บริษ ัท คาสเซ่อร์ พีคโฮลดิ งส์ จํากั ด (มหาชน)
CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC CO., LTD.

ทะเบี ย นนิติบ ุ คคลเลขที0107537001056 สํานั กงานใหญ่

วั นที 16 มีนาคม 2564
เรื อง ขอเชิ ญประชุมสามั ญผู ้ ถือหุ้นประจํ าปี2564
เรี ยน ท่านผู ้ ถือหุ ้นบริ ษ ั ท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ งส์ จํ ากั ด (มหาชน)
สิ งทีส่ งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามั ญผู ้ ถือหุ ้นประจํ าปี2563 (หน้ า 1-10)
2. แบบ 56-1 One report ปี 2563 (รายงานประจํ าปี) ในรู ปแบบ CD-ROM
3. ข้ อมูลของผู ้ ทีได้รับการเสนอชือเพือเลือกตั งเป็ นกรรมการ(หน้า 11)
4. รายละเอียดของผู ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทน(หน้า 1 )
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท (หน้า 1 )
6. หนังสื อมอบฉันทะ/ใบประจํ าต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ (หน้า 1 -1 )
7. นิยามกรรมการอิสระ/รายชือและรายละเอียดเกียวกั บกรรมการอิสระ (หน้า 1 )
8. ข้อบังคั บบริ ษ ั ทฯเกียวกั บการประชุ มผู ้ ถือหุ ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน (หน้า1 - )
9. หนังสื อแจ้ งรายการเอกสารหรื อหลั กฐานทีต้องใช้ในการประชุม(หน้า 2 )
10. แผนที ของสถานทีทีจั ดประชุม (หน้า 2 )
11. มาตรการด้านความปลอดภั ยในช่วงการแพร่ ระบาดของเชื อไวรัสCOVID-19 (หน้า 22-23)
ด้วยคณะกรรมการบริ ษ ั ท คาสเซ่อร์ พีคโฮลดิ งส์ จํ ากั ด(มหาชน) มีมติให้เรี ยกประชุ มสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจํ าปี2564 ใน
วั นที 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริ ษัทฯ อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ ชั น 9 เลขที 899 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ เพือพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู ้ ถือหุ ้ นประจําปี 2563 เมือวันที 10 เมษายน 2563
วัตถุประสงค์และเหตุ ผล การประชุ มสามัญผู ้ ถือ หุ ้นประจํ าปี 2563 ซึ งประชุ มเมือวันที 10 เมษายน 2563 โดยมี
สําเนารายงานการประชุมนี ตามเอกสารแนบหน้า 1-10
ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอต่ อผู้ ถือหุ ้ น เพือพิจารณารับ รองรายงานการ
ประชุม สํามั ญผู ้ ถือหุ ้นประจํ าปี 2563 ซึ งได้จ ัดทําขึ นอย่างถูกต้องและครบถ้ วนตามมติ ของทีประชุมสามั ญผู้ ถือหุ ้น
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุม ั ติ เสี ยงข้างมากของผู้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 2 พิจารณารั บทราบผลการดําเนิ นงานของปี 2563 สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
วั ตถุประสงค์และเหตุ ผล เพือรายงานผลการดํ าเนินงานของบริ ษ ั ทฯในรอบปี 2563 เริ มตั งแต่ ว ั นที1 มกราคม 2563
ถึงวั นที 31 ธันวาคม 2563 ให้ผู ้ ถือหุ ้นทราบ ตามแผ่นคอมแพ็กดิ สก์ (CD-ROM)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษ ั ท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู ้ ถือหุ ้น เพือพิจารณารับทราบผล
การดําเนินงานของบริ ษั ทในรอบปี 2563 และเปิ ดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้นซักถามเกียวกั บการดําเนินงานของบริ ษั ท
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุม ั ติ เนื องจากเป็ นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
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วาระที 3 พิจารณาอนุ มัติงบการเงินประจําปี 2563 สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ทีตรวจสอบแล้ว
วัตถุประสงค์และเหตุ ผล เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ บริ ษ ัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที มีการแก้ไข
เพิ มเติ ม) มาตรา 112 ซึ งกํ าหนดว่าในการประชุ มสามัญประจํ าปี ทุ กครั ง ให้บ ริ ษ ัทจัด ทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกํ าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วั นสิ นสุ ดของปี บัญชีของบริ ษ ั ท เพือให้ที ประชุ มผู ้ ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กํ าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ฯสําหรับปี 2563 สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั งงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วน
ของผู้ ถือหุ ้น งบกระแสเงิ นสดและรายงานของผู ้ สอบบัญชีรับ อนุญาต ได้ป รากฏในรายงานประจํ าปี 2563 ซึ งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีแล้ วตามแผ่นคอมแพ็กดิ สก์ (CD-ROM)
ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู ้ ถือหุ ้น เพือพิจารณาอนุ ม ัติงบ
การเงินประจํ าปี 2563 สิ นสุด ณ วั นที 31 ธันวาคม 2563
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุม ั ติ เสี ยงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 4 พิจารณาอนุมัติเรื องการงดจ่ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2563
วั ตถุประสงค์และเหตุ ผล บริ ษ ั ท คาสเซ่อร์ พีคโฮลดิ งส์ จํ ากั ด (มหาชน)มี ผลการดํ าเนินงานในปี 2563 ขาดทุนสุ ทธิ
48,211,041.64 บาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการและมีผลการดําเนินงานของบริ ษ ั ทและบริ ษ ั ทย่อยขาดทุ นสุ ทธิ17,990,727.48
บาท ในงบการเงินรวม
ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการมี ความเห็ นสมควรให้ เสนอต่ อผู ้ ถือหุ ้น เพือพิจารณาอนุ ม ัติงด
จ่ายเงินปั นผล เนืองจากบริษ ัทฯมีผลขาดทุนสุ ทธิจากการดํ าเนินงานปี 2563
วาระที 5 พิจารณาอนุมัติเรื องแต่ งตั งผู ้ สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2564
วัต ถุ ป ระสงค์และเหตุ ผล เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที มี การแก้ไข
เพิ มเติ ม) มาตรา 120 ซึ งกํ าหนดให้ทีประชุมผู ้ ถือหุ ้นแต่ งตั งผู ้ สอบบัญชีและกํ าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู ้ สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก น.ส.กรรณิ การ์ วิภาณุรัต น์ (ผู ้ สอบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที 7305) และ/หรื อ
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ (ผู ้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5113) และ/หรื อ น.ส.นงลั กษณ์ พั ฒนบัณฑิต(ผู ้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
4713) และ/หรื อ นางสุ ม นา เสนี วงศ์ ณ อยุธยา (ผู ้ สอบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที 5897) และ/หรื อ นายโกมินทร์ ลิ นปราชญา
(ผู ้ สอบบัญ ชี รับ อนุ ญาตเลขที ) และ/หรื อ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ (ผู ้ สอบบัญ ชี รับ อนุ ญาตเลขที ) และ/หรื อ น.ส.
กชมน ซุ่นห้วน (ผู ้ สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที
) แห่งบริ ษ ัท กริ นทร์ ออดิท จํ ากั ดหรื อผู ้ สอบบัญชีรับอนุญาตอืนที บริ ษ ั ท
กริ นทร์ ออดิ ท จํ ากั ด มอบหมายเป็ นผู ้ สอบบัญชีของบริ ษ ั ทฯโดยผู ้ ส อบบัญชีดังกล่าวข้ างต้น ไม่มีความสัมพั นธ์หรื อส่ วนได้
เสี ยกั บบริ ษ ัทหรื อบริ ษัท ย่อยหรื อผู้บริ หารหรื อผู ้ ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู ้ ทีเกียวข้ องกั บบุ คคลดังกล่าวแต่
อย่า งใด จึงมี ความเป็ น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ กํ าหนดค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตร
มาสและตรวจสอบงบการเงิ นประจํ าปี สํ าหรั บ งบการเงิ นรวมและงบการเงิน เฉพาะบริ ษัท ปี 2564 เป็ นจํ านวนเงิ นรวม
1, ,000 บาท ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกั บ การสอบบัญชี ตามที จ่ายจริ งแต่ รวมทั งหมดไม่เกิน85,000 บาท ตามรายละเอียดใน
เอกสารแนบหน้า 12
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอชื อผู ้ สอบบัญชีให้ทประชุ
ี มผู ้ ถือหุ ้น
พิจารณาแต่ งตั งและกํ าหนดค่าตอบแทนตามที คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุม ั ติ เสี ยงข้างมากของผู้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
วัต ถุ ป ระสงค์และเหตุ ผล เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที มี การแก้ไข
เพิ มเติ ม) มาตรา 70 และ 71 ซึ งกําหนดว่าในการประชุ มสามัญประจํ าปี ทุ กครั ง กรรมการจะต้องออกจากตํ าแหน่ งอย่างน้อย
จํ านวนหนึ งในสามโดยอัตรา

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษ ั ท คณะกรรมการซึ งไม่รวมกรรมการผู ้ มีส่วนได้เสี ยเห็นควรให้นายบุญชู พงษ์เฉลิม
และนายลิว ชอ เท้ง ซึ งเป็ นกรรมการที ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึ ง ข้อมู ลของ
กรรมการทีต้องออกตามวาระและประวั ติโดยสังเขปได้ปรากฏ ในเอกสารแนบหน้า 11
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุม ั ติ เสี ยงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สํ าหรั บปี 2564
วัต ถุ ป ระสงค์และเหตุ ผล เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที มี การแก้ไข
เพิ มเติ ม) มาตรา 90 กํ าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบําเหน็จ กรรมการและค่าตอบแทน ตามที ทีประชุ มผู ้ ถือหุ ้นจะพิจารณา
โดยบริ ษ ัทฯได้พิจารณากํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ในเอกสารแนบหน้า1
ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการมี ความเห็ นสมควรให้ เสนอต่ อผู ้ ถือหุ ้ น เพือพิ จารณาอนุ ม ัติ
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเท่ านั น โดยเริ มตั งแต่ เดื อนพฤษภาคม2564 ถึงเดื อนเมษายน 256
ดังนี คือ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
 ค่าตอบแทนรายเดือน
10,000 บาท / เดื อน
 ค่าเบียประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท / ครั ง
- กรรมการตรวจสอบ
5,000 บาท / ครั ง
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุม ัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํ านวนเสี ยงทั งหมดของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืนๆ
จึงเรี ยนเชิญท่ านผู ้ ถือหุ ้นเข้าประชุ มตามวั น เวลา และสถานทีดังกล่าวข้ างต้น หากท่ านไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมใน
ครั งนี ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้แก่ผู ้ รับมอบฉันทะเพือเข้าประชุ มแทน ในกรณี ที ท่านผู ้ ถือหุ ้นมอบฉัน ทะ
ให้กรรมการ
อิสระเข้ าประชุมแทน โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะให้เลขานุการบริษ ัทก่อนวั นนัด ประชุ ม 1 วั นล่วงหน้า ผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ รับ
มอบฉันทะสามารถลงทะเบี ยนเพือเข้ าประชุ มได้ตั งแต่เวลา1 .00-1 .00 น. ของวั นประชุม
อนึ งหากว่าท่านมีค ํ าถามทีต้องการให้บริ ษัทฯ ชี แจงในประเด็นของวาระการประชุมในครั งนี ท่านสามารถส่คํงาถาม
ล่วงหน้าได้ที น.ส.อรทิชา พงษ์เฉลิม เลขานุการบริ ษ ั ท E-MAIL: onticha@castlepeak.co.th หรื อโทรสาร. 02-4550367
ขอแสดงความนั บถือ

(นายบุญชู พงษ์เฉลิม)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ 1. อากรแสตมป์ ทางบริ ษ ั ทฯ ได้จ ั ดเตรี ยมไว้ ให้แล้ว
2. ผู ้ ถือหุ ้นท่านใดมีความประสงค์ ขอรับแบบ 56-1 One report ปี 2563 (รายงานประจํ าปี แบบรูปเล่ม) ขอให้ท่าน
แจ้ งต่ อเลขานุ การบริ ษ ัท

