
 

 

    

 

 
 

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
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ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ   

ช่ือ   นายภูมิตร์ พงษเ์ฉลิม 

อาย ุ   47 ปี 

วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี  Bsc. Construction Management, Leeds Metropolitan University 

อบรมหลกัสูตรกรรมการ - 

ตาํแหน่ง   บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)   

รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   จาํนวน 6 แห่ง 

ตาํแหน่ง   บริษทั ซี.พี.จี.การ์เมนท ์จาํกดั  กรรมการ 

บริษทั คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จาํกดั  รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั เอกธนา พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั ซนั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั ธานีวฒันา จาํกดั   กรรมการ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและบริหารในกิจการอ่ืน ท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมีสภาพเป็นการ

แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทัฯ -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

จาํนวนปีท่ีเคยดาํรงตาํแหน่ง  ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 ระยะเวลา  9 ปี 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 17/17  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สดัส่วนการถือหุน้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  จาํนวน  666  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

ช่ือ   นางไพลิน  จรรยานิวฒัน ์

อาย ุ   60 ปี 

วฒิุการศึกษา  มธัยมศึกษา 

อบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) – IOD 

ตาํแหน่ง   บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)   

กรรมการ /ผูอ้าํนวยการฝ่ายการผลิต 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน      -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและบริหารในกิจการอ่ืน ท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพเป็นการ

แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทัฯ -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

จาํนวนปีท่ีเคยดาํรงตาํแหน่ง  ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 ระยะเวลา  15 ปี 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 17/17  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สดัส่วนการถือหุน้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  จาํนวน  66  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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รายละเอยีดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนปี 2565 

ช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของ

บริษทั 

น.ส.กรรณิการ์  วิภาณุรัตน ์ 7305 - 

นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์ 5113 1 ปี (ปี 2562) 

น.ส.นงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต 4713 5 ปี (ปี 2556-2558 และปี 2563-2564) 

นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา 5897 - 

นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา 3675 - 

น.ส.กชมน ซุ่นหว้น 11536 - 

นายวรพล วิริยะกลุพงศ ์  11181 - 

นายพจน ์อศัวสนัติชยั 4891 - 

นายวิเชียร  ปรุงพาณิช 5851 - 

แห่งสํานักงานสอบบัญชี กรินทร์ ออดิท จํากัด หรือผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนท่ีบริษัท กรินทร์ ออดิท จาํกัด 

มอบหมาย เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  ผูส้อบบัญชีไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษทั/บริษทัย่อย/

ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

- ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี (Audit Fee) ท่ีจะเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในการสอบทาน

งบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจาํปี  สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัปี 2565   เป็น

จาํนวนเงินรวม 1,395,000 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนเกา้หม่ืนห้าพนับาทถว้น) ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การสอบบญัชีตามท่ีจ่ายจริง แต่รวมกนัทั้งหมดไม่เกิน 85,000 บาท 

 ปี 2565  (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 

 ค่าสอบทาน 

งบการเงิน 

รายไตรมาส (รวม) 

ค่าตรวจสอบ 

งบการเงิน 

รายปี 

ค่าสอบทาน 

งบการเงิน 

รายไตรมาส(รวม) 

ค่าตรวจสอบ 

งบการเงิน 

รายปี 

งบการเงินรวม 240,000.00 255,000.00 270,000.00 270,000.00 

บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 270,000.00 630,000.00 345,000.00 630,000.00 

บริษทั ซี.พี.จี.การ์เมนท ์จาํกดั 201,000.00 330,000.00 201,000.00 330,000.00 

บริษทั คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จาํกดั 60,000.00 100,000.00 60,000.00 100,000.00 

บริษทั เอกธนา พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 45,000.00 70,000.00 45,000.00 70,000.00 

บริษทั ซนั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 45,000.00 150,000.00 45,000.00 150,000.00 

รวม 861,000.00 1,535,000.00 966,000.00 1,550,000.00 

รวมทั้งหมด  2,396,000.00  2,516,000.00 
 

-    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบต่อการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีตามรายละเอียดขา้งตน้ 

-    ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนักบับริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2565 

คณะกรรมการบริษทัฯเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนโดยใหจ่้ายเฉพาะคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

-   ค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท     

-   ค่าเบ้ียประชุม    

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  10,000 บาท/คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ  5,000 บาท/คร้ัง 

 

สรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัปี 2565 เปรียบเทียบกบัปี 2564 ดงัน้ีคือ 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 ปี 2565 ปี 2564 

 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบ้ียประชุม รวม 

(บาท) 

รวม 

(บาท) (บาท) 

น.ส.นภาพร ธนวฒัน์ยรรยง 120,000.00 40,000.00 160,000.00 160,000.00 

น.ส.กญัญาพชัฎ ์ภีรวชัสกูลพงษ ์ 120,000.00 20,000.00 140,000.00 140,000.00 

นายสมชาย องคว์รารักษ ์ 120,000.00 20,000.00 140,000.00 140,000.00 

 360,000.00 80,000.00 440,000.00 440,000.00 

 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นผลประโยชน์อ่ืนใด    ปี 2565 – ไม่มี  

     ปี 2564 – ไม่มี 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า 

เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2549 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

เขียนท่ี......................................................... 

วนัท่ี...........เดือน.....................พ.ศ............. 

 (1) ขา้พเจา้...........................................................................................................................สญัชาติ............................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี..............................หมู่....................ถนน.................................................ตาํบล/แขวง.............................................. 

อาํเภอ / เขต.................................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)      

โดยถือหุน้สามญั....................................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................................เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

           (1) ........................................................................อาย.ุ..............ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี..............................หมู่ 

ถนน.................................ตาํบล / แขวง...............................อาํเภอ /เขต.......................................... 

จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย.์...........................................  หรือ 

                         (2)  น.ส.นภาพร ธนวฒันย์รรยง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ56 ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี 74/10-11  ถนน จกัรเพชร  แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร  

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10200 หรือ 

          (3)  นายสมชาย องคว์รารักษ ์กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ85 ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี 87  ซอย สิรินธร 9  แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั  

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10700 หรือ 

                         (4)  น.ส.กญัญาพชัฎ ์ภีรวชัสกลูพงษ ์กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ34 ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี 209  ซอย ทวีวฒันา 13  แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา  

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10170 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมของบริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั 

(มหาชน)  อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขท่ี 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง

เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีตรวจสอบแลว้ 

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัเร่ืองงดจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเร่ืองแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2565 

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

           - นายภูมิตร์ พงษเ์ฉลิม 

               เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

          - นางไพลิน จรรยานิวฒัน ์

              เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ สาํหรับปี 2565 

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 (5) ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

      ลงช่ือ..........................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

              (..........................................................................) 

        

      ลงช่ือ..........................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

              (........................................................................... 

 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ (2) ได ้

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํ

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท       

คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์  เลขท่ี 899 ถนนเพชรเกษม  แขวงบางแค  เขตบางแค  

กรุงเทพมหานคร 10160  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 

 

  วาระท่ี.....................เร่ือง .................................................................................................................................. 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 วาระท่ี.....................เร่ือง .................................................................................................................................. 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 วาระท่ี.....................เร่ือง .................................................................................................................................. 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 วาระท่ี.....................เร่ือง .................................................................................................................................. 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ  ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

      ลงช่ือ.........................................................ผูม้อบฉนัทะ 

              (........................................................) 

 

 

      ลงช่ือ.........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

              (.........................................................) 
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นิยามคําว่า “กรรมการอสิระ” 
 

บริษทัฯไดก้าํหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” โดยให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีทาํหน้าท่ี

ตรวจสอบการทาํงานของทีมบริหารของบริษทัฯ  แสดงความคิดเห็นสนบัสนุนต่อนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นหรือ

คดัคา้นเม่ือเห็นว่าบริษทัฯ อาจตดัสินใจผิดพลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  โดยกรรมการอิสระตอ้งมี

ความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการ

ตดัสินใจของทีมบริหาร   โดยกรรมการอิสระของบริษทัฯ สามารถถือหุน้ของบริษทัฯไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก

เสียงทั้ งหมด  กรรมการอิสระต้องไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจาํ  นอกจากน้ีกรรมการอิสระตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจในระดบัท่ีเกินสมควร  ไม่ว่าจะในรูปของการ

ให้บริการทางวิชาชีพ  เช่น  ผูส้อบบญัชี  ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน  หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น  หรือในรูป

ของการมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอ่ืนฯ   เช่น  การเป็นคู่คา้ทางธุรกิจ   การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน   เป็นตน้ 
 

รายช่ือและรายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการอสิระ 

รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

1. ช่ือ-นามสกลุ   น.ส.นภาพร ธนวฒันย์รรยง    

    อาย ุ    56  ปี 

    ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

    ท่ีอยู ่    74/10-11 ถนนจกัรเพชร แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200 

    การประชุมคณะกรรมการบริษทั    17/17  คร้ัง   

    การมีส่วนไดเ้สีย  มีส่วนไดเ้สียใน วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯสาํหรับปี 2565 

    สดัส่วนการถือหุน้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  จาํนวน  0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

2. ช่ือ-นามสกลุ   นายสมชาย องคว์รารักษ ์

    อาย ุ    85  ปี 

    ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

    ท่ีอยู ่    87  ซอย สิรินธร 9  แขวงบางบาํหรุ เขต บางพลดั  กรุงเทพมหานคร 10700 

    การประชุมคณะกรรมการบริษทั   17/17      คร้ัง   

    สดัส่วนการถือหุน้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 131 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

    การมีส่วนไดเ้สีย  มีส่วนไดเ้สียใน วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯสาํหรับปี 2565 

3. ช่ือ-นามสกลุ   น.ส.กญัญาพชัฎ ์ภีรวชัสกลูพงษ ์ 

    อาย ุ    34  ปี 

    ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

    ท่ีอยู ่    209 ซอยทวีวฒันา 13 แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 

    การประชุมคณะกรรมการบริษทั   17/17      คร้ัง   

    สดัส่วนการถือหุน้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  จาํนวน  0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

    การมีส่วนไดเ้สีย  มีส่วนไดเ้สียใน วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯสาํหรับปี 2565 
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ข้อบังคับของบริษัท คาสเซ่อร์พคีโฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)  ทีเ่กี่ยวข้องกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

การแต่งตั้งกรรมการ 

 ข้อ 12  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 26 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

    การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ย

กวา่หน่ึงในห้าของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้าคน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กวา่หน่ึงในสิบของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น

เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  

ทั้งน้ีคณะกรรมการจะจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึงเดือน  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 27 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็น

เร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  

และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์

ติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 

ข้อ 28 ผูถื้อหุน้คนใดไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้ อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้  

เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้

ข้อ 29   ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า

ยีสิ่บหา้คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

   ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด  เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  การ

ประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และ

ให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่วา่จะมีผูถื้อหุน้มา

เขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมหรือไม่ก็ตาม ก็ใหด้าํเนินการประชุมได ้
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ข้อ 30 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรอง

ประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงข้ึนเป็น

ประธานท่ีประชุม 

ข้อ 31 วนั เวลา และสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนด 

ข้อ 32    มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

    (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

    (2)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

            ก.  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

            ข.  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

          ค.  การทาํ  แกไ้ข  หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั  การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งกาํไร

ขาดทุนกนั 

                       ง.  การลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ 

ข้อ 33 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

   (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงวา่ในรอบปีท่ีผา่นมากิจการของบริษทัได้

จดัการไป 

   (2)  พิจารณาและอนุมติังบดุล 

   (3)  พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

   (4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

   (5)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

   (6)  กิจการอ่ืนๆ 
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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจาํตวัผูถื้อหุน้ (บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ 

หรือใบขบัข่ี)  หากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล  ใหแ้สดงหลกัฐานการเปล่ียนแปลงนั้นดว้ย 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบตัรประจาํตวัของผูม้อบอาํนาจและบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

ผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  สําเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ  และบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2. นิติบุคคล                                                  

นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล  ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั  โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

(ข) บตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บ

มอบฉนัทะ 

นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ         

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล 

(ข) บตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บ

มอบฉนัทะ  

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสําเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนในต่างประเทศ

ตอ้งมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 

กรณีตน้ฉบบัเอกสารมิไดเ้ป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้ถื้อหุ้น

หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปลดว้ย                                                                                                            
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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  

ของ 

บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

เน่ืองจากการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี เป็นการประชุมภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) บริษทัคาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)  จึงไดจ้ดัทาํแนวทางการปฏิบติัในการเขา้

ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลา 

• ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมตรวจ ATK ท่ีจุดตรวจ ATK ณ หอ้งโถงชั้น 1 และแสดงผลต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนเขา้ร่วม

ประชุม โดยขอความกรุณามาก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอยา่งนอ้ย 15 นาที เพื่อรอผลตรวจ หากผลตรวจเป็น

บวก (ติดเช้ือ) ขอสงวนสิทธ์ิไม่ใหเ้ขา้ร่วมการประชุม 

• ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมตรวจวดัอุณหภูมิ  และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลท่ี์บริษทัจดัเตรียมไวท่ี้หนา้หอ้งโถง ชั้น 

1 หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ขอสงวนสิทธ์ิไม่ใหเ้ขา้ร่วมการประชุม 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่ใหผู้ติ้ดตามของผูถื้อหุ้นหรือของผูรั้บมอบฉนัทะเขา้บริเวณท่ีจดัการประชุม 

• งดรับประทานอาหารหรือของวา่งใดๆภายในสถานท่ีจดัการประชุม 
 

หรือผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองโดยส่งหนงัสือมอบ

ฉนัทะท่ีแสดงความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ (หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ข.) พร้อมเอกสาร

ประกอบการมอบฉนัทะและส่งไปรณียม์ายงั 

ฝ่ายเลขานุการบริษทั 

899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค  

เขตบางแค กรุงเทพฯ  10160 

และผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะส่งคาํถามล่วงหนา้สามารถจดัส่งคาํถามมาท่ีบริษทัฯ ได ้3 ช่องทางดงัน้ี 

• ทางไปรณียถึ์ง 

ฝ่ายเลขานุการบริษทั  

บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค  เขตบางแค กรุงเทพฯ   

• ทาง e-mail ท่ี onticha@castlepeak.co.th 

• ทางโทรสารหมายเลข 02 455-0367  

โดยบริษทัฯจะเผยแพร่คาํถาม-คาํตอบผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯต่อไป 
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