
 

 

 

 

 

   31 มีนาคม 2564 

เร่ือง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
เรียน   ผูถื้อหุน้ บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)   

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   

 เอกสารประกอบวาระการประชุม  

 1.   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (เอกสารประกอบวาระท่ี 1) 
 2.   รายงาน 56-1 One Report 2563 และงบการเงินประจ าปี 2563 (เอกสารประกอบวาระท่ี 2-3 ) ในรูปแบบของ QR CODE 
 3.   ประวติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือใหแ้ต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั (เอกสารประกอบวาระท่ี 5) 
 4.   ประวติัขอ้มูลของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือประจ าปี 2564 (เอกสารประกอบวาระท่ี 7) 
 เอกสารประกอบการเขา้ประชุม  
 5.   แบบแจง้การประชุม  
 6.   ขั้นตอนการลงทะเบียนเอกสารส าหรับการลงทะเบียน และการประชุมการออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนน 
 7.   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค.  
 8.   ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และ คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

 9.   ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้  

  คณะกรรมการ บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมการประชุมสามญัประจ าปี 
2564  (การประชุม”)  ในวนัพธุท่ี  28 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ผา่นส่ืออีเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น  ตาม
พระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  ถ่ายทอดจาก   หอ้งประชุม ชั้น 3 บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563 โดยมีส าเนารายงานการ
ประชุมซ่ึงปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดท้ าการบนัทึกขอ้มูลไวโ้ดยถูกตอ้งและ
ครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 24 
เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ:   
มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 112  



 

 

 

 

 
และ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ขอ้ 29  ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทั  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบรายงานผลการด าเนินของบริษทั ในปี 2563   รายงาน
ทางการเงินประจ าปี 2563  
คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ:  มติในระเบียบวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ  

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 112 และ ขอ้บงัคบัของบริษทั  ขอ้ 29  ก าหนดให้
บริษทัตอ้งจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และ จดัท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีท่ีผ่านมา เพื่อ
น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั   
ความเห็นคณะกรรมการ :  
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ท่ีผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของบริษทัไดต้รวจสอบและรับรอง และไดผ้า่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามรายละเอียดตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย  2  โดยมีสรุปสาระส าคญัของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาไดด้งัน้ี  

   รายการ       บาท 
                2562             2563 
รวมสินทรัพย ์         2,132,410,521.54   2,231,110,697.50 
รวมหน้ีสิน      1,196,582,810.01  1,316,371,020.70 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้        935,827,705.53     914,739,676.80 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ                 1,593,545,715.90  2,430,098,909.62 
ก าไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้        18,869,622.12                    (163,886,756.28)  
ก าไรสุทธิต่อหุน้          0.04                                      (0.37) 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ:   
มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลและส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2563     
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :   
ตามนยัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 

ก าหนดวา่ บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

จากผลการด าเนินงานประจ าปี ในอตัราร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิประจ าปี  หลงัจากหกัภาษีและหลงัจากหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภท

ตามท่ีกฎหมายก าหนดและตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถื้อ

หุน้เป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานตามปกติอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี บริษทัอาจมีการจ่ายเงินปันผล

นอ้ยกวา่นโยบายท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้ข้ึนอยูก่บัฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวยีน หรือ ขยาย 



 

 

 

 

 

กิจการในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุน้ และ/หรือ เห็นสมควรโดยจะเสนอใหมี้การจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามญั

ประจ าปี ถดัจากปีท่ีด าเนินการ 

รายละเอียดการจ่ายปันผล/ปีท่ีประกาศ 2561 2562 2563 
1. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้)  439.84 439.84 439.84 

2. ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ลา้นบาท)  11.95  (163.89)  18.87 
 3. ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้   0.03 (0.37) 0.04 
4.  รวมเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้  0.02 - 0.02 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :     
จากผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2563  บริษทัมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 18.87  ลา้นบาท คณะกรรมการพิจารณาแลว้
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท (ก่อนหัก
ภาษีเงินได)้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 8,796,885.68 บาท คิดเป็น ร้อยละ 46.62  
ทั้งน้ี เงินปันผลจ านวน 0.02 บาท ต่อหุ้น จะจ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัราร้อยละ 20 ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจ าปีไดใ้นอตัรา 20/80  ของเงินปันผลท่ีไดรั้บ   
คณะกรรมการบริษทัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 และบริษทัก าหนด
จ่ายเงินปันผลประจ าปีดงักล่าว ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 
อยา่งไรก็ดี สิทธิในการจ่ายเงินปันผลประจ าปีดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ:   
มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : 
ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบับริษทัฯ ขอ้ท่ี 13 ก าหนดไวว้่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้
กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูต่  าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารง
ต าแหน่งใหม่ก็ได ้  
ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน ดงันั้น กรรมการ 3 ท่านจึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปีน้ี โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
  1.  นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน    กรรมการ, ประธานกรรมการ   
  2.  นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน  กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและก าหนด 
      ค่าตอบแทน และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

3.  ดร. มงคล เหล่าวรพงศ ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

 



 

 

 

 

 
บริษทัไดป้ระกาศแจง้ในข่าวตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซตข์องบริษทัเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มี
คุณสมบติัเหมาะสม ตั้งแต่ วนัท่ี  16 พฤศจิกายน 2563 ถึง วนัท่ี 15 มกราคม 2564 เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ แต่ปรากฏวา่ไม่มีผู ้
ถือหุน้รายใดแจง้ความจ านงในเร่ืองดงักล่าวแต่อยา่งใด   
ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนบริษทั ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ส าคญัต่าง ๆ เช่น การไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความ
เหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบติัของกรรมการบริษทัโดยรวม และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มี
ความเห็นเสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัตามต าแหน่งเดิมอีก
วาระหน่ึง  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :   
คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้ร่วมพิจารณาดว้ย) ไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษทั  แลว้เห็นวา่กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ
ขา้งตน้มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้และเป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒิุมีความรู้ ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงกิจการของบริษทัโดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือแตง่ตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  อีกทั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนการ
กลัน่กรองหรือการพิจารณาอยา่งรอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัแลว้จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัการแต่งตั้ง
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระสามารถกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 
ส าหรับ ดร . มงคล เหล่าวรพงศ ์  ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัเกินกวา่  9  ปี นั้น คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาความ
เหมาะสมคุณสมบติัและประสบการณ์ของท่านพบวา่  ท่านมีคุณสมบติัเหมาะสมและมีประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี
กรรมการอิสระ ซ่ึงจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  ประวติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือใหแ้ต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั มีรายละเอียดดงั
ปรากฏเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5  และคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัซ่ึงสูงกวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของคณะของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ:   
มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  
ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 ก าหนดให้จ่ายตอบแทนกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3)  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุม และตามขอ้บงัคบับริษทั 
ขอ้ 14 ก าหนดไวว้า่ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม  
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา  ซ่ึงอาจจะก าหนดไว้
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้
และ นอกจากน้ีกรรมการบริษทั มีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษทั 
 
 



 

 

 

 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนบริษทั ได้พิจารณาและน าเสนอหลักเกณฑ์ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผล
ประกอบการ การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการโดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกบับริษทัหรือใกลเ้คียง
กนั ซ่ึงบริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน, เบ้ียประชุมและเงินบ าเหน็จกรรมการ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

ขอ้มูลเสนอเพื่อพิจารณา ปี 2563  ปี 2564  
1. คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการชุดยอ่ย 
   1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 
   1.2 ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
         ประธาน 
         กรรมการ 

 
20,000.- บาท 

 
15,000.- บาท 
10,000.- บาท 

 
20,000.- บาท  

 
15,000.- บาท 
10,000.- บาท 

2. วงเงินรวมค่าตอบแทนของกรรมการ ไม่เกิน 6 ลา้นบาท ไม่เกิน 6 ลา้นบาท  
3. รวมเงินท่ีจ่ายจริง  4.88 ลา้นบาท  

 

ความเห็นคณะกรรมการ :    
เห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2564  เป็น
ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบ้ียประชุมและเงินบ าเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 6 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัราเดิมจากปีท่ีแลว้  ทั้งน้ี
หากกรรมการท่านใดท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั คงไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน ตามอตัราท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในฐานะผูบ้ริหารของบริษทั   
คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ:   
มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุม    

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :   
ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน มาตรา 120  ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ ทั้งน้ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 
75/2 2561 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน  และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยใ์ชบ้งัคบัตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ก าหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบติัหนา้ท่ี
สอบทานตรวจสอบหรือแสดงความจนครบมาแลว้ 7 รอบบญัชีไม่วา่จะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายนั้นเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 
ความเห็นคณะกรรมการ :   เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีคดัเลือก บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพีจ ากดั   เป็น
ส านกังานสอบบญัชีของบริษทั   ซ่ึงมีความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี โดยไดท้ าหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
ไดใ้หค้  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะกบับริษทัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด  รวมถึงมีผลการปฏิบติังานดีเป็นท่ีน่าพอใจ มีคุณสมบติัไม่ขดักบั 
กฎ ประกาศ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชี  และผูส้อบบญัชี 
 



 

 

 

 

 
ไม่มีความสมัพนัธ์ท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงมีมติใหเ้สนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีดงัน้ี  

1.  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2564 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงัน้ี  
   รายช่ือ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต          จ านวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 

1. นางสาววรรญา  พทุธเสถียร              4387                                                    1  (2563) 
2. นางสาววราภรณ์  อินทรประสิทธ์ิ             7881                                                         - 
3. นางสาวชลทิชา เลิศวไิล             12258                                                         - 

2. อนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 1,640,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 ดงัน้ี  
 

รายการ 2562 2563 2564 
ค่าสอบบญัชี  950,000 950,000 920,000 
ค่าสอบทานงบไตรมาส 660,000 720,000 600,000 
ค่าสอบทานงบกระแสเงินสด 60,000 60,000 60,000 
ค่างบภาษาองักฤษ 60,000 60,000 60,000 
 1,730,000 1,790,000 1,640,000 

ทั้งน้ี บริษทัไม่มีค่าตอบแทนประเภทอ่ืนใหก้บัผูส้อบบญัชี 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ:   
มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น  
1.บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) เป็นวนัท่ี 10 มีนาคม 2564  
ตามมาตรา 89/26 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
2.บริษทัได้เชิญให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 หรือเพื่อเสนอผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษทัโดยท่านผูถื้อหุ้นสามารถส่งความ
ประสงคด์งักล่าวมายงับริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ย 3 เดือนตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดีของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกล่าวคือตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2564 โดยการเสนอตอ้งเป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทัซ่ึงไดป้ระกาศไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั www.cpl.co.th รวมถึงบริษทัไดแ้จง้การเชิญชวนดงักล่าวผ่านช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยอนัหน่ึง ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัมายงับริษทัแต่อยา่งใด  
3.ผูถื้อหุน้มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 1-7 การลงมติในวาระท่ี 1-7 ยกเวน้วาระท่ี 6 ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่
สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธ์ิ
ออกเสียงลงคะแนน  
 
 



 

 

 

 

 
4.ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บริษทัจะใชก้ารลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงบริษทั
จะไดเ้ชิญผูแ้ทนจากบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายมาเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใสถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย  และขอ้บังคบับริษทัตลอดจนหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประชุมผูถื้อหุ้นของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมในระบบ E-AGM ตามก าหนดวนั เวลา และระบบดงักล่าว บริษทัไดว้า่จา้ง
บริษทั อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในการจดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยระบบของบริษทั อินเวนท์เทค ซิส
เท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดผ้า่นการตรวจสอบในเร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัง่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์
จากกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแลว้  บริษทัจะเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ระบบ E-AGM เพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่
เวลา 12.00 น.  

บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะกรุณาศึกษาเง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนและการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือ
ยนืยนัตวัตนก่อนวนัประชุม เพ่ือรับช่ือผูใ้ช ้(USERNAME) และ รหสัผา่น (PASSWORD) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงคะแนนและ
ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ี
ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่านของบริษทัท่านใดท่านหน่ึง
เขา้ประชุมและออกเสียงแทนผูถื้อหุน้ สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
พร้อมลงนามผูรั้บมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 20 และส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คสัโตเดียน) ตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 7 พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมายงั 

1. ทางไปรษณีย ์: “ส านกัเลขานุการบริษทั เลขท่ี 700 หมู่ 6 ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดั 
สมุทรปราการ 10280 
2. Email : secretary@cpl.co.th , ir@cpl.co.th  

เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้น และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษทั
ภายในวนัท่ี 26  เมษายน 2564  และเพื่อใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัขอเรียนเชิญให้
ท่านผูถื้อหุน้ส่งค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ โดยขอใหท่้านผูถื้อหุน้ส่งค าถามพร้อมระบุช่ือ/เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น/
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได ้มาทาง E-mail “นักลงทุนสัมพนัธ์” ท่ี ir@cpl.co.th ทางไปรษณียล์งทะเบียนส่งถึง “ส านัก
เลขานุการบริษทั” ตามท่ีอยู่ขา้งตน้และเน่ืองจากบริษทัจะใช ้ช่ือผูใ้ช ้(USERNAME) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงตาม
สดัส่วนของผูร่้วมประชุมในการประชุมฯ ดงัน้ี ผูถื้อหุน้ หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ โปรดยืนยนัตวัตนพร้อมเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 
ๆ ตามรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 และ 6 
 
                                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 

           บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
      
                       

                                                                                                นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน 
                  ประธานกรรมการบริษทั 

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