
 

 

 

 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
 ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี*28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)        
ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ระบบ E-Meeting ตั้งแต่เวลา 
12.00 น. โดยมี นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน ประธานกรรมการ บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นประธานในท่ีประชุม 
ไดม้อบหมายใหน้ายบญัญติั รองเดช เป็นผูด้  าเนินการประชุม 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม (กรรมการเขา้ร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89)  
 1. นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน    ประธานคณะกรรมการ 
 2. นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 3. นายกวั ซือ ลุ๋น    กรรมการ 
 4. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน    กรรมการ 
 5. นางสาวยนูเวน เฉิน    กรรมการ 
 6. นายณฏัฐกิตต ์วงษเ์จริญสิน  กรรมการ   
 7. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
 8. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ 
      ก าหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
      ประธานกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ  ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
 2. นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั   เลขานุการบริษทั 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าประชุม 
 1. นางสาววรรญา พทุธเสถียร  หุน้ส่วนบริษทั บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั (ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

2. นางสาวชลทิชา เลิศวไิล    ผูส้อบบญัชี บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั (ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
 3. นายธมกร เขียวประทุม   ตวัแทนผูส้อบบญัชี บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั 
ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าประชุม 
 1. นายวายบุุตร ข าอาจ    ส านกังานพายพั ข าอาจ ทนายความ 
 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 
นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม (ประธานฯ) 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลาเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพและ
ความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอยา่งยิง่ ตลอดจนมีความพร้อมในการปฏิบติัตามมาตรการต่างๆ 
ของภาครัฐอยา่งเคร่งครัดเพ่ือป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19  
 



 

 

 

 
บริษทั จึงไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ใหเ้ป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีระเบียบวาระการประชุมดงัรายละเอียด
ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้  
 นายบญัญติั รองเดช ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบขอ้ปฏิบติัท่ีส าคญัส าหรับการประชุมและลงมติ ดงัน้ี 

 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อวา่ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง 
 ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะ ตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตอ้งลงคะแนนเสียง

เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ         
ได ้(ยกเวน้ วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ)  

 ในการลงคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงเฉพาะท่ี ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting      
เพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไม่จ าเป็นตอ้งลงคะแนนเสียงผา่นระบบ E-Meeting 

 ผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น        
ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้

 ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัจะใชว้ธีิหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

 ส าหรับวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ           
E-Meeting*ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพ่ือนับคะแนน ทั้ งน้ีจะมีการลงคะแนนส าหรับกรรมการ            
แต่ละท่านแยกกนัไป ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ผา่นระบบ E-Meeting จะถือวา่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยทั้งหมด 

 มติของท่ีประชุมจะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่เร่ืองท่ี
กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน กล่าวคือ ในวาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน       
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 วตัถุประสงค์ตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และวาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยผูด้  าเนินการประชุม จะแจง้ออกเสียงลงคะแนน
ต่อท่ีประชุมเม่ือมีการนบัคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จส้ิน  

 ผูถื้อหุน้จะตอ้งอยูใ่นวาระการประชุมดงักล่าวจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนท่ีจะมีการปิดให้ลงมติในวาระ
นั้นโดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีออกจากห้องประชุม (Log Out) ก่อนท่ีจะปิดการลงมติใน
วาระนั้นผูถื้อหุน้จะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกน ามานบัเป็นคะแนนใน
วาระนั้นอยา่งไรก็ตาม การออกจากห้องประชุม (Log Out) ในวาระใดวาระหน่ึงไม่ตดัสิทธิของผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉันทะใน
การกลบัเขา้ร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป   

 ส าหรับเกณฑ์ในการถามค าถามก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดง          
ความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะตอบค าถามในห้องประชุม   
ในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถามนั้น ในกรณีท่ีค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม  และหากมีค าถามใดท่ีไม่สามารถตอบไดใ้นระหวา่งการประชุมเน่ืองจาก
มีเวลาจ ากดั บริษทัจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัต่อไปโดยขอให ้
 
 



 

 

 

 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมพิมพ์ ช่ือและนามสกุล สถานะเป็นผูถื้อหุ้น/ ผูรั้บมอบฉันทะตามด้วยค าถาม หรือความคิดเห็นในเมนู        
“การส่งค าถาม” หรือสญัลกัษณ์ ผูถื้อหุน้สามารถถามค าถามได ้2 รูปแบบ คือ 
- การพมิพ์ค าถาม โดยเลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถามค าถาม จากนั้นพิมพค์  าถามท่ีตอ้งการถาม และกด “ส่ง” 
- การส่งข้อความเสียง โดยเลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถาม กดปุ่มไมโครโฟน จากนั้นพูดค าถามท่ีตอ้งการท า เม่ือตอ้งการ

หยดุอดัเสียงใหก้ดท่ีสญัลกัษณ์บนัทึกเสียง จากนั้นกดปุ่มส่งค าถาม  
 กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดท่ีปุ่ม การลงคะแนนเสียง หรือสัญลกัษณ์ โดยท าการเลือกวาระ

ตามท่ีปรากฏใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถ      
กดปุ่มลงคะแนนเสียงได ้ดงัน้ี 1. เห็นดว้ย  2. ไม่เห็นดว้ย  3. งดออกเสียง  ตามความประสงค์หากผูถื้อหุ้นตอ้งการยกเลิก      
การลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดท่ีปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียง            
ไดจ้นกวา่วาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)  

 กรณีผูถื้อหุ้นประสบปัญหาในการเขา้ระบบประชุมและระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัส าหรับ    
การประชุมตามขอ้ก าหนดท่ีบริษทัได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ีผูดู้แลระบบตามหมายเลขโทรศพัท์ท่ีได้แจ้งไว ้       
ในเอกสารประกอบการเขา้ประชุม 7 หรือติดต่อ 02-931-9818 
ในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียง บริษทัเห็นควรจดัให้มีผูก้  ากบัการประชุมผูถื้อหุ้น   

ท่ีเป็นกลางเพื่อตรวจสอบสถานะการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ขอเรียนเชิญท่ีปรึกษากฎหมาย นายวายุบุตร ข าอาจ       
จากส านกังานพายพั ข าอาจ ทนายความ  ท าหน้าท่ีดูแลการนบัคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผูถื้อหุ้นให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทั และผูส้อบบญัชี นางสาววรรญา พุทธเสถียร, นางสาวชลทิชา เลิศวิไล จากบริษทั ซี ดบัเบ้ิล ย ูดบัเบ้ิล ย ูพี จ ากดั 
(ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) และตวัแทนผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้ร่วมการประชุม 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA) บริษทัจะท าการบนัทึกภาพถ่ายและภาพเคล่ือนไหว รวมถึง
เสียงสนทนาของการประชุมฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อใชใ้นการจดัท ารายงานและการประชาสัมพนัธ์และส่ือส่ิงพิมพ ์
โดยอาจปรากฏภาพและเสียงของท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตวับุคคลท่ีมาร่วมประชุม ยกเวน้ช่ือและ
นามสกลุของผูถื้อหุน้ท่ีมีการสอบถามในแต่ละวาระการประชุมเท่านั้น 
ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม 
ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้จ านวนของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  13 ราย รวม 41,158,381 หุน้ 
2. ผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ 22 ราย รวม 316,259,654 หุน้ 

รวมผูถื้อหุน้ทั้งหมด 35 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 357,418,035 หุน้ คิดเป็น 81.2601 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 
ถือวา่ครบองคป์ระชุม โดยองคป์ระชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวว้า่ตอ้งมีผู ้
ถือหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมแถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือ
วนัท่ี 28 เมษายน 2564 ซ่ึงบริษทัไดจ้ดับนัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวไวอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุมและด าเนินการแลว้
เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 โดยไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 



 

 

 

 
และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์บริษทั (www.cpl.co.th) แลว้โดยแนบ
ส าเนารายงานการประชุมในหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษทัไดส่้งให้แลว้นั้น คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอรายงานการ
ประชุมสามญั ประจ าปี 2564 ต่อท่ีประชุมฯ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีค าถาม
หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมติเป็นเอกฉันท์อนุมติั รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 372,976,135 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2564 
 ประธานฯ มอบหมายให้ผูด้  าเนินรายการแถลงต่อท่ีประชุม ผูด้  าเนินรายการจึงได้ขอเชิญ นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน              
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าวถึงภาพรวมการด าเนินธุรกิจของ CPL GROUP ในรอบปีท่ีผ่านมาและความส าเร็จของ CPL GROUP                
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของโลกในอนาคต คือ ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภิบาล (ESG)  
 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รายงานต่อท่ีประชุมว่าในผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา บริษทัไดรั้กษาระดบัผลการด าเนินงานใน
ระดบัดี จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของธุรกิจฟอกหนงัและผลิตหนงัส าเร็จรูปประจ าปี 2564 ซ่ึงมีการฟ้ืนตวัของผลประกอบการ 
อีกทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงมุ่งเน้นการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ เช่น SUSTAINABLE 
ARTICLE และในปีน้ีคาดวา่ธุรกิจจะกลบัมาเป็นเหมือนช่วงก่อนปีท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ปัจจุบนับริษทัมี
ผลิตภณัฑห์นงัววัฟอกส าเร็จท่ีไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑข้ึ์นใหม่ คือ ผลิตภณัฑ ์BIO-TAN เป็นกระบวนการฟอกแบบ CHROME FREE 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและใชเ้ทคโนโลยี Zeology ซ่ึงมีแบรนด์รองเทา้ให้ความสนใจ อาทิเช่น PUMA, ADIDAS, FRED PERRY 
เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่การเติบโตของผลิตภณัฑ ์BIO-TAN ค่อนขา้งดี ส าหรับโอกาสของธุรกิจในช่วงปีท่ีผ่านมาไดลู้กคา้แบรนด์รองเทา้
ใหม่เพ่ิมข้ึนมา ไดแ้ก่ TOMMY HILFIGER ส่วนลูกคา้แบรนด ์DR. MARTENS และ TIMBERLAND เร่ิมมีการขยายก าลงัการผลิตใน
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงเป็นผลดีแก่บริษทั ส าหรับความท้าทาย คือ ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนของวตัถุดิบและสารเคมี ฝ่ายบริหารได้ให้
ความส าคญัในการบริหารจัดการตน้ทุนการผลิตต่างๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน และปัจจุบันบริษทัได้มีแผนการด าเนินงานต่างๆ ดังน้ี*CPL*X 
JAPANESE, BRAND SUPPLY CHAIN MAPPING, C-LEAN LINE ENGINIEERING เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและให้สอดคลอ้งกบั
การลดตน้ทุนการท างาน 

ธุรกิจอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล ปีท่ีผ่านมาผลประกอบการลดลง เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมลดลง แต่ยงัมีผลิตภณัฑ์
นอกเหนือจากสินค้านิรภัย คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์เร่ืองการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนามาทดแทน ซ่ึงคาดว่าในปีน้ี                  
ผลประกอบการน่าจะดีข้ึน ธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึนมา คือ SMART FACTORY ซ่ึงประกอบดว้ย SMART SENSE, ENGINEERING, BIG FAN, 
NOW END OF WASTE และสินคา้ของทางบริษทัท่ีไดด้ าเนินงานในช่วงปีท่ีผา่นมา คือ แบรนด ์PLY และ GALA VELA  

ส าหรับการด าเนินธุรกิจภายใต ้ESG บริษทัไดรั้บรางวลัและผลการประเมิน ดงัน้ี  
1. ไดรั้บมาตรฐาน LEATHER WORKING GROUP ระดบั “GOLD RATED” CATEGORY  

1) A PLANT - RAW HIDES TO TANNED  



 

 

 

 
2) CATEGORY D PLANT - TANNED HIDES TO FINISHED LEATHER  
3) CATEGORY A - RAW PIGSKIN TO TANNED   

2. “GREEN INDUSTRY อุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 3 ระบบสีเขียว GREEN SYSTEM” จากกระทรวงอุตสาหกรรม   
3. ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการด าเนินงานและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทผลิตภัณฑ ์            

“THE CARBON FOOTPRINT ประเภท LEATHER CRAZY HORSE” โดยองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
(องคก์ารมหาชน) 

4. ได้รับประกาศนียบัตรด้านการด าเนินงานและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทองค์การ                 
“THE CARBON FOOTPRINT ประเภท ORGANIZATION” โดยองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์าร
มหาชน) 

5. ไดรั้บรางวลั “CSR-DIW AWARD 2019” จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม   
6. ได้รับประกาศนียบัตร “โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกและฟอกหนัง”                 

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
และขอเชิญนายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล ประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 โดยมีการแบ่ง

หวัขอ้การรายงาน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนท่ี 2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
1. งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย ์ณ วนัส้ินปี 2564 เพ่ิมข้ึนจาก 2,132 ลา้นบาท เป็น 2,439 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 307 ลา้นบาท 

รายการท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีมีสาระส าคญั คือ สินคา้คงเหลือ เพ่ิมข้ึน 334 ลา้นบาท เน่ืองมาจากธุรกิจกลบัมาขยายตวั และมีการซ้ือสินคา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ลูกหน้ีการคา้ เพ่ิมข้ึน 26 ลา้นบาท จากยอดขายท่ีปรับตวัเพ่ิมมากข้ึน เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เพ่ิมข้ึน 20 ลา้นบาท เน่ืองจากไดมี้การเปิดบริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์พลสั จ ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจท่ีคาดวา่จะมีแนวโนม้การเติบโตของ
ธุรกิจและยัง่ยืนในอนาคต ส่วนรายการท่ีลดลงอย่างมีนัยส าคญั ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง*25*ลา้นบาท สิทธิการใช้
สินทรัพย ์ลดลง 21 ลา้นบาท เป็นผลจากการตดัค่าเส่ือมราคาระหวา่งปี และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 20 ลา้นบาท  

2. งบก าไรขาดทุน หน้ีสินของปี 2564 เพ่ิมข้ึนจาก 1,197 ลา้นบาท เป็น 1,443 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 246 ลา้นบาท รายการท่ีเพ่ิมข้ึน
ท่ีมีสาระส าคญั คือ งบกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน 211 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ เพ่ิมข้ึน 102 ลา้นบาท เน่ืองจากการซ้ือ
วตัถุดิบท่ีรองรับกบัการขยายตวัและธุรกรรมท่ีมากข้ึน รายการท่ีลดลงคือ เงินกูย้มืระยะยาว ลดลง 60 ลา้นบาท ตอ้งเป็นส่วนท่ีตอ้งช าระ
ภายใน 1 ปี  

3. ผลการด าเนินงานของงบก าไรขาดทุน ภาพรวมในปี 2564 ถือวา่เป็นปีท่ีดีข้ึนของบริษทัรายไดอ้ยูท่ี่ 1,878 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
284 ลา้นบาท หรือประมาณ 18% รายไดห้ลกัมาจาก 3 ธุรกิจ ดงัน้ี 1) ธุรกิจฟอกหนงัส าเร็จรูป 1,188 ลา้นบาท คิดเป็น 63%  2) ธุรกิจ
อุปกรณ์นิรภยั 643 ลา้นบาท คิดเป็น 34% 3) งานบริการฟอกหนงั 47 ลา้นบาท คิดเป็น 3% และค่าใชจ่้ายบริษทัสามารถลดค่าใชจ่้ายใน
การขายไดท้ั้ งส้ิน 5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการเคลมสินคา้ และค่าใชจ่้ายในการเดินทางลดลง แต่ค่าใชจ่้ายในการบริหาร เพ่ิมข้ึน        
9 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับข้ึนของเงินเดือน และสวสัดิการของพนกังานและผูบ้ริหาร เน่ืองจากในช่วงปีท่ีผา่นบริษทัไดมี้การ
ปรับลดเงินเดือน และสวสัดิการเพ่ือช่วยบริษทัในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ส าหรับก าไรขั้นตน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึนจาก       
350 ลา้นบาท เป็น 423 ลา้นบาท ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 19 ลา้นบาท เป็น 69 ลา้นบาท สัดส่วนอตัราผลก าไรของยอดขายปรับตวัข้ึน
เช่นกนัโดยจากก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจาก 21.95% เป็น 22.50% และก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 1.18% เป็น 3.68%  

สรุปผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี สินทรัพย ์2,439 ลา้นบาท ผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นจากเพ่ิมข้ึน 2.02% เป็น 6.93% โดย
เงินปันผลจะขอมติจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 และมีการส ารองเงินตามกฎหมายตามนโยบายของบริษทั 

 



 

 

 

 
และผูด้  าเนินการประชุม ไดร้ายงานเร่ืองรางวลัและผลการประเมินของบริษทัประจ าปี 2564 ดงัน้ี  
1) ไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจ าปี 2564 จาก

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดรั้บผลการประเมิน 100 คะแนน เตม็  
2) ได้รับการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน (“CGR”) ประจ าปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย ไดรั้บผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก” หรือระดบั 4 ดาว  
 3) ไดป้ระกาศเจตนารมณ์และเป็นแนวร่วมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทยบริษทั*และด าเนินงานตาม

นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ อีกทั้งมีการเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใต้
หวัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ์ เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้บริษทัไดจ้ดัอบรมให้ความรู้และการปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต
และคอร์รัปชัน่ให้กบักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูส้ังเกตการณ์และคอยให้ค  าแนะน า   
ในขอ้สงสัยในเร่ืองของการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และทางบริษทัไดน้ าส่งแบบประเมินตนเองหรือ CHECKLIST 71 ขอ้         
ของแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ในเดือนมีนาคมท่ีผา่นมาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีค าถาม
หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอด าเนินการสู่วาระถดัไป 
 
วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2564  

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมแถลงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินประจ า ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผูส้อบบญัชีของบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั แสดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มี
เง่ือนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ โดยขอให ้    
นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน สรุปสาระส าคญัของงบการเงิน ดงัน้ี สินทรัพยร์วม 2,439.13 ลา้นบาท หน้ีสิน
รวม 1,443.03 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ 996.09 ลา้นบาท ก าไรสุทธิ 69.05 ลา้นบาท ก าไรสุทธิต่อหุน้ 0.16 บาท  

คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ เพื่ออนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผ่าน
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีค าถาม
หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี  
มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติังบการเงิน
ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 372,976,135 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลและจดัสรรก าไรส่วนหนึ่งเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2564   

ประธานฯ มอบหมายให้ ผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 116 พระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ระบุวา่ “บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงิน 



 

 

 

 
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือ
กฎหมายอ่ืนก าหนดใหต้อ้งมีทุนส ารองมากกวา่นั้น” ในปี พ.ศ. 2564 บริษทัมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 69.05 ลา้นบาท  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี*2565*อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2564 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท (ก่อนหกัภาษีเงินได)้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21,992,217 บาท คิดเป็น ร้อยละ 31.85 และก าหนดวนัปิดสมุด
ทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 และบริษทัก าหนดจ่ายเงินปันผลประจ าปี ในวนัท่ี 20 
พฤษภาคม 2565 และจดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 3,452,938.92 บาท 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีค าถาม
หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุ้น ผูด้  าเนินการประชุมขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี*2564*ในอตัราหุ้นละ      
0.05 บาท (ก่อนหักภาษีเงินได)้*รวมเป็นเงินทั้งส้ิน*21,992,217*บาท*และจดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
3,452,938.92 บาท   
มตทิีป่ระชุม: ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 21,992,217 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.85 ของก าไรสุทธิ และจดัสรรก าไร
สุทธิส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 3,452,938.92 บาท ทั้งน้ี ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 
มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 372,976,135 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที ่5 พจิารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
บริษทัขอ้ท่ี 13 ก าหนดไวว้า่ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั
จดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู ่ต  าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็น ผูอ้อกจาก
ต าแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ โดยในการประชุมสามญัประจ าปี 2565 น้ีมีกรรมการ
ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายกวั ซือ ลุ๋น  กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร  
2. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 
3. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
    ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน  
ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการท่ีครบวาระ ไดแ้ก่ นายกวั ซือ ลุ๋น นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน 

และนายสุพพตั อ่องแสงคุณ ไดอ้อกจากหอ้งประชุมไปก่อนจนกวา่การพิจารณาวาระน้ีจะแลว้เสร็จ  
บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัและแจง้ประกาศผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรียนเชิญผูถื้อหุน้

เสนอช่ือบุคคล ผูมี้คุณสมบติัตาม พระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 
ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2565 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลใดมายงับริษทั 



 

 

 

 
ส าหรับวาระน้ี กรรมการท่ีถูกเสนอช่ือ นายกวั ซือ ลุ๋น และนายกิติชยั วงษเ์จริญสิน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทั ไดแ้สดง

ความประสงค ์ของดออกเสียงลงมติในวาระน้ี และขอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีค าถาม

หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุ้น ผูด้  าเนินการประชุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลจึงขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ผา่นระบบ E-Meeting  
มตทิีป่ระชุม: ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ราย ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

5.1 อนุมติัเลือก นายกวั ซือ ลุ๋น ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย 367,609,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 5,366,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

(นายกวั ซือ ลุ๋น งดออกเสียงในวาระน้ี ไม่นบัเป็นฐานในการนบัคะแนน จ านวน 5,366,980 หุน้ ) 

5.2 อนุมติัเลือก นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย 366,991,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 5,984,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

  (นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน งดออกเสียงในวาระน้ี ไม่นบัเป็นฐานในการนบัคะแนน จ านวน 5,984,800 หุน้ ) 

5.3 อนุมติัเลือก นายสุพพตั อ่องแสงคุณ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย 372,976,135 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 14 ก าหนดไวว้า่ กรรมการมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบั
หรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจจะก าหนดไวเ้ป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป 
หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้นอกจากน้ีกรรมการของบริษทั มีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆตาม
ระเบียบของบริษทั 

 
 



 

 

 

 
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2565 โดยก าหนดค่าตอบแทน       

รายเดือน ค่าเบ้ียประชุมและเงินบ าเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 8 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2564 เป็นจ านวน      
เงิน 2 ลา้นบาท ซ่ึงปรากฏในตาราง โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) 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 
(เสนอทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตั)ิ 

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  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีค าถาม
หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุ้น ผูด้  าเนินการประชุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2565 โดยวาระน้ี   
ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 372,976,135 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 



 

 

 

 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565  

ประธานฯ มอบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535  ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัและการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชี ปี 2565 มีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีทั้งส่ีท่าน ซ่ึงขอ้มูลของผูส้อบบญัชีตาม
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 เป็นผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใดๆ กบับริษทั หรือผูบ้ริหารบริษทัและ
มีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท*ประจ าปี*2565*รวมถึงมีความเห็นว่า                
การก าหนดค่าสอบบญัชีมีความเหมาะสมดีแลว้ 

ดงันั้นจึงเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ของบริษทัคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั 
ดงัน้ี นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน*12258*และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชี        
รับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ พนัธ์ุภกัดีนุพงษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261*และ/หรือ    
นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชี
เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัซ่ึงทั้ง 4 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไม่มีผูใ้ดปฏิบติัหนา้ท่ีสอบ
ทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัเป็นเวลา 7 รอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565        
เป็นจ านวนเงิน 1,730,000  บาท 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีค าถาม
หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 
2565 โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มตทิีป่ระชุม: มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 372,976,135 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถุประสงค์) 

ประธานฯ มอบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 
ก าหนดวา่การขอจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั ผูข้อจดทะเบียนตอ้งแนบส าเนารายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีลงมติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทัไปพร้อมกบัค าขอจดทะเบียนดว้ย  

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจท่ีบริษทัจะด าเนินการ    
ในอนาคต ดงันั้น บริษทัจะมีวตัถุประสงคใ์หม่ ทั้งส้ิน 59 ขอ้ จากเดิม 47 ขอ้ โดยมีรายละเอียดของวตัถุประสงคท่ี์แกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

 
 



 

 

 

 
 

แก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 

(48) ประกอบธุรกิจออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ดีไซน์ (Micro Electronic Design) ธุรกิจเอ็มเบ็ดเด๊ด 
ซิสสเตม็ ดีไซน์ (Embedded System Design) 

(49) ประกอบธุรกิจท่ีช่วยให้เกิดนวตักรรมโดยเฉพาะนวตักรรมท่ีมีพ้ืนฐานจากความรู้จากงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือผลกัดนัให้ประเทศไทยเขา้สู่ “เศรษฐกิจนวตักรรม” อนัจะท าให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจยัสู่การผลิตเชิง
พาณิชยอ์ยา่งต่อเน่ือง 

(50) ประกอบธุรกิจจดัสรรผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ท่ีพร้อมให้ค  าแนะน าเพ่ือเร่ิมตน้ในธุรกิจนวตักรรมและให้ความสะดวกแก่
ผูส้นใจทั้งผูว้จิยั นกัธุรกิจ ในการด าเนินธุรกิจผา่นบริการต่างๆของบริษทัเพ่ือให้การท าธุรกิจนวตักรรมมีความเป็นไปไดง่้าย
ยิง่ข้ึน 

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

(52) ประกอบธุรกิจพฒันาและติดตั้ง ดา้นอุปกรณ์ควบคุมชุดค าสั่ง อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าวงจรการควบคุมคุณภาพระบบเซนเซอร์
และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(53) ประกอบธุรกิจพฒันาและวิจยัซอฟต์แวร์ ออกแบบพฒันา วิเคราะห์ขอ้มูล และบริการให้ค  าปรึกษาให้กบัห้างร้าน บริษทั 
หน่วยงาน และกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ 

(54) ประกอบธุรกิจน าเขา้และส่งออก อุปกรณ์  แผงวงจร ไอซี ไมโครคอมพิวเตอร์ อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

(55) ประกอบธุรกิจ ติดตั้งใหเ้ช่าบริการดา้นซอฟตแ์วร์ ดา้นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือใชใ้นงานต่างๆ 

(56) ประกอบธุรกิจการค้า กระดาษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน เคร่ืองค านวณ 
เคร่ืองพิมพ ์อุปกรณ์การพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์ตูเ้ก็บเอกสาร เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองมือส่ือสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
อุปกรณ์และอะไหล่ของสินคา้ดงักล่าว 

(57) ประกอบกิจการคา้ มิใช่ ซ่อมแซม ท า น าเขา้ และน าออก เคร่ืองวิทยุคมนาคม อุปกรณ์วิทยุคมนาคม เคร่ืองวิทยุส่ือสาร 
เคร่ืองมือส่ือสาร อุปกรณ์ส่ือสาร เคร่ืองโทรคมนาคม อุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์ช้ินส่วนอะไหล่ฯ ทุกชนิด 

(58) ประกอบกิจการ ผลิต น าเขา้ ขาย ซ่อม เคร่ืองช่างตวงวดั ทุกชนิด และรับท าการชัง่ตามพระราชบญัญติัมาตราชัง่ตวงวดัฯ 

(59) ประกอบกิจการ เป็นผูต้รวจสอบและใหค้  ารับรองเคร่ืองชัง่ตวงวดั ตามพระราชบญัญติัมาตราชัง่ตวงวดัฯ (เม่ือไดรั้บอนุญาต
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีค าถาม
หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุ้น ผูด้  าเนินการประชุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั และแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มตทิีป่ระชุม: มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัพิจารณาอนุมติัแกไ้ข
เพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 



 

 

 

 
 

เห็นดว้ย 372,976,135 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามขอ้สงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจง ขออนุญาตอ่านค าถามและ

ขอ้เสนอแนะจากท่านผูถื้อหุ้น ดงันั้นจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัและจะไม่มีการลงมติใดๆ วาระน้ีไดมี้        
ผูถื้อหุน้ซกัถาม คือ คุณราตรี วศิิษฏสุ์รวงศ ์(ผูรั้บมอบฉนัทะ) ซ่ึงเป็นค าถามท่ีไม่ไดต้อบในท่ีประชุม ไดส้อบถามดงัน้ี 
ค าถาม : ภาวะเงินเฟ้อ ราคาน ้ ามนัแพง ส่งผลกระทบกบัผลประกอบการมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร  
ค าตอบ : คุณนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน จึงไดต้อบค าถาม ดงัน้ี 

1) ราคาวตัถุดิบ (หนงัดิบ) มีโอกาสและแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัสูงข้ึนเน่ืองจากตน้ทุนการเล้ียงววั รวมไปถึงค่าจดัส่งวตัถุดิบ
เน่ืองจากบริษทัเป็นผูน้ าเขา้หนงัดิบจากต่างประเทศ 

2) ตน้ทุนเคมี ซ่ึงเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของตน้ทุนการผลิตก็มีแนวโนม้จะปรับตวัสูงข้ึน 
3) ค่าแรง ซ่ึงถา้เงินเฟ้ออยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ก็มีโอกาสท่ีทางรัฐบาลจะปรับค่าแรงขั้นต ่า ซ่ึงก็จะกระทบกบัตน้ทุนการ

ผลิตท่ีจะปรับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย 
4) ราคาน ้ ามนัแพง ก็เป็นเร่ืองท่ีเล่ียงไม่ไดท่ี้ธุรกิจจะไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากบริษทัมีเคร่ืองจกัรบางส่วนท่ีใชน้ ้ ามนัและ

ถ่านหิน รวมถึงค่าขนส่งท่ีมีแนวโนม้จะปรับตวัสูงข้ึนในอนาคตอนัใกล ้
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่เหตุการณ์ภาวะเงินเฟ้อกบัราคาน ้ ามนัแพง จะมีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตแน่นอน และจะส่งผลไปยงั

ก าไรของบริษทัแต่อยา่งไรก็ตามทางบริษทัก็ไดมี้การเจรจากบัลูกคา้ในเร่ืองน้ีเช่นกนั ซ่ึงคาดวา่จะปรับราคาขายข้ึนไปไดส้อดคลอ้งกบั
การผลิต 

 

เม่ือการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบขอ้ซกัถามเสร็จส้ิน และไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็น
หรือซกัถามแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 

จากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวในนามคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอให้ค  ามัน่วา่
พวกเราในนามคณะกรรมการบริษทั จะท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของบริษทั และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น       
ทุกท่าน และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 15.24 น. 
 

 
นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน 

           ประธานท่ีประชุม 
นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั 
        เลขานุการบริษทั 
ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 


