏิบติัการ Android และ iOS 
ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Android และ iOS 

1. ติดตั้งโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ LINE 
2. เช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ต 
3. ใหเ้ปิดโปรแกรมเพ่ือใชง้าน 

3.1 Line > ไปท่ี Home > กดช่อง Search > จะปรากฏ My QR Code > กด link ท่ีปรากฏเพ่ือเรียกดูเอกสาร 
............................................................................................................................................................................................................. 

แบบขอรับหนังสือ One Report 2564 
เรียน ท่านผูหุ้น้  

บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 ในแบบรูปเล่ม (ถ่ายส าเนา) ซ่ึงมีเน้ือหา

เช่นเดียวกบัใน QR Code โปรดกรอกแบบฟอร์มและส่งกลบัมายงับริษทัฯ ตามช่องทางติดต่อดา้นล่างน้ี 
1) นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

อีเมล:์  ir@cpl.co.th  เบอร์โทรศพัท:์  02-709-5633-8 
2) ไปรษณีย ์

กรุณาส่ง:   ส านกัเลขานุการบริษทั  บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  700 ม.6 ถ.สุขมุวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

 ช่ือ-นามสกลุ (ผูถื้อหุน้): ………………………………………………………………………………………... 
 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้: ………………………………………………………………………………………….... 
 ท่ีอยูใ่นการจดัส่งหนงัสือ: ................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัท:์ …………………………………… อีเมล ์................................................................................... 

20

mailto:ir@cpl.co.th


                                                                                                          เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5  

 
 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ – สกุล นายกัว ซือ ลุ๋น  
อายุ  67  ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร  
วันที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2537 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 28 ปี  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น  
(รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 

5,366,980  คิดเป็น ร้อยละ 1.220 %  ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 

คุณวุฒิการศึกษา Diploma Shu The Junior College of Technology 

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ - ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
Director Accreditation Program – Class  65/2007  

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน  

ต าแหน่งในบริษัท ปี 2537 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
ปี 2537 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

การด ารงต าแห น่ งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจด
ทะเบียน  

-ไม่มี- 

การด ารงต าแห น่ งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษทัไม่จด
ทะเบียน 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท  

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว  

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564 ▪ คณะกรรมการบริษทั                                            6/6  คร้ัง             (คิดเป็น ร้อยละ 100)  
▪ คณะกรรมการบริหาร                                        10/10 คร้ัง             (คิดเป็น ร้อยละ 100)  
▪ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564             1/1   คร้ัง             (คิดเป็น ร้อยละ 100) 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา   - ไม่มี- 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
1.เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า                                        -เป็น-   
2.เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย                                                                                             -ไม่เป็น- 
3.มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจจะมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                                          -ไม่มี- 
ทักษะความเช่ียวชาญ อุตสาหกรรมฟอกหนงั, การขายและการตลาด 
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ นายกัว ซือ ลุ๋ น   ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า                 

มีคุณสมบัติท่ี เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็น
กรรมการครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด  จึงเห็นสมควรเสนอให้ 
ผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

ช่ือ – สกุล นายกิติชัย  วงษ์เจริญสิน 
อายุ  46  ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษทั  

กรรมการบริหาร 
กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

วันที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  วนัท่ี 25 เมษายน 2548 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น 5,984,800   คิดเป็น ร้อยละ 1.361 % ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 
คุณวุฒิการศึกษา - (ระหว่างศึกษา)  ปริญญาเอก  หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  สาขา การ

จดัการ   โลจิตติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  
- ปริญญ าโท  การจ ดั ก ารมห าบ ณัฑ ิต  สาข าก ารจ ดั ก ารอ ุตส าหกรรม 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียว 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ - หลกัสูตรนกัอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young – FTI   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
- ประกาศนียบัตรหลกัสูตรพฒันากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทยDirector Accreditation Program 64/2007  
- Director Certification Program – 187/2014 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นท่ี 14 การบริหาร

เศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหาร 
- ห ลั ก สู ต ร  Business Revelation and Innovation Network  (BRAIN 3)   ส ภ า

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ส าหรับนักบริหาร

ระดบัสูง รุ่นท่ี 23 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตรการพฒันาการเมืองและการเลือกตั้งระดบัสูง รุ่นท่ี 12 สถาบนัพฒันา

การเมืองและการเลือกตั้ง ส านกังานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน  
ต าแหน่งในบริษัท ปี 2564 - ปัจจุบนั กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

ปี 2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
ปี 2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

ก ารด าร งต าแห น่ ง เป็ น ก รรมก าร /
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจด
ทะเบียน  

-ไม่มี- 
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ก ารด าร งต าแห น่ ง เป็ น ก รรมก าร /
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทไม่จด
ทะเบียน 

- กรรมการบริษทั เจริญสิน โฮลดิ้ง จ ากดั 

- กรรมการบริษทั แสงบรูพา แพลนเทชั่น จ ากดั  
- กรรมการบริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จ ากดั 

- กรรมการบริษทั ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จ ากดั 

- กรรมการบริษทั ซีเอสเจ รับเบอร์ชีท จ ากดั (บจก.จิงดงฯ) 
- กรรมการบริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จ ากดั 

- กรรมการบริษทั อีเลฟเฟ่นท์ แคนท์ จ ากดั  
- กรรมการบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริษทั นาว เอนด์ออฟเวสท์ จ ากดั 

- กรรมการบริษทั อินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท  

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว  

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564 ▪ คณะกรรมการบริษทั 
▪ คณะกรรมการบริหาร 
▪ คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 
▪ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 

6/6  คร้ัง       (คิดเป็น ร้อยละ 100) 
10/10  คร้ัง   (คิดเป็น ร้อยละ 100) 
1/1   คร้ัง      (คิดเป็น ร้อยละ 100) 
1/1   คร้ัง      (คิดเป็น ร้อยละ 100)  

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา   -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

น้องชาย    :   นายสุวชัชัย  วงษ์เจริญสิน, นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน 
พี่ชาย         :   นายณัฏฐกิตต์   วงษ์เจริญสิน 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่าน
มา  
1.เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า                               -เป็น-   
2.เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย                                                                                     -ไม่เป็น- 
3.มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจจะมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                                  -ไม่มี- 
ทักษะความเช่ียวชาญ ดา้นการก ากับดูแลกิจการ, ด้านการก าหนดกลยุทธ์, ดา้นการฟอกและผลิตหนัง

ส าเร็จรูป 
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน  ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทั

แลว้ว่า มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และมีคุณสมบติั
การเป็นกรรมการครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องก าหนด จึง
เห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

ช่ือ – สกุล นายสุพพตั  อ่องแสงคุณ 
อายุ  61 ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

วันที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  วนัท่ี  12 ตุลาคม  2559 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา 
 

- ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance) สถาบนั Westcoast 
University U.S.A.   

- ปริญญาตรี Bachelor of Science (Business Administration) สถาบนั Pepperdine 
University U.S.A 

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ - Financial Statements for Directors (FSD) 39/2019 
- Director Certification Program – 234/2017 
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2555 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน  
ต าแหน่งในบริษัท ปี 2564 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

ปี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  
ปี 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจด
ทะเบียน  

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทไม่จด
ทะเบียน 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน
หรือเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัทอันท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท  

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว  
 
 
 

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564 ▪ คณะกรรมการบริษทั 
▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 
▪ คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ 
▪ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 

6/6  คร้ัง  (คดิเป็น ร้อยละ 100)  
3/3  คร้ัง  (คดิเป็น ร้อยละ 100) 
1/1  คร้ัง  (คดิเป็น ร้อยละ 100)                                 
1/1  คร้ัง  (คดิเป็น ร้อยละ 100)  
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ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา   -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
1.เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า                                      -ไม่เป็น-   
2.เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย                                                                                                -ไม่เป็น- 
3.มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจจะมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                                             -ไม่มี- 
ทักษะความเช่ียวชาญ กฎหมาย, งานพาณิชย ์, การคา้ระหว่างประเทศ 
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ นายสุพพตั อ่องแสงคุณ  ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ว่า   

มีคุณสมบัติท่ี เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็น
กรรมการครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  จึงเห็นสมควรเสนอให้    
ผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
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ข้อมูลของผู้สอบบญัชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือประจาํปี  2565 

(บริษัท ซี ดบัเบิล้ยู ดบัเบิล้ยู พ ีจาํกดั) 

 
 

1.1  นางสาวชลทชิา เลศิวไิล 

ประวตักิารศึกษา - บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยับูรพา 

คุณวุฒ ิ/ ประสบการณ์ทาํงาน - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 12258 

- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

- สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัถ ์ 

- ผูจ้ดัการอาวุโสสอบบญัชี บริษทั ซี ดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกดั ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 

จนถึงปัจจุบนั 

- ผูจ้ดัการสอบบญัชี บริษทั ซี ดับเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกัด ตั้ งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึง

มีนาคม 2562 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการสอบบญัชี บริษทั เอส. เค. แอคเคาน์แตน้ท์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ตั้งแต่ปี 2554 

จนถึงเดือนมีนาคม 2558 

- เป็นผูจ้ ัดการอาวุโสฝ่ายสอบบัญชี (Senior Audit Manager) เป็นผูท่ี้อยู่ในวงการงาน

ตรวจสอบบญัชีมาอย่างยาวนานกวา่ 18 ปี ซ่ึงมีความเช่ียวชาญและชาํนาญงานตรวจสอบ

บญัชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสาํหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม 

1.2  นางสาววราภรณ์ อนิทรประสิทธ์ิ 

ประวตักิารศึกษา - บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี-การสอบบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต

เทคนิคกรุงเทพ ฯ 

คุณวุฒิ / ประสบการณ์ทาํงาน - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 7881 

- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

- สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

- กรรมการและหุน้ส่วน บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึง

ปัจจุบนั 

- ผูจ้ดัการสอบบญัชี บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ตั้งแต่ปี 2551 จนถึง

เดือนมีนาคม 2558 

- เป็นผูท่ี้อยูใ่นวงการงานตรวจสอบบญัชีมาอยา่งยาวนานกวา่ 19 ปี ซ่ึงมีความเช่ียวชาญและ

ชาํนาญงานตรวจสอบบญัชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสําหรับบริษทั จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม 

1.3  นางสาววราภรณ์ พนัธ์ุภกัดนุีพงษ์ 

ประวตักิารศึกษา  - บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - บริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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คุณวุฒิ / ประสบการณ์ทาํงาน - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 12261 

- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

- สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

- ผูจ้ ัดการตรวจสอบบัญชี บริษทั ซี ดับเบ้ิลยู ดับเบ้ิลยู พี จํากัด ตั้ งแต่เดือนมีนาคม 2563 

จนถึงปัจจุบนั 

- ผู ้ช่วยผู ้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี  ดับ เ บ้ิลยู  ดับเ บ้ิลยู  พี  จํากัด  ตั้ งแต่ เ ดือน

มกราคม 2559 จนถึงกมุภาพนัธ์ 2563 

- หวัหนา้สายตรวจสอบ บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดัตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึง

เดือนธนัวาคม  2558 

- หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ตั้งแต่ปี 2553 

จนถึงเดือนมีนาคม 2558  

- เป็นผูท่ี้อยูใ่นวงการงานตรวจสอบบญัชีมาอยา่งยาวนานกวา่ 13 ปี ซ่ึงมีความเช่ียวชาญและ

ชาํนาญงานตรวจสอบบญัชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสําหรับบริษทั จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม 

1.4  นางสาววรรญา  พุทธเสถียร 

ประวตักิารศึกษา - บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี-การสอบบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต

เทคนิคกรุงเทพ ฯ  

- ประกาศนียบตัรบณัฑิตการสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวุฒิ / ประสบการณ์ทาํงาน - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 4387 

- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

- สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

- กรรมการผูจ้ดัการและหุ้นส่วน บริษทั ซี ดับเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกดั ตั้งแต่เดือนเมษายน 

2558 จนถึงปัจจุบนั 

- กรรมการผูจ้ดัการและหุ้นส่วน บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ตั้งแต่ปี 

2552 จนถึงเดือนมีนาคม 2558 

- ผูจ้ดัการฝ่ายสอบบญัชีอาวโุส บริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั 

- อาจารยพิ์เศษสอนวชิาสอบบญัชีและวชิาสัมมนาสอบบญัชีในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล

วทิยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ และวทิยาเขตวงัไกลกงัวล 

- เป็นผูท่ี้อยูใ่นวงการงานตรวจสอบบญัชีมาอยา่งยาวนานกวา่ 30 ปี ซ่ึงมีความเช่ียวชาญและ

ชาํนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสําหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัเป็นอาจารยพิ์เศษ

สอนวชิาสอบบญัชีและวชิาสมัมนาสอบบญัชีใหก้บัสถาบนัการศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่ง 
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แก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 

(48) 
ประกอบธุรกิจออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ดีไซน์ (Micro electronic Design) ธุรกิจ เอ็มเบ็ดเด๊ด 
ซิสสเตม็ ดีไซน์ (Embedded System Design) 

(49) 
ประกอบธุรกิจท่ีช่วยให้เกิดนวตักรรมโดยเฉพาะนวตักรรมท่ีมีพ้ืนฐานจากความรู้จากงงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อผลกัดนัให้ประเทศไทยเขา้สู่ “เศรษฐกิจนวตักรรม” อนัจะท าให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจยัสู่การผลิตเชิงพาณิชยอ์ย่าง
ต่อเน่ือง 

(50) 
ประกอบธุรกิจจดัสรรผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ท่ีพร้อมให้ค  าแนะน าเพ่ือเร่ิมตน้ในธุรกิจนวตักรรมและให้ความสะดวกแก่
ผูส้นใจทั้งผูวิ้จยั นกัธุรกิจ ในการด าเนินธุรกิจผ่านบริการต่างๆของบริษทัเพ่ือให้การท าธุรกิจนวตักรรมมีความเป็นไปไดง้่าย
ย่ิงขึ้น 

(51) 
ประกอบธุรกิจดา้นการวิจยัและพฒันา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์  (ไอโอที)  
(Internet of Things) (IOT) 

(52) 
ประกอบธุรกิจพฒันาและติดตั้ง ดา้นอุปกรณ์ควบคุมชุดค าส่ัง อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าวงจรการควบคุมคุณภาพระบบเซนเซอร์
และระบบอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(53) 
ประกอบธุรกิจพฒันาและวิจัยซอฟต์แวร์ ออกแบบพฒันา วิเคราะห์ข้อมูล และบริการให้ค  าปรึกษาให้กับห้างร้าน บริษัท 
หน่วยงาน และกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ 

(54) ประกอบธุรกิจน าเขา้และส่งออก อุปกรณ์  แผงวงจร ไอซี ไมโครคอมพิวเตอร์ อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

(55) ประกอบธุรกิจ ติดตั้งให้เช่าบริการดา้นซอฟตแ์วร์ ดา้นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือใชใ้นงานต่างๆ 

(56) 
ประกอบธุรกิจการคา้ กระดาษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน แบบพิมพ ์หนงัสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน เคร่ืองค านวณ เคร่ืองพิมพ ์
อุปกรณ์การพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์ตูเ้ก็บเอกสาร เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองมือส่ือสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และ
อะไหล่ของสินคา้ดงักล่าว 

(57) 
ประกอบกิจการค้า มิใช้ ซ่อมแซม ท า น าเข้า และน าออก เคร่ืองวิทยุคมนาคม อุปกรณ์วิทยุคมนาคม เคร่ืองวิทยุส่ือสาร 
เคร่ืองมือส่ือสาร อุปกรณ์ส่ือสาร เคร่ืองโทรคมนาคม อุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์ช้ินส่วนอะไหล่ฯ ทุกชนิด 
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(58) ประกอบกิจการ ผลิต น าเขา้ ขาย ซ่อม เคร่ืองช่างตวงวดั ทุกชนิด และรับท าการชัง่ตามพระราชบญัญติัมาตราชัง่ตวงวดั ฯ 

(59) 
ประกอบกิจการ เป็นผูต้รวจสอบและให้ค  ารับรองเคร่ืองชัง่ตวงวดั ตามพระราชบญัญติัมาตราชัง่ตวงวดั ฯ (เม่ือไดรั้บอนุญาต
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) 
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วธีิปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง สามารถดาํเนินการไดต้ามขั้นตอนการยื่น

แบบคาํร้องเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

  ข้ันตอนการย่ืนแบบคําร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

1. ยื่นแบบคาํร้องเขา้ร่วมประชุมผา่น Web browser ใหเ้ขา้ไปท่ี  https://inet.inventech.co.th/CPL160640R 

หรือสแกน QR Code น้ี เพ่ือเขา้สู่ระบบ       และดาํเนินการตามขั้นตอนดงัภาพ  

2. สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษทัฯ ผา่นส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาํร้องจะเปิดใหด้าํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะ

ปิดการลงทะเบียนวนัท่ี 28 เมษายน 2565 จนกวา่จะปิดการประชุม 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษทั สามารถจดัส่ง หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบ 

มายงับริษทัฯ ทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี โดยเอกสารจะตอ้งมาถึง บริษทัฯ ภายในวนัท่ี 26  เมษายน 25655 เวลา 17.00 น. 

 

บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

สาํนกัเลขานุการบริษทั  

เลขท่ี 700 ม.6 ถ.สุขมุวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10280 

 

3. ระบบประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์จะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 

ชัว่โมง) โดยผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ท่ีไดรั้บและปฏิบติัตามคู่มือการใชง้านในระบบ 

 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9818 

ใหบ้ริการระหวา่งวนัท่ี 21-28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวนัทําการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวนัหยุดนักขัตฤกษ์) 

1 คลกิลงิก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 2 เลือกประเภทในการย่ืนแบบคําร้อง 

3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

4  เพ่ือยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกาํหนดการเข้าร่วมประชุม 

 5 กดปุ่ม “ส่งแบบคําร้อง / Request” 

 6 รออเีมลจากเจ้าหน้าท่ีแจ้งรายละเอยีดข้อมูลการประชุมและ Username 

& Password 

 

** 1 บัญชีอเีมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลกิลงิก์ URL สําหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอเีมล 

 2 นํา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

4 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
2 เลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนนเสียง 
3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 
4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดท่ีได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม              

(ซ่ึงหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากบัการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของ

ท่านจะถูกนําไปรวมกบัคะแนนเสียงท่ีการประชุมกาํหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง

ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

 ข้ันตอนการถามคําถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลกัษณ์ 
การพมิพ์คําถาม 1 

เลือกวาระท่ีต้องการสอบถามคําถาม 
พมิพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การส่งข้อความเสียง 2 
เลือกวาระท่ีต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลกัษณ์ 
จากน้ันทําการพูดคําถามท่ีต้องการถาม 
เม่ือต้องการหยุด อดัเสียงให้กดท่ีสัญลกัษณ์การบันทึกเสียง 
กดปุ่ม “ส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์ 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

 

1 
คู่มือการใช้งาน 

ย่ืนแบบคําร้องผ่าน e-Request 

คู่มือการใช้งาน 

ระบบ Inventech Connect 

2 
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ผงัแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting) 

 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 

เว็บไซต์ https://inet.inventech.co.th/CPL160640R 

กรอกขอมูลสําหรับยื่นแบบคํารอง 
(e-Request) 

สงแบบคํารอง 

เจาหนาท่ีพิจารณา 
อนุมัติคํารอง 

แจงผลการอนุมัติผานอีเมลและนําสงลิงก 
สําหรับลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม 

ลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

  Ci  W b  

ระบบแจงอีเมลตอบกลับผูถือหุนวาไดรับแบบคํารอง 
และกําลังดําเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จํานวนหุนของผูถือหุนถูกนับเปนองคประชุม 

ผูถือหุนแกไขและสงเอกสาร 
เพ่ิมเติม 

ระบบแจงอีเมลแจงการปฏิเสธแบบคํารอง 

ไมผานการอนุมัติ ผานการอนุมัติ 

ดํา
เน

ินก
าร

กอ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

ดํา
เน

ินก
าร

 ณ
 ว

ันป
ระ

ชุม
 

หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมากกวา 1 คน 
 - ผูเขารวมประชุมสามารถกดปุม "สลับบัญชี" โดยบัญชีกอนหนาจะยังถูกนับเปนฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผูเขารวมประชุมสามารถกดปุม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนําคะแนนเสียงของผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสําหรับวาระท่ียังไมไดลงคะแนนเสียง 
 

หมายเหตุ การทํางานของระบบประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบอนิเทอร์เน็ตท่ีรองรับของผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดงัต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 

 1. ความเร็วของอนิเทอร์เน็ตท่ีแนะนํา 

     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอนิเทอร์เน็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอนิเทอร์เน็ตท่ีแนะนํา) 

     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอนิเทอร์เน็ตท่ี 1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอนิเทอร์เน็ตท่ี 0.5 Mbps 

 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 

     - โทรศัพท์เคล่ือนท่ี/อุปกรณ์แท็ปเลต็ ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android 

     - เคร่ืองคอมพวิเตอร์/เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

 3. อนิเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ท่ีแนะนํา) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 

33

https://inet.inventech.co.th/CPL160640R


               

เอกสารประกอบการเขา้ประชุม 8 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ  ก)   
                                         เขียนท่ี _______________________________________ 

                         วนัท่ี_________เดือน____________ปี__________ 

 

 (1). ขา้พเจา้ ___________________________________สญัชาติ_____________________________________________ 

อยูบ่า้นเลขท่ี___________________ถนน________________________ต าบล/แขวง_______________________________ 

อ าเภอ/เขต______________________จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์__________________________ 

(2).  เป็นผูถื้อหุน้ของ    บริษัท ซีพแีอล  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ิน_______________________หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 

              1.ช่ือ__________________________________________อาย ุ______________________________________ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี_________________ถนน_______________________________ต าบล/แขวง________________________ 

อ าเภอ/เขต____________________จงัหวดั___________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________ 

              2. ช่ือ  นายสุพพตั อ่องสงคุณ กรรมการอิสระ  อาย ุ 61 ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี           700  ม.6           ซอย        -       ถนน    สุขมุวทิ     ต าบล/แขวง     บางปูใหม่                     

อ าเภอ/เขต           เมือง                 จงัหวดั         สมุทรปราการ               รหสัไปรษณีย ์    10280     

 

 3. ช่ือ  พล.ต.ท. ชยตุ  ธนทวรัีตน์  กรรมการอิสระ  อาย ุ 66 ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี           700  ม.6           ซอย        -       ถนน    สุขมุวทิ     ต าบล/แขวง     บางปูใหม่                     

อ าเภอ/เขต           เมือง                 จงัหวดั         สมุทรปราการ               รหสัไปรษณีย ์    10280     

 4. ช่ือ  ดร. มงคล เหล่าวรพงศ ์ กรรมการอิสระ  อาย ุ 53 ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี           700  ม.6           ซอย        -       ถนน    สุขมุวทิ     ต าบล/แขวง     บางปูใหม่                     

อ าเภอ/เขต           เมือง                 จงัหวดั         สมุทรปราการ               รหสัไปรษณีย ์    10280     

(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯโดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารประกอบการเขา้ประชุม 9) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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คนใดคนหน่ึงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ในวนัพฤหสับดี ท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 3       
บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
10280 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
                                                              ลงนาม ________________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
                                                                                        (________________________________________) 
 
 
                                                             ลงนาม _______________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                      (________________________________________) 
 
หมายเหต ุ 
 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้ง
กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
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                                                                  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข                                                   
                                                              (แบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ __________________________________         เขียนท่ี____________________________   
             วนัท่ี____  เดือน________  พ.ศ._______ 
(1)     ขา้พเจา้ ____________________________________________________________________________________________________________ 
        

         อยู่บา้นเลขท่ี ________________________________________________________สญัชาต ิ____________________________________________  
 
(2)     เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

        โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม _____________________ หุน้       และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_________________________  เสียง ดงันี ้ 

                  หุน้สามญั_________________________________ หุน้        ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________________________เสียง 

                  หุน้บรุมิสทิธิ _______________________________ หุน้        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________________________ เสียง  
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 
                 1.     ช่ือ__________________________________ อาย_ุ_______________  ปี  อยู่บา้นเลขท่ี_____________________________________ 
              ถนน_______________________________ ต  าบล/แขวง___________________________อ าเภอ/เขต__________________________ 
              จงัหวดั_______________________  รหสัไปรษณีย_์__________________                  หรือ 

               2.     ช่ือ    นายสพุพตั    อ่องแสงคณุ   กรรมการอิสระ      อาย ุ            61           __ ปี อยู่บา้นเลขท่ี     700  ม.6     ซอย     -___                    
                              ถนน              สขุมุวทิ                   ต  าบล/แขวง                 บางปใูหม่                 อ าเภอ/เขต          เมือง____________                      
              จงัหวดั        สมทุรปราการ_____        รหสัไปรษณีย ์      10280                                 หรือ       
 

                3.     ช่ือ   พล.ต.ท. ชยตุ   ธนทวีรชัต ์       กรรมการอิสระ       อาย ุ             66             ปี อยู่บา้นเลขท่ี     700  ม.6     ซอย     -___                    
                              ถนน              สขุมุวทิ                   ต  าบล/แขวง                 บางปใูหม่                 อ าเภอ/เขต          เมือง____________                      
              จงัหวดั        สมทุรปราการ_____        รหสัไปรษณีย ์      10280                                 หรือ      
    

                 4.   ช่ือ ดร. มงคล เหลา่วรพงศ ์        กรรมการอิสระ      อาย ุ             53                ปี     อยู่บา้นเลขท่ี     700  ม.6     ซอย     -___                    
                              ถนน              สขุมุวทิ                   ต  าบล/แขวง                 บางปใูหม่                 อ าเภอ/เขต          เมือง____________                      
              จงัหวดั        สมทุรปราการ_____        รหสัไปรษณีย ์      10280                          
คนหนึ่งคนใดเพียงผูเ้ดียวเป็นตวัแทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ ของบริษัท 
ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน  2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนน
สขุมุวิท ต าบลบางปใูหม ่อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

ระเบียบวาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   

เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
  

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระที ่3 พจิารณาและอนุมัติงบการเงนิรวม ส าหรับรอบปีบัญช ีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 
 
 

(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯโดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารประกอบการเขา้ประชุม 9) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล และจัดสรรก าไรส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับการด าเนินงาน 
        สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

   

ระเบียบวาระที ่5  พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เลือกต้ังกรรมการท้ังชุด 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  เลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
   บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ   1. นายกัว ซือ ลุ๋น 

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
   บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ    2. นายกิตชัิย  วงษเ์จริญสิน 

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ    3. นายสุพพัต  อ่องแสงคุณ 
เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
    

ระเบียบวาระที ่7  พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระที ่8  พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ3 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
         
ระเบียบวาระที ่ 9  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
    
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใชเ่ป็น
การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 

(6)   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา หรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและ
ลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
         กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุใหเ้สมือนถือว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

                ลงนาม________________________________________ผูม้อบฉันทะ 
                                                                                            (________________________________________) 

 
                                                  ลงนาม _______________________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 

                                                                     (________________________________________) 
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หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน 

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าตอ่ตามแนบดา้นลา่ง 

                  ของหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ฉบบันี ้
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  

(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา

14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
10280 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

ระเบียบวาระที_่____________________ เร่ือง_____________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

      ระเบียบวาระที_่___________________ เร่ือง________________________________________________________________________ 
      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                         เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสียง 
 
    ระเบียบวาระที_่____________________ เร่ือง________________________________________________________________________ 
     Agenda                                                  Subject : 
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                         เหน็ดว้ย                  ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระที_่_______________________         เร่ือง   เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ(ต่อ) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เลือกต้ังกรรมการท้ังชุด 
                      เหน็ดว้ย                   ไม่เหน็ดว้ย           งดออกเสียง 
 เลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ นายกวั ซือ ลุน๋      
เหน็ดว้ย                  ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสียง 
บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ นายกิตชิยั  วงษ์เจรญิสนิ 
เหน็ดว้ย                  ไม่เหน็ดว้ย           งดออกเสียง 
บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ  นายสพุพตั  อ่องแสงคณุ  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณแ์ละเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงนาม________________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
                                                                                                          (________________________________________) 
 
                                                  ลงนาม _______________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                                              (________________________________________) 
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หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ  ค) 
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 

 
 

                              เขียนที่ ______________________________________ 
                          วนัที่___________เดือน____________ปี___________ 

 
 

(1) ขา้พเจา้ ____________________________________________สญัชาต_ิ_____________________________________________________ 
อยูบ่า้นเลขที_่__________________ถนน__________________________ต าบล/แขวง_______________________________________________ 
อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั________________________รหสัไปรษณีย_์___________________________________________ 
 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั____________________________________________ 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้___________________________________หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________________________เสียง 
 
 
(2) ขอมอบฉันทะให ้ 

 
 

                 1.ชื่อ__________________________________________________________อาย ุ___________________________________________ปี 
                   อยูบ่า้นเลขที่_____________________ถนน_______________________________ต าบล/แขวง__________________________________ 
    อ  าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั_________________________________รหสัไปรษณีย_์____________________________ 
 
 2. ชื่อ_____นายสพุพตั   ออ่งแสงคณุ_____กรรมการอิสระ _________อาย ุ______________________61 ____________________ปี 

อยูบ่า้นเลขที_่___700 ม.6 ______ซอย__  _-____ ถนน     สขุมุวิท_______ต าบล/แขวง___     บางปใูหม ่                         _______ 
 อ าเภอ/เขต____  เมือง___________จงัหวดั____    สมทุรปราการ_________________รหสัไปรษณีย_์____10280_______________ 

มีสว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้
Is  a conflict of interest in this General Meeting Shareholder; or 
 

 3. ชื่อ_____พล.ต.ท. ชยตุ___ธนทวีรชัต_์_กรรมการอิสระ ___________อาย ุ________               __66__________________________ปี 
 อยูบ่า้นเลขที_่___700 ม.6 ______ซอย__  _-____ ถนน     สขุมุวิท_______ต าบล/แขวง___     บางปใูหม ่                         _______ 
 อ าเภอ/เขต____  เมือง___________จงัหวดั____    สมทุรปราการ_________________รหสัไปรษณีย_์____10280_______________ 

ไมมี่สว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้   
 

 4. ชื่อ________ดร.มงคล     เหลา่วรพงศ ์  _กรรมการอิสระ ______________อาย ุ_________________53___________________ปี 
                  อยูบ่า้นเลขที_่___700 ม.6 ______ซอย__  _-____ ถนน     สขุมุวิท_______ต าบล/แขวง___     บางปใูหม ่                         _______ 
 อ าเภอ/เขต____  เมือง___________จงัหวดั____    สมทุรปราการ_________________รหสัไปรษณีย_์____10280_______________ 

ไมมี่สว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้   
 
 

คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 3 บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน)  เลขที่ 700 หมูท่ี่ 6 ถนน
สขุมุวิท ต  าบลบางปใูหม ่อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280   หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  
 มอบฉันทะบางสว่นคือ 
 
  หุน้สามญั________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________________เสียง 
 
 
 

(4) ขา้พเจา้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้

(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯไดโ้ดยามเอกสารประกอบการเขา้ประชมุ 9) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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วาระที่ 1 :  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย______________________            งดออกเสียง _________________ 
 

วาระที่ 2 :  รับทราบผลรายงานการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564   
(ก.) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข.) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง_________________ 
 
 

 วาระที่ 3:   พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิรวม ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2564 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระที่ 4:   พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล และจัดสรรก าไรส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงาน  

สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระที่ 5:   พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ   1. นายกวั ซือ ลุ๋น 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ    2. นายกติชัิย  วงศ์เจริญสิน 

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ    3. นายสุพพตั   อ่องแสงคุณ 

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6:   พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระที่ 7:   พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน  ประจ าปี 2565 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 
                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระที่ 8:   พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระที่  9 :  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้ง 

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

         (6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที่ประชมุมีการพิจารณา 

หรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้  เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
                                    ลงนาม________________________________________ผูม้อบฉันทะ 
                                                                             (________________________________________) 
 
                                      ลงนาม _______________________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                               (________________________________________) 
 
 
หมายเหต ุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่กนั 

 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 

   4.    ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ  
          ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ ากดั 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 3 บรษัิท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนนสขุมุวิท ต  าบลบางปใูหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280  หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
             
 วาระท่ี .........................................เรื่อง.......................................................................................................................................   
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้     
  เหน็ดว้ย_______________________           ไมเ่หน็ดว้ย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
 

 วาระท่ี ........................................ เรื่อง.......................................................................................................................................  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร    
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้    
      
  เหน็ดว้ย_______________________           ไมเ่หน็ดว้ย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
  

วาระท่ี ........................................ เรื่อง.......................................................................................................................................   
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร    
                    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้     
           
  เหน็ดว้ย_______________________           ไมเ่หน็ดว้ย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
            

วาระท่ี ........................................ เรื่อง.......................................................................................................................................   
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร    
                    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้     
            
  เหน็ดว้ย_______________________           ไมเ่หน็ดว้ย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
             
 วาระท่ี ........................................ เรื่อง.......................................................................................................................................   
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร    
                    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้    
    
  เหน็ดว้ย_______________________           ไมเ่หน็ดว้ย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
  
 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 

                                                                  ลงนาม________________________________________ผูม้อบฉันทะ 
                                                                                                 (________________________________________) 
 
                                                  ลงนาม _______________________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                                                   (________________________________________) 
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ข้อมูลกรรมการอสิระ 
ที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
  
 1.นายสุพพตั  อ่องแสงคุณ 
 อายุ  61 ปี 
 ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 
 ที่อยู่   บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   เลขท่ี 700  หมู่ 6  ถนนสุขุมวิท 
 ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  
 ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม :  วาระที่ 5   
 
 
 2. พล.ต.ท. ชยุต  ธนทวรัีชต์  
 อายุ  66 ปี 
 ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเส่ียง   
 ที่อยู่   บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   เลขท่ี 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท 
 ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
 ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม :  -   
 

 
3.  ดร. มงคล  เหล่าวรพงค์   
อายุ  53 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ที่อยู่   บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   เลขท่ี 700  หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท 
ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม :  - 
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นิยามกรรมการอสิระ 

 บริษทัก าหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของ จ านวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษทัฯ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ  0.5  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้ เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 
ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้ อ านาจควบคุมของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  คู่สมรส พ่ีนอ้ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็น
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้เขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัยผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักนักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
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ข้อบงัคบับริษัท บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เฉพาะส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที ่3   คณะกรรมการ 

 
ข้อ 11.  คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย  5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ จ านวนกรรมการ
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ี ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยก์ าหนด 
 
ข้อ 12.  ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี   
  (1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
  (2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
(3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น ผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

 
ข้อ 13.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ 
 
ข้อ 14.  กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจ ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ ์แลว้จะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมี การเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียง
และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
 

หมวดที ่4  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 24.     คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทัการประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญัคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวน หุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนั
ท าหนงัสือ ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้
ใหช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
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ข้อ 25.    การเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุว่า เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา
รวมทั้งความเห็นของคณะ กรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณา ค าบอก
กล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ี
อนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
 
ข้อ 26.    ประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนังสือมอบ
ฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด หนงัสือมอบฉันทะน้ี
จะตอ้งมอบแก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 
ข้อ 27.    ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้าคน และ ตอ้งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือมีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้ นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม  
    
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุ้น ซ่ึงเขา้มาร่วมประชุมไม่ครบ
องคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อ
หุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกวา่ 7 วนั
ก่อนวนัประชุม  
 

 ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บังคบัว่าจะตอ้งครบองค์ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ี
ประชุม ถา้ไม่มีตวัประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิไดเ้ขา้มาประชุม ถา้มีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน    
ถา้รองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดก็้ให ้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดร่้วมประชุมเป็นประธาน 
 
ข้อ 28.    ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียง
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง 
เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
               (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทหรือทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญการ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงค ์จะแบ่งก าไร
ขาดทุน 

               (ง)   การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
               (จ)  การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้
               (ฉ)  การควบหรือเลิกบริษทั 
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ข้อ 29.   กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพ่ึงกระท ามีดงัน้ี 
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทั  

ในรอบปีท่ีผา่นมา 
2. พิจารณาและอนุมติังบดุล 
3. พิจารณาและจดัสรรเงินก าไร 
4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5. แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
6. กิจการอ่ืน ๆ 
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