
 

  

 

 

 
 

 หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้น  

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
วนัศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.  

ลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.30 น.  
ณ  หอ้งประชุม A อาคารเอน็จเินียริง่  

เลขที ่239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง  
อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะทีม่ารว่มประชมุ 
โปรดน าแบบฟอรม์หนังสือเชิญประชุม ซึง่พิมพบ์ารโ์ค้ด หรอืหนังสือมอบฉันทะ 

   และบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืเอกสารแสดงตนทีท่างราชการออกให้มาแสดง 
เพือ่ยืนยนัตนในการเขา้รว่มประชมุด้วย 

 

(บรษิทัฯ ของดการมอบของช าร่วยในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่ความโปร่งใส 

และสอดคลอ้งกบัแนวทางทีห่น่วยงานก ากบัดแูลไดร้ณรงค ์

ใหง้ด/เลกิแจกของช าร่วยในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้) 



 

  

 

 

วนัที ่25 มนีาคม 2565 

เรือ่ง การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

เรยีน ผูถ้อืหุน้  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ตามที ่บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดก้ าหนดใหจ้ดัการประชุม
สามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคาร
เอน็จเินียริง่ ของบรษิทั เลขที ่239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั
ระยอง 21150 นัน้ 

โปรดทราบ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัทฯ 
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพจิารณามอบฉันทะให้ นายนท ีทบัมณี กรรมการอิสระของบรษิัทฯ แทนการเข้า
ประชุมด้วยตนเอง (รายละเอยีดตามที่แจ้งไว้ในหนังสอืเชญิประชุม) อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้ถอืหุ้นมา
ประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ปฏบิตัติามค าแนะน าการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง
การป้องกนัควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครดั และมคี าแนะน าส าหรบัผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมผูถ้อืหุน้ดงัต่อไปนี้ 

1. ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมอีาการป่วยมไีข้หรอืมีอาการของโรคระบบทางเดนิ
หายใจ 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดการประชุม และควรปฏบิตัติามหลกั
สุขอนามยั เช่น ลา้งมอืบ่อย ๆ ดว้ยน ้าและสบู่หรอืแอลกอฮอลเ์จล 

3. หากพบว่าตนเองป่วยหรอืเริม่ป่วย ควรติดต่อขอรบัการตรวจรกัษาตามขัน้ตอน และหาก
อาการป่วยนัน้เขา้ไดก้บัโรคในระบบทางเดนิหายใจควรงดเขา้กจิกรรมทนัท ี

4. หากสงัเกตเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมอีาการ ไข้ ไอ จาม มนี ้ามูก ผดิปกติ ควรแนะน าให้ผู้มี
อาการตดิต่อเจา้หน้าที ่ณ จดุคดักรองทนัท ี  

5. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกบัผู้มอีาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มอีาการโรคระบบ
ทางเดนิหายใจทีไ่มป้่องกนัตวัเอง 

ทัง้นี้ เพื่อความปลอดภยัของทุกท่าน บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีระบวนการการคดักรองโดยการตรวจวดั

อุณหภูมริ่างกายของผูม้าประชุมทุกท่านก่อนเขา้ประชุม และบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้ผู้มีไข้สูงเกิน 

37.5 องศา เข้าร่วมประชุม  รวมถึง เพื่อความปลอดภยัและสุขอนามยัของผู้ร่วมงานทุกท่าน บรษิัท

ของดจดัอาหารและบรกิารชา กาแฟ เพื่อลดความเสีย่งการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั COVID-19 



 

  

 

 

ทัง้นี้ หากสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง หรอืมปีระกาศจากภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งและส่งผลกระทบ

ต่อการจดัประชุมผู้ถอืหุ้นบรษิทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.caz.co.th หรอื

เวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th ขอใหท้่านตดิตามผ่านช่องทางอยา่งใกลช้ดิ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนับถอื 

(นายซุง ซกิ ฮอง) 

กรรมการผูจ้กัาร 

  

http://www.set.or.th/
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หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565             1 - 10 
 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
 
 

ล าดบัที ่1    รายงานประจ าปี 2564 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล)     - 
 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ในรปูแบบ QR code  
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ล าดบัที ่5    ขัน้ตอนการลงทะเบยีน วธิกีารมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน       22 - 25 
 

ล าดบัที ่6    แบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม        - 
 

ล าดบัที ่7    แผนทีต่ ัง้การจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้            26 
 

ล าดบัที ่8    แบบฟอรม์ขอรายงานประจ าปี 2564        27 
 

ล าดบัที ่9 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ในรปูแบบ QR code ตามทีก่รมพฒันา
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                        วนัที ่25 มนีาคม 2565  

เรือ่ง      ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2564 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทนุ 

  เบด็เสรจ็ สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ในรปูแบบ QR code ทีป่รากฎใน 
  แบบฟอรม์หนงัสอืเชญิประชุม 

 2.  ประวตักิรรมการทีเ่สนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

3. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้  

4. ขอ้มลูกรรมการอสิระทีย่งัด ารงต าแหน่ง เพื่อการรบัมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้  

5. ขัน้ตอนการลงทะเบยีน วธิกีารมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน  

6. แบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม   

7. แผนทีต่ ัง้การจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

8. แบบฟอรม์ขอรายงานประจ าปี 2564  

9. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ในรปูแบบ QR code 

 ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
 

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
เหน็สมควรใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจเินียริง่ เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมอืง
ระยอง จงัหวดัระยอง 21150 โดยวาระการประชุมมดีงันี้ 

  



 

  

2 

 

วาระท่ี 1  รบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2564  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 35 (1) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 
“พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการด าเนินการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา” โดย
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2564 ดงัมรีายละเอยีดปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี 2564 ในรปูแบบ QR code ทีป่รากฎในแบบฟอรม์หนงัสอืเชญิประชุม 
 

 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัในการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่มาตลอด โดย
เน้นบรหิารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมัน่ในหลกัการการก ากบัดูแลกิจการ และ
ปฏบิตัติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การให้หรอืรบัสนิบนกบั
เจ้าหน้าที่ของรฐัหรอืภาคเอกชน โดยบรษิัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มกีารแบ่งหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ กระบวนการท างาน และสายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มคีวามชดัเจน เพื่อให้มี
การถ่วงดุลอ านาจและมคีวามรดักุมในการตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม โดย บรษิทัฯ ไดก้ าหนด
นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ ให้แก่ กรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอผู้ถอืหุน้เพื่อรบัทราบผลการด าเนินงาน และรายงาน
ประจ าปี 2564 รายละเอยีดตามทีป่รากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2564  
 

การลงมติ : ระเบยีบวาระนี้ไม่ต้องได้รบัการลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นระเบยีบวาระเพื่อ
ทราบ 
 
วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ทีก่ าหนดให้ 
“คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถอืหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัิ” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 36 (2) 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี “พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ของรอบปีบญัชทีี่ผ่านมา” โดยมรีายละเอียดผลการด าเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 
2564 ตาม QR code ในแบบฟอรม์หนงัสอืเชญิประชุม 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นอนุมตังิบการเงนิรวมของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบริษทัซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
และเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการ
ส าหรบัรอบบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของบรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ ทัง้นี้ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2564 สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
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ตารางสรปุงบการเงินของบริษทั  
        หน่วย : บาท  

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รวมสนิทรพัย ์ 1,972,523,515 2,039,506,158 
รวมหน้ีสนิ 1,311,234,307 1,394,379,011 
ทุนจดทะเบยีน 147,000,000 147,000,000 
ทุนจดทะเบยีนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 146,999,876 146,999,876 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 654,073,482 645,127,147 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รวมรายได ้ 2,199,234,841 2,202,455,728 
ก าไรสุทธสิ าหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 136,513,353 133,004,632 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.46 0.45 

 

 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทฯ ก าหนดให้จ่ายเงนิปันผลไม่ต ่ากว่า

รอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษนีิตบิุคคลและหลงัหกัเงนิส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมาย

และบรษิทัฯ ได้ก าหนดไว้จากงบการเงนิเฉพาะกิจการและการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการ

ด าเนินงานตามปกติของบรษิัทฯ อย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 44 ไดก้ าหนดว่า “การจา่ยเงนิปันผลใหก้ระท าภายใน 

(1) เดอืนนบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่กรณ ีรวมทัง้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไป

ยงัผู้ถอืหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนังสอืพมิพ์เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อย

กว่าสาม (3) วนัด้วย” นอกจากนี้มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 45 ซึง่ก าหนดว่า “บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุน

ส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน”  

ความเหน็ของคณะกรรมการ: ปี 2564 บรษิทัฯ มกี าไรเบด็เสรจ็จากงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 
133 ลา้นบาท โดยไม่มยีอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธจิาก
งบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัรอบระยะเวลา วนัที่ 1 มกราคม 
2564 – 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท รวมเป็นมลูค่าประมาณ 47.04 ลา้นบาท 
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  ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรก าไร
สุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจ าปี 2564 ดงัมรีายละเอยีดดงันี้  

3.1 จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี จ านวน 2.75 ล้านบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย        
(ณ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มทีุนส ารองตามกฎหมายไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน)  

3.2 จา่ยเงนิปันผล ส าหรบัรอบระยะเวลา วนัที ่1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 ใน
อตัราหุน้ละ 0.16 บาท รวมเป็นมลูค่า 47.04 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการจา่ยเงนิปันผลรอ้ยละ 36.11  

โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date for Dividend) ในวนัที่ 
18 มนีาคม 2565 และก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่20 พฤษภาคม 2565  
 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล ในปีท่ีผา่นมา 

รายละเอียด 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 
ก าไรสุทธจิากงบเฉพาะกจิการ (บาท) 133,004,632 56,061,067 
จ านวนหุน้ (หุน้) 293,999,752 280,000,000 
จ านวนหุน้ปันผล (หุน้) - 14,000,000 
อตัราการจ่ายปันผลเป็นหุน้ 

(หุน้เดมิ : หุน้ใหม)่ 
(บาทต่อหุน้) 

 
- 
 

 
20 : 1 
0.0250 

เศษของหุน้เดมิหลงัจากการจดัสรรหุน้
ปันผลแลว้  

(บาทต่อหุน้) 

 

 
- 

 

 
0.0250 

อตัราการจ่ายปันผลเป็นเงนิสด  

(บาทต่อหุน้) 
 

0.16 
 

0.02278 

อตัราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุน้) 0.16 0.04778 
 

หมายเหตุ สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต ่ า
กว่านโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
ทัง้นี้ เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ของบรษิทัฯ 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต ่ า
กว่านโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
ทัง้นี้ เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ของบรษิทัฯ 

 

การลงมติ : วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 
15 ก าหนดให ้“ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) 
ถ้าจ านวนกรรมการ ที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ช้
วธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด้” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ขอ้ 14 ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปี “พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ” ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปีในครัง้นี้ มกีรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 
ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์    ด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
      กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

2. นายสมชยั กา้นบวัแกว้      ด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
      กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานกรรมการสรรหา
      และพจิารณาค่าตอบแทน 

 

3. นายยอง ชอล ชอย       ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : (ซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดร้ว่มกนัพจิารณาและเหน็ชอบกบั
ขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุ้นพจิารณาแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวัฒน์    
นายสมชยั ก้านบวัแก้ว และนายยอง ชอล ชอย ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัต่ออกี
วาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า บุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลที่มคีุณสมบตัคิรบถว้นตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และเป็นผู้ที่ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความ
รบัผดิชอบ มคีวามระมดัระวงั และซื่อสตัย์สุจรติ มจีรรยาบรรทางธุรกิจ มวีสิยัทศัน์และทศันคตทิี่ดต่ีอ
องค์กรรวมถงึมผีลการปฏบิตังิานที่ดใีนฐานะกรรมการบรษิทั จงึเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัฯ ต่อไป โดยมรีายละเอยีดประวตัแิละผลงานโดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม ( ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบั
ท่ี 2) 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม
และไม่มลีกัษณะต้องห้ามเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ใน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที่ 15 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่13 มกราคม 2565 แต่ปรากฎว่าไม่มผีู้ถอืหุ้น
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ เขา้มา 
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ข้อมลูการถือหุ้นของกรรมการท่ีเสนอช่ือในครัง้น้ี (ปิดสมดุทะเบียน ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2565) 
 

 

รายช่ือผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
 

จ านวนหุ้น 
 

สิทธิในการออกเสียง 
 

นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ 
2,119,141  2,119,141 

 

นายสมชยั กา้นบวัแกว้  
210 210 

 

นายยอง ชอล ชอย 
7,497,560 7,497,560 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน โดยพจิารณาแต่งตัง้เป็นรายบุคคล 
 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2565  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดให้ 
“หา้มมใิหบ้รษิทัจา่ยเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดแก่กรรมการ เวน้แต่เป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั” 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดให ้“กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปของเงนิ
รางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น”  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2565 เป็นค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบี้ยประชุม และผลตอบแทนอื่น เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 
2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) โดยค านึงถงึความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภทธุรกจิและความ
เกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด และอุตสาหกรรม
เดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท าหน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมา 

 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยค่าตอบแทนจรงิใหแ้ก่กรรมการบรษิทั โดยจา่ยเป็นค่าเบีย้ประชุม รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 2,000,000 บาท รายละเอยีดดงันี้  

 
คณะกรรมการ 

ปี 2565 
(ปีท่ีเสนอ) 

ค่าตอบแทนราย
เดือน / คน 

ปี 2565             
(ปีท่ีเสนอ) 

ค่าเบีย้ประชมุต่อ
ครัง้ / คน 

ปี 2564  
ค่าตอบแทนราย

เดือน / คน 

ปี 2564               
ค่าเบีย้ประชมุต่อ

ครัง้ / คน 

ประธานกรรมการบรษิทั 35,000 -ไมม่-ี 35,000 -ไมม่-ี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 -ไมม่-ี 30,000 -ไมม่-ี 
กรรมการอสิระ 25,000 -ไมม่-ี 25,000 -ไมม่-ี 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

-ไมม่-ี 12,500 -ไมม่-ี 12,500 

กรรมการบรษิทั  -ไมม่-ี 12,000 -ไมม่-ี 12,000 
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หมายเหตุ : 1 ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2563 โดยมผีลบงัคบั
ตัง้แต่วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุม 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2565 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให ้“ที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุก ปี ใน
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้” และมาตรา 121 ก าหนดให ้“ผูส้อบบญัชตี้อง
ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทั” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ข้อ 42 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชีของ
บริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี จะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรอืผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบรษิัท ทัง้นี้ บรษิัทต้องจดัให้มีการ
หมุนเวยีนผู้สอบบญัชตีามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และ/หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพจิารณาเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นมมีติ แต่งตัง้ให้ นางสาววภิาวรรณ    
ปัทวนัวเิวก ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 4795  และนางสาวเนาวรตัน์ นิธเิกียรติพงศ์ ผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตเลขที ่7789 และนางสาวชนารตัน์ จนัทรห์วา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่9052 ในนาม บรษิทั 
เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัและบรษิทัฯ โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต

ช่ือ-สกลุ ปี 2564 ปี 2563 
1.นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร 479,445 420,000 
2.นายนท ีทบัมณี 419,445 360,000 
3.นายยิง่ยง เตชะรุง่นิรนัดร ์ 359,445 300,000 
4.นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi)1 119,445 48,000 
5.นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 119,440 60,000 
6.นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ 119,445 60,000 
7.นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ 119,445 60,000 
8.นายสมชยั ก้านบวัแกว้ 144,445 85,000 
9.นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ 119,445 60,000 
รวม 2,000,000 1,453,000 
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ดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฎบิตังิานได ้ให้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตอื่นของ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั แทนได ้

 นอกจากนัน้เมื่อได้พจิารณาเปรยีบเทียบปรมิาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชใีนระดับ
เดยีวกนัแลว้เหน็ว่า บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั มคี่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม โดยก าหนดให้
ผู้สอบบญัชคีนหนึ่งต่อไปนี้ หรอืผู้สอบบญัชที่านอื่นที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบ
บญัชจีากบรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และลงนามในรายงานการสอบบญัชดีงันี้ 

 

 

ช่ือผูส้อบบญัชี 
 

เลขทะเบียนใบอนุญาต 
 

จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั 

นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก 4795 
 

2 
นางสาวเนาวรตัน์ นิธเิกยีรตพิงศ์ 7789 

 

- 

นางสาวชนารตัน์ จนัทรห์วา             9052 
 

- 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีกบับริษทัในปีท่ีผ่านมา 

บริษทั 
ค่าสอบบญัชี 

ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2,700,000 2,700,000 
บรษิทัยอ่ย (1 บรษิทั) 400,000 400,000 

รวม 3,100,000 3,100,000 

* ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 
   

 ทัง้นี้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้ทัง้ 3 ท่าน 
ไม่มคีวามสมัพนัธ ์และ/หรอื ไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 โดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิดงันี้ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวนเงนิ 2,700,000 บาท และบรษิทัย่อย (1 บรษิทั) จ านวนเงนิ 400,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,100,000 บาทถว้น ซึง่ไมร่วมค่าใชจ้า่ยเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตแิต่งตัง้ให้นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก 

ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 4795  และนางสาวเนาวรตัน์ นิธเิกยีรตพิงศ์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 

7789 และนางสาวชนารตัน์ จนัทรห์วา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่9052 ในนาม บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมิ

ไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของกลุ่มบรษิัทและบรษิัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการ
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ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัและในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้น

ไม่สามารถปฎบิตังิานได ้ให้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่น

ของ บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั แทนได้ โดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิดงันี้ บรษิทั    

ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวนเงนิ 2,700,000 บาท และบรษิทัยอ่ย (1 บรษิทั) จ านวน

เงนิ 400,000 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 3,100,000 บาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ที่เกดิขึ้นจรงิ

ระหว่างการปฏบิตังิาน 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 7  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 
ก าหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนดัประชุมอกีกไ็ด้”  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเสนอให้
ทีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมครัง้นี้  

  

จงึขอเรยีนเชญิท่านผู้ถอืหุ้นบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วม
ประชุมในวนัศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A อาคารเอน็จเินียริง่ ตัง้อยู่ เลขที ่
239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 และเพื่อให้การ
ลงทะเบยีนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเรว็ บรษิัทฯ จะจดัให้มกีารลงทะเบยีนผู้เข้าร่วมประชุม
ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป 

บรษิัทฯ ได้เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ฉบบันี้ รายงาน
ประจ าปี 2564 พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. 
และแบบ ค. ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ที ่www.caz.co.th 

 ผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุมดว้ยตนเอง กรุณาถอืบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถ้อื
หุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป
ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาว
ต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 
หมายเลข 9) พรอ้มอากรแสตมป์ 20 บาท ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัเพื่อให้ผู้ถอืหุ้นสามารถดาวน์โหลด
ใชไ้ดต้ามความเหมาะสมดว้ย พรอ้มแนบเอกสารหรอืหลกัฐาน แสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรือผู้แทนของผู้
ถอืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม และน ามามอบใหท้ีป่ระชุมก่อนเริม่การประชุม  

 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให้บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสอืมอบฉันทะได้ทัง้แบบ ก. หรอื

http://www.caz.co.th/
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แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค . สามารถติดต่อขอรบัได้ที่
เลขานุการบรษิทั หรอืดาวน์โหลดแบบฟอรม์จากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ไดท้ี ่www.caz.co.th)  

  

 ทัง้นี้บริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนด
รายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีด ชดัเจน ตายตวั  

  

 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งของบรษิทัฯ 
เป็นผู้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระที่สามารถรบั
มอบฉนัทะจากท่านไดด้งันี้  

 

 (1) นายนท ีทบัมณ ี  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ  
 

โปรดดรูายละเอยีดของกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะตาม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4)  
 
 

 ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคท์ีจ่ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุม
และออกเสยีงแทนท่าน ขอใหท้่านผูถ้ือหุน้ส่งหนังสอืมอบฉันทะพรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของท่านที่ลง
ลายมอืชื่อ กลบัมาทีบ่รษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุม  

 

 ผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รบัหนังสอืรายงานประจ าปี 2564 ในลกัษณะรูปเล่ม กรุณากรอก
ขอ้มลูในแบบฟอรม์ขอรายงานประจ าปี 2564 (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 8) ใหบ้รษิทัในวนัประชุม หรอืส่ง
โทรสารแบบฟอรม์มาที ่038-606-166 หรอืส่งอเีมลมาทีเ่ลขานุการบรษิทั nattiya.p@caz.co.th 

 

 บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการ
ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนนดงัที่ก าหนดในเอกสาร 
(ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5) และเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบยีน โปรดน าหนังสอืนัดประชุม 
แบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมมาแสดง เพื่อยนืยนัตนในการเขา้ร่วมประชุมดว้ย (ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยล าดบัท่ี 6) 

 ทัง้นี้เพื่อใหท้่านผูถ้อืหุน้ได้รบัประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธิ
ประโยชน์ของท่านอย่างเตม็ที ่หากท่านมคี าถามทีต่อ้งการใหช้ี้แจงในประเดน็ของระเบยีบวาระทีน่ าเสนอ
ในครัง้นี้ สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามาที่บรษิทัฯ โดยใช้จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์มาที่เลขานุการบรษิทั 
nattiya.p@caz.co.th หรอืโทรสารหมายเลข 038-606-166 

นอกจากนัน้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกบริษัทฯ ไดจ้ดัท าแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 7)                                                      

 ขอแสดงความนบัถอื  

                                                                                                                                  
          นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร 

         ประธานกรรมการ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่: นางสาวณฐัฐยิา จารสุมบตั ิเลขานุการบรษิทั โทร.038-606-242            

             

http://www.caz.co.th/
mailto:nattiya.p@caz.co.th
mailto:nattiya.p@caz.co.th
mailto:nattiya.p@caz.co.th
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        ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 

 
 

      นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ - กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

อายุ - 61 ปี 

ประวติัการศึกษา - มศ.5 โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ที ่

103/2556 

ประวติัการท างาน 

 

- 2559 –  ปัจจุบัน  :  กรรมการ  /  กรรมการบริหาร  / 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง บรษิัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 2550 – ปัจจบุนั : กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง / ประธานกรรมการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ 
บรษิทั ทาคนูิ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 

- 2550 – 2564 : ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าที่
บริหาร / กรรมการผู้จ ัดการ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 

 

- 2545  –  2561 :  ก ร รมการผู้ จ ัด ก า ร  บริษัท  ทาคู นิ         
(ประเทศไทย) จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  

 

-ไมม่-ี 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ  6 ปี 

จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุม  
ในรอบปี 2564 

1. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 5/5 ครัง้  
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    นายสมชยั ก้านบวัแก้ว 

 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอ

แต่งตัง้ 

- กรรมการ (มอี านาจลงนามผกูพนับรษิทั) 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

อายุ - 73 ปี 

 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมเครือ่งกล) มหาวทิยาลยั
ศรปีทุม 

- ปรญิญาตร ีสาขาอุตสาหการวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ที ่
129/2559 

ประวติัการท างาน 
 
 
 
 
 
 

- 2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

- 2565 : ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิทั ทาคูนิ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- 2559 – ต.ค. 2563 : กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิัท ทาคูนิ 
กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- 2558 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั ทาคนูิ (ประเทศไทย) จ ากดั  

- 2558 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั จแีก๊ส โลจสีตกิส ์จ ากดั 

- 2558 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั ราชพฤกษ์วศิวกรรม จ ากดั 
- 2558 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั 
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- 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็กซ์แซคท์ เรียลเอสเตท 
จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  

 
-ไมมี่- 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง

กรรมการ 

7 ปี  

จ านวนครัง้ในการเข้าร่วม
ประชุม  
ในรอบปี 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 5/5 ครัง้  
2. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 
ครัง้  
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        นายยอง ชอล ชอย 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ - กรรมการ 

อายุ - 58 ปี 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์Chung-Ang University 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลัก สู ต ร  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่ น ที่  
146/2561 

ประวติัการท างาน - 2563 – ปัจจุบนั : กรรมการ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

- 2557 – ปัจจบุนั : ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏบิตักิาร / 
ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม และการจดัซือ้จดัหา บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 2547 – 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จ ัดการ บริษัท ไทย วู รี     
เอน็จเินียริง่ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  

 

-ไมม่-ี 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 

จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุม  
ในรอบปี 2564  

เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 5/5 ครัง้  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 

  
ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดท่ี 4  คณะกรรมการ 

 
      ขอ้ 13. คณะกรรมการของบรษิัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการที่เป็น
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมถีิน่ที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร และกรรมการของบรษิทัจะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนดและขอ้บงัคบันี้ก าหนด  
 

หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของ
บรษิทั หรอืเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและ
เป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่นกต็าม เวน้
แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้กรรมการนัน้ 

ในการด าเนินกจิการของบรษิทั กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ  
ความระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ของบรษิัท และความซื่อสตัย์สุจรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
  ใหก้รรมการแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยมชิกัชา้ในกรณีทีก่รรมการมสี่วนไดเ้สยีไมว่่าโดยตรงหรอื
โดยอ้อมในสญัญาใด ๆ ที่บรษิทัท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัช ีหรอืถอืหุ้นหรือหุ้นกู้ในบรษิทัและบรษิทัในเครอื  
โดยระบุจ านวนทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบปีบญัช ี
 

ขอ้ 14. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง  
 

(2) ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลไป 
 
 (3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงข้างมากสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้
เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้
ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้าด  
 
 ขอ้ 15. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้า
จ านวนกรรมการทีจ่ะออกแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) 
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กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ให้ใช้วิธี 

จบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่ไ็ด้ 

 
ขอ้ 16. กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะพจิารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม ซึง่อาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลีย่นแปลงกไ็ด ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบของบรษิทั  
                 

หมวดท่ี 5 การประชุมผูถ้ือหุ้น 
 
      ขอ้ 30. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) 
เดอืน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะ
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคน
ซึง่มหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอื
ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรือ่งและเหตุผลในการ
ทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณเีช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผู้
ถอืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรอืผู้ถอืหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรยีกประชุมเองก็ได้
ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณเีช่นนี้ ใหถ้อืว่าเป็นการประชุม
ผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัให้มกีาร
ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร   

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด
จ านวน ผูถ้อืหุน้ซึง่มารว่มประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามต้อง
รว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
 
      ขอ้ 31. ในการเรยีกประชุมผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั 
เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุว่า
เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิหรอืเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นและนายทะเบยีนทราบ ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค า
บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัไมน้่อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไมน้่อยกว่าสาม (3) วนั 
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิัท หรอื
จงัหวดัอื่นทัว่ราชอาณาจกัร หรอืสถานทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 
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      ขอ้ 32. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนใน
การประชุมก็ได้ หนังสอืมอบฉันทะจะต้องลงวนัที่และลายมอืชื่อของผู้ถอืหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไป
ตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
 

หนงัสอืมอบฉนัทะนี้จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานก าหนด ณ ทีป่ระชุมก่อนผูร้บั
มอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 
      ขอ้ 33. ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ต้องมผีู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อย
กว่ายีส่บิห้า (25) คน และต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด หรอืมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้
ทัง้หมดและต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะ
เป็นองคป์ระชุม 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวน 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะ
ผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้อืหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถอืหุ้น
รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม ่และใหส้่งหนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมครัง้หลงันี้ไมบ่งัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มปีระธานกรรมการหรอื
ประธานกรรมการมไิดม้าเขา้ประชุม ถ้ามรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลอืกตัง้ผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุมเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 

 ขอ้ 34. ในการออกเสยีงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่ง (1) หุน้มเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนได้
เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ เว้นแต่เป็นการออกเสยีง
เลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
                (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
 

                (2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคล
อื่น 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
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(ค) การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมด
หรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของ
บริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไร
ขาดทุนกนั          

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั                  
(จ) การเพิม่หรอืลดทุนของบรษิทัหรอืการออกหุน้กู ้                    
(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษิทั 
(ช) การปรบัโครงสรา้งหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อช าระหนี้แก่เจา้หนี้ตามโครงการ

แปลงหนี้เป็นทุน 
(ซ) กรณีอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์
  การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าห้า (5) คนรอ้งขอ
ก่อนทีจ่ะมกีารลงคะแนนและที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบใหล้งคะแนนลบักใ็หล้งคะแนนลบั ส่วนวธิกีารออกเสยีง
ลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมก าหนด 
 

ขอ้ 35. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 
                

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการ
ด าเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

(2)   พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของ
รอบปีบญัชทีีผ่่านมา                

(3)   พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร การจา่ยเงนิปันผล และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4)   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนด

ค่าตอบแทน 
                 (5)   พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน                

(6)       กจิการอื่น ๆ 
 

 ขอ้ 36. ในกรณีทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการเกี่ยวกบัการ
ได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยตามความหมายและหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ใช้บงัคบักบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทจด
ทะเบยีน หรอืการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีน แลว้แต่กรณี ใหบ้รษิทัปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารตามทีก่ฎหมายดงักล่าวก าหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ ๆ ดว้ย 

ขอ้ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคบั
ของบรษิัทว่าด้วยการประชุม (ถ้าม)ี และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ใน
หนังสอืนัดประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมใหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระ 

เมือ่ทีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งตามล าดบัระเบยีบวาระเสรจ็แลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้น
หนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้
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ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระ และ/หรอื เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่เสรจ็ (แลว้แต่
กรณี) และจ าเป็นต้องเลื่อนการพจิารณา ใหท้ีป่ระชุมก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป และ
ให้คณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผู้ถอืหุ้นไม่
น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพมิพ์ตดิต่อกนัไม่น้อย
กว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไมน้่อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 44. ห้ามมใิห้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยูห่า้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล   
 
                เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุรมิสทิธทิีข่อ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอื่น  เงนิปันผลใหจ้่ายตามจ านวน
หุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
 

การจา่ยเงนิปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
                คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเหน็ว่า
บรษิทัมผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
 
                การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
คณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ให้แจ้งเป็นหนังสอืไปยงัผู้ถอืหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการ
จา่ยเงนิปันผลนัน้ในหนงัสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย  

 
มใิห้คดิดอกเบี้ยแก่บรษิทัหากการจ่ายเงนิปันผลนัน้ได้กระท าภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมาย

ก าหนด 
 

      ขอ้ 45. บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) 
ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละสบิ (10%) ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4  
 

ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถทีจ่ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ

เขา้รว่มประชุมแทนโดยมรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 

 

          
 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายนท ีทบัมณี 
- ต าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อสิระ /กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

อาย ุ: 63 ปี  
 
ที่อยู่ : 8/4 ซอยกรุงเทพกรฑีา 7 แยก 4 แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 10240 
ส่วนไดเ้สยีในการพจิารณาวาระการประชุม : -ไมม่-ี 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5  
 

ขัน้ตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท ซี เอ แซด         

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนดให้มกีารตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุน้
หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทน
ผูถ้อืหุน้ (ผูร้บัมอบฉันทะ) ทีจ่ะมาเขา้ร่วมประชุม โปรดน าแบบฟอรม์ทีม่ ีQR code ในหนังสอืนัดประชุม 
ใบลงทะเบยีน หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืเอกสารแสดงตนทีร่าชการออกให้
มาแสดง เพื่อยนืยนัตนในการเขา้รว่มประชุมดว้ย  

ทัง้น้ีบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอื
ผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมแต่ละรายตามทีบ่รษิทัฯ จะพจิารณาเหน็เหมาะสม  

 

1) เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม  
 

ผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา  
1. กรณีผูถ้ือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีย่งัไมห่มดอาย ุเช่น บตัร
ประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
หากม ีการเปลีย่นแปลงชื่อ-นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย  
2. กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ใหแ้สดงเอกสารและหลกัฐานดงันี้  

2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก
ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อผู้ถอืหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รบัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท และ ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว  

2.2 ส าเนาเอกสารของผูถ้อืหุน้ (ผูม้อบฉันทะ) ทีส่่วนราชการออกให ้โดยมรีายละเอยีดตามขอ้  1 
และ ผูถ้อืหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

2.3 ส าเนาเอกสารของผูร้บัมอบฉันทะทีส่่วนราชการออกให ้โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1 และผูร้บั
มอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล  
1. กรณีผูถื้อหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

1.1 แสดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล เช่นเดยีวกบักรณบีุคคลธรรมดา  

ตามขอ้ 1  
1.2 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้กระทรวงพาณชิย ์ซึง่มขีอ้ความใหเ้หน็ว่า ผูแ้ทนนิตบิุคคล ซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชุม มอี านาจกระท า
การแทนนิตบิุคคล ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ)  

 
 



 

  

23 

 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
 

2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก
ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้บั
มอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว  

2.2 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมขี้อความให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มอี านาจ
กระท าการแทนนิตบิุคคล ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ)  

2.3 ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) เช่นเดยีวกบักรณบีุคคล
ธรรมดา ขอ้ 1 ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

2.4 ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดยีวกบักรณบีุคคลธรรมดาขอ้ 1 
และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

 

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ และแต่งตัง้บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น  

 

3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณนีิตบิุคคล ขอ้ 1 หรอื 2  
3.2 ในกรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศมอบให้บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั (TSD) เป็นผูล้งนามหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานต่อไปนี้เพิม่เตมิ  
1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศให้บรษิัท ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน พร้อมปิด
อากรแสตมป์ 20 บาท และขดีฆา่ ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว  
 2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ บรษิทั 
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD)  
 

ทัง้นี้เอกสารทีม่ตี้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพรอ้มด้วย 
และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 

  
2) วิธีการมอบฉันทะ  

บรษิทัฯ ไดแ้นบหนงัสอืมอบฉันทะจ านวน 3 แบบ คอื แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ของผูถ้อืหุน้
แต่ละรายตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไวจ้ านวน 3 แบบ ตามประกาศ
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้  
- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น  
- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั  
- แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้บรษิทั ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  
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ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดย
ด าเนินการดงัน้ี  

1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี้  
1.1 ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปจะเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใด
แบบหนึ่งเท่านัน้  
1.2 ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้
บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะ
เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื 
แบบ ค.)  

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรอืเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระของบรษิทัคนใดคนหนึ่ง โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอยีดของบุคคลที่ผูถ้อืหุ้นประสงค์จะ
มอบฉันทะ หรอืกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระ ตามทีบ่รษิทัระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะโดยเลอืก
เพยีงท่านเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชุมดงักล่าว  

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉันทะดงักล่าวเพื่อให้
ถูกตอ้งและ มผีลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี้บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บั
มอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม  

4. ส่งหนังสอืมอบฉันทะใส่ซองส่งมายงัที่ส านักงานเลขานุการบรษิทั ก่อนวนัพุธที่ 20 เมษายน 
2565 หรอืก่อนเวลาเริม่การประชุมอย่างน้อยครึง่ชัว่โมง เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ไดม้เีวลาตรวจสอบ
เอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ประชุม  
 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสยีงได ้และผู้ถอืหุน้จะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น บริษัท ศูนย์ร ับฝากหลักทรัพย์       
(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแล
หุน้ ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค  

3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
บรษิัทจะเริม่รบัลงทะเบยีนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริม่การประชุมไม่น้อยกว่า  1 ชัว่โมง หรอื 
ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวนัศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A อาคาร
เอน็จเินียริง่ ของบรษิทั เลขที ่239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั
ระยอง 21150 ตามแผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมในหนงัสอืนดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565  
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

                                           วนัศกุรท่ี์ 22 เมษายน 2565 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ลงทะเบยีนเริม่เวลา 12.30 – 13.30 น. 

 

ลงทะเบียนเริม่เวลา 

ลงทะเบียนเริม่เวลา 

ลงทะเบียนเริม่เวลา 

มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบยีน  

 

โต๊ะลงทะเบยีน  

แสดงบตัรประประชาชน และแบบฟอรม์

ลงทะเบยีน ซึง่พมิพบ์ารโ์คด 

 

 

 

แสดงบตัรประชาชน ของผูม้อบฉนัทะ และบตัร

ประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะ  

- แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่พมิพบ์ารโ์คด 

- หนงัสอืมอบฉนัทะ และเอกสารมอบฉนัทะ 

 

 

 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ และเอกสารประกอบ 

 

 

 

กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรอื แบบ. ค ทีผู่ถ้อื

หุน้ระบุความประสงคใ์นการออกเสยีง  ลงคะแนน

แต่ละวาระอย่างชดัเจนแลว้ จะไม่ไดร้บับตัร 

 

 

ลงนามในใบลงทะเบยีน 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานกล่าวเปิดการประชมุเวลา 13.30 

น. 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงใน

วาระใด ๆ ใหย้กมอืและสง่บตัรคะแนน 

 

เจา้หน้าทีเ่กบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูท้ีไ่ม่เหน็ดว้ย
หรอืงดออกเสยีง และสรุปผลการลงคะแนน  

งดออกเสยีง และสรุปผลการลงคะแนน 

ประธานหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย

กล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสยีง  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 7 

 

แผนท่ีบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 8 
  

แบบฟอรม์ขอรายงานประจ าปี 2564 
 

กรณุาส่งรายงานประจ าปี 2564 ในลกัษณะรปูเล่ม  
 
ฉบบัภาษาไทย  จ านวน ......... เล่ม  
 

ฉบบัภาษาองักฤษ จ านวน ......... เล่ม  
 
มาที ่ชื่อผูถ้อืหุน้.......................................................................จ านวนหุน้ทีถ่อื.................................หุน้  
 
บา้นเลขที.่...........................................อาคาร........................................ชัน้...........เลขที…่……………..  
 
ถนน............................................ต าบล / แขวง..................................................................................... 
 
อ าเภอ / เขต.................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์................................  
 
เบอรโ์ทรทีส่ามารถตดิต่อได.้.................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

          ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9 

 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
 

เขยีนท่ี............................................................................ 

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

 

(1) ขา้พเจา้..............................................................................สญัชาติ .................................อยูบ่า้นเลขท่ี ...............
ถนน ......................... ต าบล/แขวง .............................อ าเภอ/เขต........................ จงัหวดั .................................. 
รหสัไปรษณีย ์....................... 

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ................................บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)............................................... 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ..............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .............................เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั ..................................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ......................................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ ...............................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ......................................เสียง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะใหบ้ริษทั  

  

   นายนที ทบัมณี  อาย ุ 63  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  8/4 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวงหวัหมาก      

เขตบางกะปิ   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10240 หรือ 

 
 

  ........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ............................ซอย ........................ ต าบล/
แขวง ........................อ าเภอ/เขต ........................ จงัหวดั ...........................รหสัไปรษณีย ์........................หรือ 

 

  ........................................................ อายุ .............. ปี อยู่บา้นเลขท่ี ..............................ซอย ........................ ต าบล/
แขวง ........................อ าเภอ/เขต ........................ จงัหวดั ........................รหสัไปรษณีย.์....................... 

 

 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท่ี์ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A อาคารเอ็นจิเนียร่ิง ของบริษัท 

เลขท่ี 239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลาและ

สถานท่ีอื่นดว้ย กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

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

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

       ลงช่ือ ............................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

            (............................................. ) 
หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ และตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะและผูร้บั

มอบฉนัทะมาพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะดว้ย 



 มอบฉนัทะแบบ ข /  หน้า 1 ของจ านวน 5 หน้า 
 

 แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

 (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  เรื่อง  ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

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

  

 

(1) ขา้พเจา้................................................................................สญัชาติ ..............................อยูบ่า้นเลขท่ี ...............ถนน 
......................... ต าบล/แขวง .......................อ าเภอ/เขต............................. จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย ์
....................... 

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ................................บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน)............................................. 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ...............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..........................เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั ...................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ ...............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .....................................เสียง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะใหบ้ริษทั  

  

   นายนที ทบัมณี  อายุ  63  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      8/4 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวงหวัหมาก

เขตบางกะปิ   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10240  หรือ 

 
 

  ........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ...........................ซอย ........................ ต าบล/
แขวง ........................อ าเภอ/เขต ........................ จงัหวดั .........................รหสัไปรษณีย ์........................หรือ 

 

  ........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ...........................ซอย ........................ ต าบล/
แขวง ........................อ าเภอ/เขต ........................ จงัหวดั ........................รหสัไปรษณีย.์....................... 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม           

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท่ี์ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A อาคารเอ็นจิเนียร่ิง ของบริษัท 

เลขท่ี 239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป ในวนั เวลา

และสถานท่ีอื่นดว้ย  

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



 มอบฉนัทะแบบ ข /  หน้า 2 ของจ านวน 5 หน้า 
 

      วำระที่ 1 รบัทรำบรำยงำนกิจกำรประจ  ำปี 2564 
 

 วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ  ำปี ส ำหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

 วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไร และกำรจำ่ยเงินปันผลประจ ำปี 2564 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 

3.1 จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี จ านวน 2.75 ลา้นบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

(ณ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัท มีทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

3.2 จ่ายเงินปันผล ส าหรบัรอบระยะเวลา วนัท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัรา 

หุน้ละ 0.16 บาท รวมเป็นมลูค่า 47.04 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 36.11  

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 
   

 วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมตัิแตง่ตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

                  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   1.นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 

   2.นายสมชยั กา้นบวัแกว้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง      บตัรเสีย 

   3.นายยอง ชอล ชอย  

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

 วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจ  ำปี 2565 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

 วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ  ำปี 2565 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 
 



 มอบฉนัทะแบบ ข /  หน้า 3 ของจ านวน 5 หน้า 
 

          วำระที่ 7 เรื่องอ่ืนๆ (ถำ้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือ

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

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

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

 

 ลงช่ือ ................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

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

 

หมำยเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉนัทะตามแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 มอบฉนัทะแบบ ข /  หน้า 4 ของจ านวน 5 หน้า 
 

ใบประจ  ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท่ี์ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A อาคาร

เอ็นจิเนียร่ิง ของบริษัท เลขท่ี 239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอนต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 
 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 

 วำระที.่.........เรื่อง จดัสรรก าไรสุทธิ (ต่อ) 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

 วำระที.่.........เรื่อง จ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

 

วำระที่ .................  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 

 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

 

 

 



 มอบฉนัทะแบบ ข /  หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 
 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 



มอบฉนัทะแบบ ค / หน้า 1 ของจ านวน 5 หน้า 

 

 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั้งให ้

  คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรื่อง  ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

เขยีนท่ี ....................................................................................................... 
    

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

                                                                                          

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

         

อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………………………..ถนน........................................ต าบล/แขวง.................................................................................... 

อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 

        

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้(Custodian)ใหก้บั

..................................................................................................... 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)(“บริษัทฯ”)  

 โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม .......................................... หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................... เสียง ดงัน้ี 

  หุน้สามญั................................................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................... เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ .................................................................หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................... เสียง 

 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

 

   นายนที ทบัมณี  อายุ  63  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      8/4 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10240 หรือ 

 

 

  ........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ...........................ซอย ........................ ต าบล/
แขวง ........................อ าเภอ/เขต ........................ จงัหวดั .........................รหสัไปรษณีย ์........................หรือ 

 

  ........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ...........................ซอย ........................ ต าบล/
แขวง ........................อ าเภอ/เขต ........................ จงัหวดั ........................รหสัไปรษณีย.์....................... 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม           

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท่ี์ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A อาคารเอ็นจิเนียร่ิง ของบริษัท 

เลขท่ี 239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป ในวนั เวลา

และสถานท่ีอื่นดว้ย  
 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดงัน้ี 

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

   มอบฉนัทะบางส่วน  คือ 

   หุน้สามญั …………………………..…………. หุน้      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้……………………………. เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ ……………………..………….  หุน้      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้……………………………. เสียง 
                 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด............................................เสียง 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 



มอบฉนัทะแบบ ค / หน้า 2 ของจ านวน 5 หน้า 

 

      วาระที่ 1 รบัทราบรายงานกิจการประจ  าปี 2564 
 

 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี ส  าหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไร และการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2564 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 

3.1 จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี จ านวน 2.75 ลา้นบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

(ณ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัท มีทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

3.2 จ่ายเงินปันผล ส าหรบัรอบระยะเวลา วนัท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัรา 

หุน้ละ 0.16 บาท รวมเป็นมลูค่า 47.04 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 36.11  

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 

   

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

                  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   1.นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 

   2.นายสมชยั กา้นบวัแกว้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง      บตัรเสีย 

   3.นายยอง ชอล ชอย  

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

 วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ  าปี 2565 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ  าปี 2565 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

          วาระที่ 7 เรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

     
 



มอบฉนัทะแบบ ค / หน้า 3 ของจ านวน 5 หน้า 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือ

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

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

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

 ลงช่ือ ................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

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

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ  คือ 

1. หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

2. หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉนัทะตามแบบ ค. ตามแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มอบฉนัทะแบบ ค / หน้า 4 ของจ านวน 5 หน้า 

 

 

 

ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท่ี์ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A อาคารเอ็นจิเนียร่ิง ของบริษัท เลขท่ี 239 

ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่น

ดว้ย 

 

วาระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 

 วาระที.่.........เรื่อง จดัสรรก าไรสุทธิ (ต่อ) 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

 วาระที.่.........เรื่อง จ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วาระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระที่ .................  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 
    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

     

วาระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 



มอบฉนัทะแบบ ค / หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 

 

วาระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง 
 

วาระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง 


