หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 12.30 น.
ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริง่
เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ตาบลห้วยโป่ ง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหุ้นหรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าร่วมประชุม
โปรดนาแบบฟอร์มหนังสือเชิ ญประชุม ซึง่ พิ มพ์บาร์โค้ด หรือหนังสือมอบฉันทะ
และบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนทีท่ างราชการออกให้มาแสดง
เพือ่ ยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย
(บริษทั ฯ ของดการมอบของชาร่วยในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ความโปร่งใส
และสอดคล้องกับแนวทางทีห่ น่วยงานกากับดูแลได้รณรงค์
ให้งด/เลิกแจกของชาร่วยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ )

วันที่ 25 มีนาคม 2565
เรือ่ ง การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
เรียน ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตามที่ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้กาหนดให้จดั การประชุม
สามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคาร
เอ็นจิเนียริง่ ของบริษทั เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 21150 นัน้
โปรดทราบ ภายใต้ส ถานการณ์ การระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ
สนับสนุ นให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ นายนที ทับมณี กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้า
ประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม) อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้ถอื หุ้นมา
ประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ ขอให้ผถู้ อื หุน้ ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง
การป้ องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และมีคาแนะนาสาหรับผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังต่อไปนี้
1. ควรงดเข้าร่ว มกิจกรรม หากตนเองมีอ าการป่ วยมีไข้หรือมีอ าการของโรคระบบทางเดิน
หายใจ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้ องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดการประชุม และควรปฏิบตั ติ ามหลัก
สุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้าและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
3. หากพบว่าตนเองป่ วยหรือเริม่ ป่ วย ควรติดต่อขอรับการตรวจรักษาตามขัน้ ตอน และหาก
อาการป่ วยนัน้ เข้าได้กบั โรคในระบบทางเดินหายใจควรงดเข้ากิจกรรมทันที
4. หากสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก ผิดปกติ ควรแนะนาให้ผู้ม ี
อาการติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองทันที
5. หลีก เลี่ยงการอยู่ใ กล้ชิดกับผู้มอี าการป่ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่ วยที่มอี าการโรคระบบ
ทางเดินหายใจทีไ่ ม่ป้องกันตัวเอง
ทัง้ นี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน บริษทั ได้จดั ให้มกี ระบวนการการคัดกรองโดยการตรวจวัด
อุณหภูมริ ่างกายของผูม้ าประชุมทุกท่านก่อนเข้าประชุม และบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ให้ ผ้มู ีไข้สูงเกิ น
37.5 องศา เข้าร่วมประชุม รวมถึง เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้ร่วมงานทุกท่าน บริษัท
ของดจัดอาหารและบริการชา กาแฟ เพื่อลดความเสีย่ งการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส COVID-19

ทัง้ นี้ หากสถานการณ์มกี ารเปลีย่ นแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องและส่งผลกระทบ
ต่อการจัดประชุมผู้ถอื หุ้นบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษทั www.caz.co.th หรือ
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th ขอให้ท่านติดตามผ่านช่องทางอย่างใกล้ชดิ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายซุง ซิก ฮอง)
กรรมการผูจ้ กั าร

สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

หน้ าที่
1 - 10

สิ่ งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ลาดับที่ 1 รายงานประจาปี 2564 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR code

-

ลาดับที่ 2 ประวัตกิ รรมการทีเ่ สนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ 11 - 15
ลาดับที่ 3 ข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้

16 - 20

ลาดับที่ 4 ข้อมูลกรรมการอิสระทีย่ งั ดารงตาแหน่ ง เพื่อการรับมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้
ลาดับที่ 5 ขัน้ ตอนการลงทะเบียน วิธกี ารมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ลาดับที่ 6 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

21
22 - 25
-

ลาดับที่ 7 แผนทีต่ งั ้ การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้

26

ลาดับที่ 8 แบบฟอร์มขอรายงานประจาปี 2564

27

ลาดับที่ 9 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ในรูปแบบ QR code ตามทีก่ รมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กาหนด

วันที่ 25 มีนาคม 2565
เรือ่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจาปี 2564 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR code ทีป่ รากฎใน
แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม
2. ประวัตกิ รรมการทีเ่ สนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
3. ข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
4. ข้อมูลกรรมการอิสระทีย่ งั ดารงตาแหน่ ง เพื่อการรับมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้
5. ขัน้ ตอนการลงทะเบียน วิธกี ารมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
6. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
7. แผนทีต่ งั ้ การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
8. แบบฟอร์มขอรายงานประจาปี 2564
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ในรูปแบบ QR code
ตามทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กาหนด
ด้ว ยคณะกรรมการ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”)
เห็นสมควรให้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริง่ เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 21150 โดยวาระการประชุมมีดงั นี้

วาระที่ 1

รับทราบรายงานกิ จการประจาปี 2564

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 35 (1) กาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
“พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดาเนิน การของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่ านมา” โดย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้สรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่
ในรายงานประจาปี 2564 ในรูปแบบ QR code ทีป่ รากฎในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันมาตลอด
่
โดย
เน้ นบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมันในหลั
่
กการการกากับดูแลกิจการ และ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั น่ การให้หรือรับสินบนกับ
เจ้าหน้ าที่ของรัฐหรือ ภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กาหนดโครงสร้างองค์กรให้มกี ารแบ่งหน้ าที่ค วาม
รับผิดชอบ กระบวนการทางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่ วยงานให้มคี วามชัดเจน เพื่อให้ม ี
การถ่วงดุลอานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดย บริษทั ฯ ได้กาหนด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถอื หุน้ เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน และรายงาน
ประจาปี 2564 รายละเอียดตามทีป่ รากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2564
การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รบั การลงคะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากเป็ นระเบียบวาระเพื่อ
ทราบ
วาระที่ 2

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ทีก่ าหนดให้
“คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถอื หุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ” และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 36 (2)
กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี “พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของรอบปี บญ
ั ชีท่ผี ่านมา” โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี
2564 ตาม QR code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นอนุ มตั งิ บการเงินรวมของ
บริษทั และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ
สาหรับรอบบัญชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว ทัง้ นี้ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ สาหรับปี 2564 สรุปสาระสาคัญดังนี้
2

ตารางสรุปงบการเงิ นของบริ ษทั
งบแสดงฐานะการเงิ น
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สนิ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนออกจาหน่ ายและชาระแล้ว
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมรายได้
กาไรสุทธิสาหรับปี ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

งบการเงิ นรวม
1,972,523,515
1,311,234,307
147,000,000
146,999,876
654,073,482
งบการเงิ นรวม
2,199,234,841
136,513,353
0.46

หน่วย : บาท
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2,039,506,158
1,394,379,011
147,000,000
146,999,876
645,127,147
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2,202,455,728
133,004,632
0.45

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไร และการจ่ายเงิ นปันผล ประจาปี 2564

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีนิตบิ ุคคลและหลังหักเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีก่ ฎหมาย
และบริษทั ฯ ได้กาหนดไว้จากงบการเงินเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการ
ดาเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญ ญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 44 ได้กาหนดว่า “การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายใน
(1) เดือนนับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไป
ยังผู้ถอื หุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่าสาม (3) วันด้วย” นอกจากนี้มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 45 ซึง่ กาหนดว่า “บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”
ความเห็นของคณะกรรมการ: ปี 2564 บริษทั ฯ มีกาไรเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน
133 ล้านบาท โดยไม่มยี อดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาอนุ มตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 มกราคม
2564 – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.16 บาท รวมเป็ นมูลค่าประมาณ 47.04 ล้านบาท
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารจัดสรรกาไร
สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจาปี 2564 ดังมีรายละเอียดดังนี้
3.1 จัด สรรก าไรสุ ท ธิป ระจ าปี จ านวน 2.75 ล้า นบาท เป็ น ทุ น ส ารองตามกฎหมาย
(ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)
3.2 จ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.16 บาท รวมเป็ นมูลค่า 47.04 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 36.11
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record Date for Dividend) ในวันที่
18 มีนาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงิ นปันผล ในปี ที่ผา่ นมา
รายละเอียด
กาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ (บาท)
จานวนหุน้ (หุน้ )
จานวนหุน้ ปั นผล (หุน้ )
อัตราการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้

1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
133,004,632
293,999,752
-

1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
56,061,067
280,000,000
14,000,000

(หุน้ เดิม : หุน้ ใหม่)
(บาทต่อหุน้ )
เศษของหุน้ เดิมหลังจากการจัดสรรหุน้
ปั นผลแล้ว

-

20 : 1
0.0250

(บาทต่อหุน้ )

-

0.0250

(บาทต่อหุน้ )

0.16

0.02278

อัตราการจ่ายปั นผลรวม (บาทต่อหุน้ )

0.16

0.04778

สัด ส่ ว นการจ่ า ยเงิน ปั น ผลต่ า
กว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษทั ฯ

สัด ส่ ว นการจ่ า ยเงิน ปั น ผลต่ า
กว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษทั ฯ

อัตราการจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด

หมายเหตุ

การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ
15 กาหนดให้ “ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งหนึ่งในสาม (1/3)
ถ้าจานวนกรรมการ ที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้
วิธจี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่กไ็ ด้ ” และข้อบังคับของบริษทั ฯ
ข้อ 14 กาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญประจาปี “พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ ง
ตามวาระ” ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี ในครัง้ นี้ มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระจานวน 3
ท่าน ได้แก่
1. นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

ดารงตาแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

ดารงตาแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายยอง ชอล ชอย

ดารงตาแหน่ง กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : (ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสีย) ได้รว่ มกันพิจารณาและเห็นชอบกับ
ขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ ตรีวรี านุ ว ัฒ น์
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว และนายยอง ชอล ชอย ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษทั ต่ออีก
วาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
พระราชบัญ ญัติบ ริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อ ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และเป็ น ผู้ ม ีคุ ณ วุ ฒ ิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็ นผู้ท่ปี ฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรทางธุรกิจ มีวสิ ยั ทัศน์ และทัศนคติท่ดี ตี ่อ
องค์กรรวมถึงมีผลการปฏิบตั งิ านที่ดใี นฐานะกรรมการบริษทั จึงเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั ฯ ต่อไป โดยมีรายละเอียดประวัตแิ ละผลงานโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับ
ที่ 2)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ไี ด้เปิ ดเผยไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 แต่ปรากฎว่าไม่มผี ู้ถอื หุ้น
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ เข้ามา
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ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครัง้ นี้ (ปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565)
รายชื่อผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

จานวนหุ้น
2,119,141

สิ ทธิ ในการออกเสียง
2,119,141

210

210

นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

7,497,560
7,497,560
นายยอง ชอล ชอย
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นรายบุคคล
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2565

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดให้
“ห้ามมิให้บริษทั จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษทั ”
และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 16 กาหนดให้ “กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงิน
รางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565 เป็ นค่าตอบแทนรายเดือ น ค่าเบี้ยประชุม และผลตอบแทนอื่น เป็ นจานวนเงินไม่เ กิน
2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยคานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความ
เกี่ยวโยงกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ซึง่ สอดคล้องกับสภาวะโดยทัวไปของตลาด
่
และอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผ่านมา
คณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั

ปี 2565

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2564

(ปี ที่เสนอ)
ค่าตอบแทนราย
เดือน / คน

(ปี ที่เสนอ)
ค่าเบีย้ ประชุมต่อ
ครัง้ / คน

ค่าตอบแทนราย
เดือน / คน

ค่าเบีย้ ประชุมต่อ
ครัง้ / คน

35,000
30,000
25,000
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
12,500

35,000
30,000
25,000
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
12,500

-ไม่ม-ี

12,000

-ไม่ม-ี

12,000

ในปี 2564 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนจริงให้แก่กรรมการบริษทั โดยจ่ายเป็ นค่าเบีย้ ประชุม รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 2,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้
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ชื่อ-สกุล
1.นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร
2.นายนที ทับมณี
3.นายยิง่ ยง เตชะรุง่ นิรนั ดร์
4.นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi)1
5.นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
6.นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
7.นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
8.นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
9.นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
รวม

ปี 2564
479,445
419,445
359,445
119,445
119,440
119,445
119,445
144,445
119,445
2,000,000

ปี 2563
420,000
360,000
300,000
48,000
60,000
60,000
60,000
85,000
60,000
1,453,000

หมายเหตุ : 1 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2563 โดยมีผลบังคับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2565

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้ “ที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุก ปี ใน
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ” และมาตรา 121 กาหนดให้ “ผูส้ อบบัญชีต้อง
ไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่ งหน้าทีใ่ ด ๆ ของบริษทั ” และข้อบังคับของบริษทั ฯ
ข้อ 42 กาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญ ประจาปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญ ชีของ
บริษัท ทุ ก ปี ในการแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี จะแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชีค นเดิม อีก ก็ไ ด้ ผู้ส อบบัญ ชีต้อ งไม่เ ป็ น
กรรมการ พนัก งาน ลูก จ้าง หรือ ผู้ดารงต าแหน่ งหน้ า ที่ใ ด ๆ ในบริษัท ทัง้ นี้ บริษัทต้อ งจัดให้ ม ีก าร
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
และ/หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจ ารณาและเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติ แต่งตัง้ ให้ นางสาววิภาวรรณ
ปั ทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4795 และนางสาวเนาวรัตน์ นิธเิ กียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที่ 7789 และนางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 9052 ในนาม บริษทั
เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริษทั และบริษทั ฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ น
ผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และในกรณีท่ผี ู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต
7

ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั งิ านได้ ให้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด แทนได้
นอกจากนัน้ เมื่อได้พจิ ารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับ
เดียวกันแล้วเห็นว่า บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด มีค่าสอบบัญชีทเ่ี หมาะสม โดยกาหนดให้
ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผู้สอบ
บัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้ทาการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีดงั นี้
ชื่อผูส้ อบบัญชี

เลขทะเบียนใบอนุญาต

นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก
นางสาวเนาวรัตน์ นิธเิ กียรติพงศ์

4795
7789

นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา

9052

จานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั
2
-

ตารางเปรียบเที ยบค่าสอบบัญชีกบั บริ ษทั ในปี ที่ ผ่านมา

บริ ษทั
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ย่อย (1 บริษทั )
รวม

ค่าสอบบัญชี
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2564
2,700,000
2,700,000
400,000
400,000
3,100,000
3,100,000

* ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทีเ่ กิดขึน้ จริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน
ทัง้ นี้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด และผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ ทัง้ 3 ท่าน
ไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็ นผู้ถอื หุ้นของบริษทั ฯ จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็น ต่ อ งบการเงิน ของบริษัท ฯ และเห็น ควรเสนอคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อ ก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินดังนี้ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) จานวนเงิน 2,700,000 บาท และบริษทั ย่อย (1 บริษทั ) จานวนเงิน 400,000 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,100,000 บาทถ้วน ซึง่ ไม่รวมค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ดทีเ่ กิดขึน้ จริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติแต่งตัง้ ให้ นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4795 และนางสาวเนาวรัตน์ นิธเิ กียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่
7789 และนางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 9052 ในนาม บริษทั เคพีเอ็มจี ภูม ิ
ไชย สอบบัญ ชี จากัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชีของกลุ่มบริษัทและบริษัท ฯ โดยให้ค นใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการ
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ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้น
ไม่สามารถปฎิบตั งิ านได้ ให้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่น
ของ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด แทนได้ โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินดังนี้ บริษทั
ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวนเงิน 2,700,000 บาท และบริษทั ย่อย (1 บริษทั ) จานวน
เงิน 400,000 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 3,100,000 บาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง
ระหว่างการปฏิบตั งิ าน
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้ อเท็จจริ ง และเหตุผล : ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2
กาหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะ
ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะเสนอให้
ทีป่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ นอกเหนือจากทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดไว้ในการประชุมครัง้ นี้
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถอื หุ้นบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เข้าร่วม
ประชุมในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริง่ ตัง้ อยู่ เลขที่
239 ถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 และเพื่อให้การ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มกี ารลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
ตัง้ แต่เวลา 12.30 น. เป็ นต้นไป
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ฉบับนี้ รายงาน
ประจาปี 2564 พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.
และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.caz.co.th
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผูถ้ อื
หุน้ ท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัวไป
่
ซึ่ง เป็ น แบบที่ง่า ยไม่ซ ับ ซ้อ น) แบบ ข. และแบบ ค. (แบบที่ใ ช้เ ฉพาะกรณีผู้ถือ หุ้น เป็ น ผู้ล งทุ น ชาว
ต่ า งประเทศและแต่ ง ตัง้ ให้ บริษัท ศู น ย์ร บั ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ) (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ วย
หมายเลข 9) พร้อมอากรแสตมป์ 20 บาท ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผู้ถอื หุ้นสามารถดาวน์โหลด
ใช้ได้ตามความเหมาะสมด้วย พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรื อผู้แทนของผู้
ถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม และนามามอบให้ทป่ี ระชุมก่อนเริม่ การประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทงั ้ แบบ ก. หรือ
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แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่ ง แบบใดก็ไ ด้ (หนัง สือ มอบฉัน ทะแบบ ค. สามารถติด ต่ อ ขอรับ ได้ท่ี
เลขานุการบริษทั หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้ท่ี www.caz.co.th)
ทัง้ นี้ บ ริษัท ฯ ขอแนะน าให้ใ ช้ห นัง สือ มอบฉัน ทะตามแบบ ข. ซึ่ง เป็ น แบบที่ก าหนด
รายการต่าง ๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียด ชัดเจน ตายตัว
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษทั ฯ
เป็ นผู้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับ
มอบฉันทะจากท่านได้ดงั นี้
(1) นายนที ทับมณี
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะตาม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
ในกรณีทท่ี ่านมีความประสงค์ทจ่ี ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงแทนท่าน ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของท่านที่ลง
ลายมือชื่อ กลับมาทีบ่ ริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รบั หนังสือรายงานประจาปี 2564 ในลักษณะรูปเล่ม กรุณากรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มขอรายงานประจาปี 2564 (สิ่ งที่ ส่งมาด้วยลาดับที่ 8) ให้บริษทั ในวันประชุม หรือส่ง
โทรสารแบบฟอร์มมาที่ 038-606-166 หรือส่งอีเมลมาทีเ่ ลขานุการบริษทั nattiya.p@caz.co.th
บริษัท ฯ ใคร่ ข อให้ท่ า นผู้ถือ หุ้ น ได้โ ปรดทราบและปฏิบ ัติต ามเงื่อ นไข และวิธ ีก าร
ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กาหนดในเอกสาร
(สิ่ งที่ ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนาหนังสือนัดประชุม
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดง เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย (สิ่ งที่ ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 6)
ทัง้ นี้เพื่อให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้ เป็ นการรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคาถามทีต่ อ้ งการให้ช้แี จงในประเด็นของระเบียบวาระทีน่ าเสนอ
ในครัง้ นี้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้ ามาที่บริษทั ฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุ การบริษทั
nattiya.p@caz.co.th หรือโทรสารหมายเลข 038-606-166
นอกจากนัน้ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกบริษัทฯ ได้จดั ทาแผนที่สถานที่จดั การประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7)
ขอแสดงความนับถือ
นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร
ประธานกรรมการ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี : นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ เลขานุ การบริษทั โทร.038-606-242
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้

อายุ

-

ประวัติการศึกษา

- มศ.5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่
103/2556

ประวัติการทางาน

- 2559 – ปั จจุ บ ั น : กรรมการ / กรรมการบริ ห าร /
กรรมการบริห ารความเสี่ยง บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน)
- 2550 – ปั จจุบนั : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง / ประธานกรรมการต่ อต้านการทุจริต และคอร์รปั ชัน่
บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
- 2550 – 2564 : ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่
บริห าร / กรรมการผู้ จ ัด การ บริษัท ทาคู นิ กรุ๊ ป จ ากัด
(มหาชน)
- 2 5 4 5 – 2561 : ก ร ร ม ก า ร ผู้ จ ั ด ก า ร บ ริ ษั ท ท า คู นิ
(ประเทศไทย) จากัด

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
61 ปี
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผูบ้ ริ หารในกิ จการอื่นที่อาจ
ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
จานวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุม
ในรอบปี 2564

-ไม่ม-ี
6 ปี
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 ครัง้
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นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
ประเภทกรรมการที่เสนอ
แต่งตัง้

-

กรรมการ (มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั )
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

- 73 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครือ่ งกล) มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
- ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่
129/2559
- 2558 – ปั จจุบน
ั : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการทางาน

- 2565 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
- 2559 – ต.ค. 2563 : กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ทาคูนิ
กรุป๊ จากัด (มหาชน)
- 2558 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด
- 2558 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริษทั จีแก๊ส โลจีสติกส์ จากัด
- 2558 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จากัด
- 2558 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด
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- 2562 – ปั จ จุบ ัน : กรรมการ บริษัท เอ็ก ซ์แ ซคท์ เรีย ลเอสเตท
จากัด
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผูบ้ ริ หารในกิ จการอื่นที่อาจ
ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง

-ไม่มี7 ปี

กรรมการ
จานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
ประชุม
ในรอบปี 2564

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 ครัง้
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2
ครัง้

14

นายยอง ชอล ชอย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้

- กรรมการ

อายุ

- 58 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Chung-Ang University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ห ลั ก สู ต ร Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ น ที่
146/2561
- 2563 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
- 2557 – ปั จจุบนั : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั กิ าร /
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม และการจัดซือ้ จัดหา บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- 2547 – 2557 : ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จ ัด การ บริษัท ไทย วู รี
เอ็นจิเนียริง่ จากัด

ประวัติการทางาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผูบ้ ริ หารในกิ จการอื่นที่อาจ
-ไม่ม-ี
ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ 2 ปี
จานวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุม
ในรอบปี 2564

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 ครัง้
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการที่เป็ น
กรรมการอิส ระ และกรรมการตรวจสอบให้เ ป็ น ไปตามจ านวนที่ก ฎหมายว่ า ด้ว ยหลักทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์กาหนด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทั จะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกาหนดและข้อบังคับนี้กาหนด
ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษทั หรือเข้าเป็ นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด
หรือเป็ นกรรมการของบริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัดอื่นทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื ก็ตาม เว้น
แต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ กรรมการนัน้
ในการดาเนินกิจการของบริษทั กรรมการและผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ ของบริษัท และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ให้กรรมการแจ้งให้บริษทั ทราบโดยมิชกั ช้าในกรณีทก่ี รรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษทั ทาขึน้ ระหว่างรอบปี บญ
ั ชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษทั และบริษทั ในเครือ
โดยระบุจานวนทัง้ หมดทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในระหว่างรอบปี บญ
ั ชี
ข้อ 14. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2)

ให้ผถู้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลไป

(3)
บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้
เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั น้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผู้
ออกเสียงชีข้ าด
ข้อ 15. ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้า
จานวนกรรมการทีจ่ ะออกแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3)
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กรรมการที่จะต้อ งออกจากต าแหน่ งในปี แ รกและปี ท่สี องภายหลัง จดทะเบีย นบริษัท นัน้ ให้ใ ช้ว ิธ ี
จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
ข้อ 16. กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม ซึง่ อาจกาหนดเป็ น
จานวนแน่ นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั
หมวดที่ 5 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น การประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4)
เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคน
ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเ รือ่ งและเหตุผลในการ
ทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้
ถือหุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีท่ีค ณะกรรมการไม่จ ดั ให้ม ีก ารประชุ ม ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอ ง ผู้ถือ หุ้น
ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถอื หุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี าร
ประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด
จานวน ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 33 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถอื หุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า
เป็ นเรื่อ งที่จะเสนอเพื่อ ทราบ เพื่อ อนุ มตั ิหรือ เพื่อ พิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อ ง
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถอื หุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดอื่นทัวราชอาณาจั
่
กร หรือสถานทีอ่ ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
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ข้อ 32. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนใน
การประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถอื หุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไป
ตามแบบทีน่ ายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ป่ี ระธานกาหนด ณ ทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั
มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถอื หุ้น ต้องมีผู้ถอื หุ้นและผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้
ทัง้ หมด หรือมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้
ทัง้ หมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จึงจะ
เป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวน
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะ
ผูถ้ อื หุน้ ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถอื หุ้น
ร้องขอให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถอื หุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มปี ระธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่ม ี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ก็ให้ท่ปี ระชุมเลือกตัง้ ผู้ถอื หุ้ นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่ว ม
ประชุมเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุน้ หนึ่ง (1) หุน้ มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ คนใดมีส่วนได้
เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ เว้นแต่เป็ นการออกเสียง
เลือกตัง้ กรรมการ และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่ อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)

การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคล
อื่น
การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
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(ค)

การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมด
หรือ บางส่ ว นที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุ ค คลอื่น เข้า จัด การธุ ร กิจ ของ
บริษัท หรือ การรวมกิจ การกับ บุ ค คลอื่น โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์จ ะแบ่ ง ก าไร
ขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิม่ หรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั
(ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็ นทุน
(ซ) กรณี อ่ ื น ใดตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ
ก่อนทีจ่ ะมีการลงคะแนนและที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธกี ารออกเสียง
ลงคะแนนลับนัน้ ให้เป็ นไปตามทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกาหนด
ข้อ 35. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการ
ดาเนินการของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
พิจารณาและอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
รอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร การจ่ายเงินปั นผล และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
พิจ ารณาเลือ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่อ อกตามวาระและก าหนด
ค่าตอบแทน
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
กิจการอื่น ๆ

ข้อ 36. ในกรณีทบ่ี ริษทั หรือบริษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั หรือบริษทั ย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ใี ช้บงั คับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษทั ปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารตามทีก่ ฎหมายดังกล่าวกาหนดไว้ในเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย
ข้อ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถอื หุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบั งคับ
ของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดาเนินไปตามล าดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมให้เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระ
เมือ่ ทีป่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งตามลาดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
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ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่
กรณี) และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ทป่ี ระชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาทีจ่ ะประชุมครัง้ ต่อไป และ
ให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถอื หุ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันไม่น้อย
กว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้อ 44. ห้ามมิใ ห้จ่า ยเงิน ปั น ผลจากเงิน ประเภทอื่น นอกจากเงิน ก าไร ในกรณีท่ี บ ริษัท ยัง มีย อด
ขาดทุนสะสมอยูห่ า้ มมิให้จ่ายเงินปั นผล
เว้นแต่เป็ นกรณีของหุน้ บุรมิ สิทธิทข่ี อ้ บังคับระบุไว้เป็ นการอื่น เงินปั นผลให้จ่ายตามจานวน
หุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอื หุ้นได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่า
บริษทั มีผลกาไรสมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ า ยเงิน ปั น ผล ให้ก ระท าภายในหนึ่ ง (1) เดือ นนั บ แต่ ว ัน ที่ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น หรือ
คณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถอื หุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
กาหนด

มิให้คดิ ดอกเบี้ยแก่บริษทั หากการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ได้กระทาภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมาย

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%)
ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จ ะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถทีจ่ ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
เข้าร่วมประชุมแทนโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล : นายนที ทับมณี
- ตาแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 63 ปี
ที่อ ยู่ : 8/4 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวงหัว หมาก
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่ม-ี
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
ขัน้ ตอนการลงทะเบียน วิ ธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
การลงทะเบี ย นผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2565 ของบริษั ท ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนดให้มกี ารตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุน้
หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทน
ผูถ้ อื หุน้ (ผูร้ บั มอบฉันทะ) ทีจ่ ะมาเข้าร่วมประชุม โปรดนาแบบฟอร์มทีม่ ี QR code ในหนังสือนัดประชุม
ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ และบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนทีร่ าชการออกให้
มาแสดง เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย
ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือ
ผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบ่ ริษทั ฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1) เอกสารที่ผ้เู ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถ้ ู ือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ทย่ี งั ไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
หากมี การเปลีย่ นแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยน่ ื หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณี ผถ้ ู ือหุ้นมอบฉันทะให้ผร้ ู บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารและหลักฐานดังนี้
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถอื หุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รบั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท และ ขีดฆ่าลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
2.2 สาเนาเอกสารของผูถ้ อื หุน้ (ผูม้ อบฉันทะ) ทีส่ ่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1
และ ผูถ้ อื หุน้ (ผูม้ อบฉันทะ) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 สาเนาเอกสารของผูร้ บั มอบฉันทะทีส่ ่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 และผูร้ บั
มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิ ติบคุ คล
1. กรณี ผถ้ ู ือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
ตามข้อ 1
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึง่ มีขอ้ ความให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล ซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุม มีอานาจกระทา
การแทนนิตบิ ุคคล ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ)

22

1. กรณี ผ้ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ผร้ ู บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั
มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผู้เข้าร่ว มประชุม มีอานาจ
กระทาการแทนนิตบิ ุคคล ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ)
2.3 สาเนาเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคล
ธรรมดา ข้อ 1 ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 สาเนาเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1
และผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2. กรณี ผ้ถู ือหุ้นเป็ นชาวต่ างประเทศ และแต่งตัง้ บริ ษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด (TSD) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ ุคคล ข้อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีผู้ถอื หุ้นที่เป็ นชาวต่างประเทศมอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด (TSD) เป็ นผูล้ งนามหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้เพิม่ เติม
1) หนังสือ มอบอ านาจจากผู้ถือ หุ้น ที่เ ป็ นผู้ล งทุ น ชาวต่ างประเทศให้บ ริษัท ศูนย์ร บั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พร้อมปิ ด
อากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่า ลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ บริษทั
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
ทัง้ นี้เอกสารทีม่ ตี ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย
และให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
2) วิ ธีการมอบฉันทะ
บริษทั ฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะจานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ของผูถ้ อื หุน้
แต่ละรายตามแบบทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้จานวน 3 แบบ ตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
- แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไป
่ ซึง่ เป็ นแบบทีง่ า่ ยไม่ซบั ซ้อน
- แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็ นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ บริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
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ผู้ถื อ หุ้น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของบริ ษัท ฯ ได้ ด้ ว ยตนเองสามารถมอบฉั น ทะได้ โ ดย
ดาเนิ นการดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี้
1.1 ผูถ้ อื หุน้ ทัวไปจะเลื
่
อกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใด
แบบหนึ่งเท่านัน้
1.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ จะ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ
แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุค คลใดบุค คลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือ หุ้น หรือ เลือ กมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทั คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่อื พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผถู้ อื หุ้นประสงค์ จะ
มอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามทีบ่ ริษทั ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือก
เพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้
ถูกต้องและ มีผลผูกพันตามกฎหมาย ทัง้ นี้บริษทั ได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู้ บั
มอบฉันทะทีม่ าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายังที่สานักงานเลขานุ การบริษทั ก่อนวันพุธที่ 20 เมษายน
2565 หรือก่อนเวลาเริม่ การประชุมอย่างน้อยครึง่ ชัวโมง
่
เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ได้มเี วลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทนั เวลาเริม่ ประชุม
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถอื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉั น ทะเพีย งบางส่ ว นน้ อ ยกว่ า จ านวนที่ต นถือ อยู่ ไ ด้ เว้ น แต่ เ ป็ น บริษัท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด (TSD) ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูล้ งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแล
หุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเริม่ รับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริม่ การประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมง
่
หรือ
ตัง้ แต่เวลา 12.30 น. เป็ นต้นไป ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคาร
เอ็นจิเนียริง่ ของบริษทั เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 21150 ตามแผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
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ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565
บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด

(มหาชน)
ลงทะเบียนเริม่ เวลา 12.30 – 13.30 น.
ผูร้ บั มอบฉันทะ

มาด้วยตนเอง
ลงทะเบียนเริม่ เวลา
โต๊ะลงทะเบียน

ลงทะเบียนเริม่ เวลา

โต๊ะลงทะเบียน

ลงทะเบียนเริม่ เวลา แสดงบัตรประชาชน ของผูม้ อบฉันทะ และบัตร
แสดงบัตรประประชาชน และแบบฟอร์ม
ประชาชนของผูร้ บั มอบฉันทะ
ลงทะเบียน ซึง่ พิมพ์บาร์โคด

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม

- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่ พิมพ์บาร์โคด
- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบ
กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรือ แบบ. ค ทีผ่ ถู้ อื
หุน้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียง ลงคะแนน
แต่ละวาระอย่างชัดเจนแล้ว จะไม่ได้รบั บัตร

ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมเวลา 13.30
น.
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
กรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใน
วาระใด ๆ ให้ยกมือและส่งบัตรคะแนน
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน
งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน

ประธานหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
กล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง
25

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
แผนที่ บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8

แบบฟอร์มขอรายงานประจาปี 2564
กรุณาส่งรายงานประจาปี 2564 ในลักษณะรูปเล่ม
ฉบับภาษาไทย

จานวน ......... เล่ม

ฉบับภาษาอังกฤษ

จานวน ......... เล่ม

มาที่ ชื่อผูถ้ อื หุน้ .......................................................................จานวนหุน้ ทีถ่ อื .................................หุน้
บ้านเลขที.่ ...........................................อาคาร........................................ชัน้ ...........เลขที…
่ ……………..
ถนน............................................ตาบล / แขวง.....................................................................................
อาเภอ / เขต.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ................................
เบอร์โทรทีส่ ามารถติดต่อได้...................................................................................................................
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั ่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่............................................................................
วันที่............เดือน........................ พ.ศ............................
(1) ข้าพเจ้า..............................................................................สัญชาติ .................................อยูบ่ า้ นเลขที่ ...............
ถนน ......................... ตาบล/แขวง .............................อาเภอ/เขต........................ จังหวัด ..................................
รหัสไปรษณีย์ .......................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ................................บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)...............................................
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม ..............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ ..................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................................เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ ...............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้บริษทั
นายนที ทับมณี อายุ 63
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 8/4 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ............................ซอย ........................ ตาบล/
แขวง ........................อาเภอ/เขต ........................ จังหวัด ...........................รหัสไปรษณีย์ ........................หรือ
........................................................ อายุ .............. ปี อยู่บา้ นเลขที่ ..............................ซอย ........................ ตาบล/
แขวง ........................อาเภอ/เขต ........................ จังหวัด ........................รหัสไปรษณีย.์ .......................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุ ม A อาคารเอ็นจิเนี ยริ่ง ของบริษัท
เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ
สถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผรู ้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ............................................. ผูม้ อบฉันทะ
(............................................. )
ลงชื่อ ............................................. ผูร้ บั มอบฉันทะ
(............................................. )
หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผูร้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั
มอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่........................................................................
วันที่............เดือน ........................... พ.ศ........................
(1) ข้าพเจ้า................................................................................สัญชาติ ..............................อยูบ่ า้ นเลขที่ ...............ถนน
......................... ตาบล/แขวง .......................อาเภอ/เขต............................. จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์
.......................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ................................บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน).............................................
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม ...............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..........................เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ ...................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................................เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ ...............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้บริษทั
นายนที ทับมณี อายุ 63
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
เขตบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ

8/4 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวงหัวหมาก

........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ...........................ซอย ........................ ตาบล/
แขวง ........................อาเภอ/เขต ........................ จังหวัด .........................รหัสไปรษณีย์ ........................หรือ
........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ...........................ซอย ........................ ตาบล/
แขวง ........................อาเภอ/เขต ........................ จังหวัด ........................รหัสไปรษณีย.์ .......................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนี ยริ่ง ของบริษัท
เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะแบบ ข / หน้า 1 ของจานวน 5 หน้า

วำระที่ 1 รับทรำบรำยงำนกิจกำรประจำปี 2564
วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไร และกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
3.1 จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี จานวน 2.75 ล้านบาท เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
(ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
3.2 จ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.16 บาท รวมเป็ นมูลค่า 47.04 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 36.11
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ
่ น้ จำกตำแหน่งตำมวำระ
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1.นายประเสริฐ ตรีวีรานุ วฒ
ั น์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
2.นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
3.นายยอง ชอล ชอย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจำปี 2565
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2565
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

มอบฉันทะแบบ ข / หน้า 2 ของจานวน 5 หน้า

วำระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผู ้รับ มอบฉัน ทะในวาระใดที่ ไม่ เป็ นไปตามที่ ร ะบุ ไว้ใ นหนั งสื อ มอบฉัน ทะนี้ ให้ถื อ ว่ า การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูร้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................... ผูม้ อบฉันทะ
(.......................................................)
ลงชื่อ ................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.......................................................)

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มวี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

มอบฉันทะแบบ ข / หน้า 3 ของจานวน 5 หน้า

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคาร
เอ็นจิเนี ยริ่ง ของบริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ ง-หนองบอนตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย
วำระที.่ ................เรื่อง .......................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที.่ ................เรื่อง .......................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
วำระที.่ .........เรื่อง จัดสรรกาไรสุทธิ (ต่อ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

วำระที.่ .........เรื่อง จ่ายเงินปั นผล (ต่อ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

วำระที.่ ................เรื่อง .......................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที่ ................. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ ...................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

บัตรเสีย

ชื่อกรรมการ ...................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

บัตรเสีย

ชื่อกรรมการ ...................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

บัตรเสีย

มอบฉันทะแบบ ข / หน้า 4 ของจานวน 5 หน้า

วำระที.่ ................เรื่อง .......................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที.่ ................เรื่อง .......................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที.่ ................เรื่อง .......................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

มอบฉันทะแบบ ข / หน้า 5 ของจานวน 5 หน้า

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ .......................................................................................................
วันที่ ...................... เดือน ................................ พ.ศ. ................................
(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................................................... สัญชาติ ................................
อยูบ่ า้ นเลขที่…………………………………………..ถนน........................................ตาบล/แขวง....................................................................................
อาเภอ/เขต.............................................................จังหวัด............................................รหัส ไปรษณีย.์ ...............................................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กบั
.....................................................................................................
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม .......................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................... เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ................................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................... เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ .................................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................... เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
นายนที ทับมณี อายุ 63
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
เขตบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ

8/4 ซอยกรุ งเทพกรี ฑา 7 แยก 4 แขวงหัวหมาก

........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ...........................ซอย ........................ ตาบล/
แขวง ........................อาเภอ/เขต ........................ จังหวัด .........................รหัสไปรษณีย์ ........................หรือ
........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ...........................ซอย ........................ ตาบล/
แขวง ........................อาเภอ/เขต ........................ จังหวัด ........................รหัสไปรษณีย.์ .......................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อ เข้าประชุ มและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนี ยริ่ง ของบริษัท
เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุ มและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุน้ สามัญ …………………………..…………. หุน้
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้………………………………. เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ ……………………..…………. หุน้
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้………………………………. เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้งั หมด............................................เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 1 ของจานวน 5 หน้า

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2564
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
3.1 จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี จานวน 2.75 ล้านบาท เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
(ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
3.2 จ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.16 บาท รวมเป็ นมูลค่า 47.04 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 36.11
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ
่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1.นายประเสริฐ ตรีวีรานุ วฒ
ั น์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
2.นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
3.นายยอง ชอล ชอย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2565
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 2 ของจานวน 5 หน้า

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผู ้รับ มอบฉัน ทะในวาระใดที่ ไม่ เป็ นไปตามที่ ร ะบุ ไว้ใ นหนั งสื อ มอบฉัน ทะนี้ ให้ถื อ ว่ า การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูร้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนั งสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................... ผูม้ อบฉันทะ
(.......................................................)
ลงชื่อ ................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.......................................................)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน ( Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
1. หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนิ นการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2. หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบ ค. ตามแบบ

มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 3 ของจานวน 5 หน้า

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุ มและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนี ยริ่ง ของบริษัท เลขที่ 239
ถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น
ด้วย
วาระที.่ ................เรื่อง .......................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที.่ ................เรื่อง .......................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
วาระที.่ .........เรื่อง จัดสรรกาไรสุทธิ (ต่อ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

วาระที.่ .........เรื่อง จ่ายเงินปั นผล (ต่อ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

วาระที.่ ................เรื่อง .......................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ ................. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ ...................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

บัตรเสีย
บัตรเสีย
บัตรเสีย

วาระที.่ ................เรื่อง .......................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 4 ของจานวน 5 หน้า

วาระที.่ ................เรื่อง .......................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที.่ ................เรื่อง .......................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 5 ของจานวน 5 หน้า

