
 

 

    

 

 
 

วันที 16 มีนาคม 2564 

 

เรือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ งส์ จ ํ ากัด (มหาชน) 

สิงทีส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (หน้า 1-10) 

  2. แบบ 56-1 One report ปี 2563 (รายงานประจําปี) ในรูปแบบ CD-ROM 

  3. ข้อมูลของผู้ทีได้รับการเสนอชือเพือเลือกตั งเป็นกรรมการ (หน้า 11) 

  4. รายละเอียดของผู ้สอบบัญชีและค่าตอบแทน (หน้า 1 ) 

  5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (หน้า 1 ) 

  6. หนังสือมอบฉันทะ/ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (หน้า 1 -1 ) 

  7. นิยามกรรมการอิสระ/รายชือและรายละเอียดเกียวกับกรรมการอิสระ (หน้า 1 ) 

  8. ข้อบังคับบริษัทฯเกียวกับการประชุมผู ้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน (หน้า 1 - ) 

  9. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานทีต้องใช้ในการประชุม (หน้า 2 ) 

  10. แผนทีของสถานทีทีจัดประชุม (หน้า 2 )  

  11. มาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชือไวรัส COVID-19 (หน้า 22-23) 
 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ งส์ จ ํากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู ้ ถือหุ้นประจ ําปี 2564 ใน

วันท ี29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคาร ซ.ีพี.เอช.ทาวเวอร์  ชั น 9 เลขที 899 ถนนเพชรเกษม 

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ  เพือพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี 

วาระที 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2563  เมือวันที 10 เมษายน 2563 

    วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  การประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึงประชุมเมือวันที 10 เมษายน 2563 โดยมี

สําเนารายงานการประชุมนีตามเอกสารแนบหน้า 1-10 

   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพือพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสํามัญผู ้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึงได้จดัทําขึ นอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

   คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที 2   พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของปี 2563 สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

    วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพือรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563  เริมตั งแต่ว ันที 1 มกราคม 2563 

ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 ให้ผู ้ ถือหุ้นทราบ  ตามแผ่นคอมแพ็กดิสก ์(CD-ROM) 

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู ้ ถือหุ้น เพือพิจารณารับทราบผล

การดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ้นซักถามเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เนืองจากเป็นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

 

 

 

(Factory) 697 Petchkasem Rd., Bangkae, Khet Bangkae, Bangkok 10160 THAILAND. Tel.02-4550300 Fax. 02-4550356-9 
 

 (Office) 899 Petchkasem Rd., Bangkae, Khet Bangkae, Bangkok 10160 THAILAND. Tel.02-4550300 Fax. 02-4550356-9 

 
 
 

บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)                   
 

CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC CO., LTD. 
 

ทะเบียนนิติบ ุ คคลเลขที 0107537001056 สํานักงานใหญ ่



 

 

วาระที 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2563 สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ทีตรวจสอบแล้ว 

    วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีมีการแก้ไข

เพิมเติม) มาตรา 112 ซึ งกําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั ง ให้บริษัทจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสินสุดของปีบัญชีของบริษัท เพือให้ทีประชุมผู ้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯสําหรับปี 2563 สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั งงบแสดงการเปลียนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสดและรายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต  ได้ปรากฏในรายงานประจําปี 2563  ซึ งได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามแผ่นคอมแพ็กดิสก ์(CD-ROM) 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู ้ ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมัติงบ

การเงินประจําปี 2563 สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

  คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที 4  พิจารณาอนุมัติเรืองการงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิงส ์จํากัด (มหาชน) มีผลการด ําเนินงานในปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 

48,211,041.64 บาท  ในงบการเงินเฉพาะกิจการและมผีลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 17,990,727.48 

บาท ในงบการเงินรวม 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู ้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมัติงด

จ่ายเงินปันผล  เนืองจากบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานปี 2563 

วาระที 5  พิจารณาอนุมัติเรืองแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2564 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีมีการแก้ไข

เพิมเติม) มาตรา 120 ซึ งกําหนดให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั งผู ้สอบบัญชีและก ําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู ้สอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก น.ส.กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 7305) และ/หรือ 

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5113) และ/หรือ น.ส.นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 

4713) และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5897)  และ/หรือ นายโกมินทร์ ลิ นปราชญา 

(ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ) และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ) และ/หรือ น.ส.    

กชมน ซุ่นห้วน (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ) แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ํ ากัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืนทีบริษัท 

กรินทร์ ออดิท จ ํากัด มอบหมาย เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯโดยผู ้สอบบัญชดีังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้

เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู ้ ทีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น

อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ก ําหนดค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตร

มาสและตรวจสอบงบการเงินประจําปี   สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2564  เป็นจํานวนเงินรวม 

1, ,000 บาท ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการสอบบัญชีตามทีจ่ายจริงแต่รวมทั งหมดไม่เกิน 85,000 บาท ตามรายละเอียดใน

เอกสารแนบหน้า 12 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอชือผู ้สอบบัญชีให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้น 

พิจารณาแต่งตั งและกําหนดค่าตอบแทนตามทีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที 6  พิจารณาอนุมัติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีมีการแก้ไข

เพิมเติม) มาตรา 70 และ 71 ซึงกําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย

จ ํานวนหนึงในสามโดยอตัรา  



 

 

   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการผู ้มีส่วนได้เสียเห็นควรให้นายบุญชู พงษ์เฉลิม 

และนายลิว ชอ เท้ง ซึ งเป็นกรรมการทีต้องออกตามวาระ กลับเข้าดํารงต ําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ ง ข้อมูลของ

กรรมการทีตอ้งออกตามวาระและประวัติโดยสังเขปได้ปรากฏ ในเอกสารแนบหน้า 11 

 คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เสียงขา้งมากของผู ้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
วาระที 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สําหรับปี 2564 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีมีการแก้ไข

เพิมเติม) มาตรา 90 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ตามทีทีประชุมผู ้ ถือหุ้นจะพิจารณา 

โดยบริษัทฯได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ในเอกสารแนบหน้า 1  

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู ้ ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมัติ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเท่านั น  โดยเริมตั งแต่เดือนพฤษภาคม 2564  ถึงเดือนเมษายน 256  

ดังนี คือ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน     10,000 บาท / เดือน 

 ค่าเบียประชุม  -   ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท / ครั ง 

-    กรรมการตรวจสอบ    5,000 บาท / ครั ง 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที 8  พิจารณาเรืองอืนๆ  

  จึงเรียนเชิญท่านผู ้ ถือหุ้นเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใน

ครั งนี ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้แก่ผู ้รับมอบฉันทะเพือเข้าประชุมแทน ในกรณีทีท่านผู ้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระเข้าประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการบริษัทก่อนวันนัดประชุม 1 วันล่วงหน้า  ผู ้ถือหุ้นและผู้รับ

มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพือเข้าประชุมได้ตั งแต่เวลา 1 .00-1 .00 น. ของวันประชุม 

อนึงหากว่าท่านมีคําถามทีต้องการให้บริษัทฯ ชี แจงในประเด็นของวาระการประชุมในครั งนี   ท่านสามารถส่งคําถาม

ล่วงหน้าได้ที น.ส.อรทิชา พงษ์เฉลิม  เลขานุการบริษัท  E-MAIL: onticha@castlepeak.co.th   หรือโทรสาร. 02-4550367 

                   

          ขอแสดงความนับถือ 

   

  

                                                                                                         (นายบุญชู   พงษ์เฉลิม) 

                        ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

หมายเหตุ   1. อากรแสตมป์ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว 

2. ผู ้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับแบบ 56-1 One report ปี 2563 (รายงานประจําปี แบบรูปเล่ม) ขอให้ท่าน        

    แจ้งต่อเลขานุการบริษัท 


