
 

 

    

 

 
 

วนัท่ี 16 มีนาคม 2565 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (หนา้ 1-7) 

  2. แบบ 56-1 One report ปี 2564 (รายงานประจาํปี) ในรูปแบบคิวอาร์โคด้ 

  3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ (หนา้ 8) 

  4. รายละเอียดของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทน (หนา้ 9) 

  5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั (หนา้ 10) 

  6. หนงัสือมอบฉนัทะ/ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (หนา้ 11-13) 

  7. นิยามกรรมการอิสระ/รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ (หนา้ 14) 

  8. ขอ้บงัคบับริษทัฯเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน (หนา้ 15-16) 

  9. หนงัสือแจง้รายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการประชุม (หนา้ 17) 

  10. แผนท่ีของสถานท่ีท่ีจดัประชุม (หนา้ 18)  

  11. มาตรการดา้นความปลอดภยัในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 (หนา้ 19) 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ใน

วนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมของบริษทัฯ อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์  ชั้น 9 เลขท่ี 899 ถนนเพชรเกษม 

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ  เพ่ือพิจารณาวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564  เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2564 

    วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 และ

ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  

สาํเนารายงานการประชุมปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 

    ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ซ่ึงไดจ้ดัทาํข้ึนอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมติั  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2   พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2564  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  ตามท่ีปรากฏอยูใ่นแบบ 56-1 One report ปี 2564 (รายงานประจาํปี) 

    ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั   คณะกรรมการมีความเห็นสมควรใหเ้สนอต่อผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณารับทราบผล

การดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมติั  เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 3   พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ตรวจสอบแล้ว 

  วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) มาตรา 112 ซ่ึงกาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้บริษทัจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ ณ วนัส้ินสุดของปีบญัชีของบริษทั เพ่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯสาํหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 พร้อมทั้งงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้น งบกระแสเงินสดและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ไดป้รากฎในแบบ 56-1 One report ปี 2564 ซ่ึงไดผ้่าน

การตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้   

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติังบ

การเงินประจาํปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมติั  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตัเิร่ืองงดจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) มีผลขาดทุนสุทธิ 1,645,076.49  บาทในงบ

การเงินเฉพาะกิจการและมีผลกาํไรสุทธิ 17,678,741.30 บาท จากการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวม 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติังด

จ่ายเงินปันผล  เน่ืองจากบริษทัฯมีผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงานปี 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตัเิร่ืองแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2565 

  วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) มาตรา 120 ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือก น.ส.กรรณิการ์ วิภาณุรัตน ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305) และ/หรือ 

นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113) และ/หรือ น.ส.นงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

4713) และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5897)  และ/หรือ นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา 

(ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3675) และ/หรือ น.ส. กชมน ซุ่นห้วน (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 11536)  และ/หรือ           

นายวรพล วิริยะกุลพงศ ์ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11181)  และ/หรือ นายพจน์ อศัวสันติชยั (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

4891)  และ/หรือ นายวิเชียร      ปรุงพาณิช  (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5851) แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั หรือผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตอ่ืนท่ีบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั มอบหมาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯโดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มี

ความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบริษทัย่อยหรือผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว

แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ กาํหนดค่าตอบแทนในการ

สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจาํปี   สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัปี 2565  

เป็นจาํนวนเงินรวม 1,395,000 บาท ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการสอบบญัชีตามท่ีจ่ายจริงแต่รวมทั้งหมดไม่เกิน 85,000 บาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหนา้ 9 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการมีความเห็นสมควรใหเ้สนอช่ือผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น 

พิจารณาแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือก 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมติั  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมตัเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

  วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) มาตรา 70 และ 71 ซ่ึงกาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ย

จาํนวนหน่ึงในสามโดยอตัรา  

 

 



 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย   เห็นควรให้นายภูมิตร์         

พงษเ์ฉลิม และนางไพลิน จรรยานิวฒัน์ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระ

หน่ึง ทั้งน้ีกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง พิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทั

ฯ แลว้ วา่เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ขอ้มูลของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและประวติัโดยสังเขปไดป้รากฏตามเอกสาร

แนบหนา้ 8    
คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมติั  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษทัฯ สําหรับปี 2565 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) มาตรา 90 กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา  

บริษทัฯไดพิ้จารณาการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น  เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 440,000.00 บาท โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอียด ปี 2564 ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท/คน / เดือน (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ) เหมือนเดิม 

ค่าเบ้ียประชุม 10,000 บาท/คน / คร้ัง สาํหรับประธานกรรมการตรวจสอบ   

5,000 บาท/คน / คร้ัง สาํหรับกรรมการตรวจสอบ 

เหมือนเดิม 

รวม 440,000.00 บาท / ปี เหมือนเดิม 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติั

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น  โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565  ถึงเดือนเมษายน 2566 

เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 440,000.00 บาท 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมติั  ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

  จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมใน

คร้ังน้ีดว้ยตนเอง โปรดมอบฉันทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉันทะเพ่ือเขา้ประชุมแทน ในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระเขา้ประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการบริษทัก่อนวนันดัประชุม 1 วนัล่วงหน้า  ผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 13.00-14.00 น. ของวนัประชุม 

อน่ึงหากวา่ท่านมีคาํถามท่ีตอ้งการใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นของวาระการประชุมในคร้ังน้ี  ท่านสามารถส่งคาํถาม

ล่วงหนา้ไดท่ี้ น.ส.อรทิชา พงษเ์ฉลิม  เลขานุการบริษทั  E-MAIL: onticha@castlepeak.co.th   หรือโทรสาร. 02-4550367 

                 

          ขอแสดงความนบัถือ 

    

                                                                            

                                             (นายบุญชู   พงษเ์ฉลิม) 

                        ประธานกรรมการ 

 

 

หมายเหตุ   1. อากรแสตมป์ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้แลว้ 

         2. ผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคข์อรับแบบ 56-1 One report ปี 2564 (รายงานประจาํปี) แบบรูปเล่ม ขอให้ท่านแจง้ต่อเลขานุการบริษทั 

mailto:onticha@castlepeak.co.th

