
 
 

 
    

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

 วันที่  22  มีนาคม  2564 

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 
 2. รายงานประจ าปี 2563 (One Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 4. นิยามกรรมการอิสระ 
 5. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 7. รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะ 
 8. ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  

และการมอบฉันทะ 
 9. หนังสือมอบฉันทะ  
 
 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติ เชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียง
รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-Meeting) ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 
วัตถุประสงค์และเหตุผล :  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 
กรกฎาคม 2563 โดยมีส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็น
ว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว  

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 



หน้าที่ 2 ของจ านวน 11 หน้า 
 

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2563 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2563 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ 

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัตงิบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท างบการเงิน

ประจ าปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยงแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจ าปี 2563 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน 

    หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรพัย ์ 4,133.35 3,652.76 

หนี้สิน 2,169.53 1,763.74 

รายได้จากการขาย 3,888.76 3,877.71 

รายได้รวม 3,903.92 3,890.63 

ก าไรส าหรับป ี 159.05 114.22 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.251 0.181 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 
 



หน้าที่ 3 ของจ านวน 11 หน้า 
 

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัตจ่ิายเงินปันผลและจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็น

จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมายและช าระภาษีแล้วในแต่ละปีตาม
งบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการด าเนินงานและก าไรสะสมจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และค านึงถึงสภาพคล่องของ
บริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส าคัญ 

ความเห็นคณะกรรมการ :  จากผลด าเนินงานและฐานะการเงินประจ าปี 2563 ตามงบการเงินรวม 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 159.05 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลด าเนินงานประจ าปี 2563 
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จ านวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 69.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 44 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดย
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
และท าการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองเพิ่มตามกฎหมายจ านวน 5.71 ล้านบาท 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปทีี่ผ่านมา 

รายการ 
ปี 2563 
(น ำเสนอ) 

ปี 2562 ปี 2561 

ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

114.22 49.45 (62.98) 

ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 
ตามงบการเงินรวม 

159.05 90.14 (139.42) 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 632.75 632.75 632.75 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ลา้นบาท) 146.71 89.13 41.89 

เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.11 0.071 งดจ่าย  
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 69.60 44.93 0.00 
อัตราเงินปันผลจ่าย (%) 44 50 N/A 

   หมายเหตุ  1)  ปี 2561 นโยบายการจ่ายเงินปันผลพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการ และท าการจ่ายเงิน
ปันผลจากก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่สามารถค านวณอัตราเงินปันผลได้ 

  2)  ตั้งแต่ปี 2562 นโยบายการจ่ายเงินปันผล พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 
 



หน้าที่ 4 ของจ านวน 11 หน้า 
 

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปี

ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมี
จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 

 1) นายบรรพต  หงษ์ทอง      กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ 
   และ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 2)  นายไพบูลย์  คุจารีวณิช    กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 3) นายศราวุธ  เมนะเศวต       กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 4) นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์    กรรมการ 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณา
กลั่นกรองแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสี่ท่าน คือ นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, นายไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการอิสระ 
และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ กรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ ที่ครบก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะท าให้การด าเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายบรรพต หงษ์ทอง, นายไพบูลย์ คุจารีวณิช และ นายศราวุธ 
เมนะเศวต แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 4) และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง 
(หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงสุด และ หัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการ)  

 



หน้าที่ 5 ของจ านวน 11 หน้า 
 

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

 ความเหน็คณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไดป้ฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หาก
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะท าให้การด าเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง และกรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และ
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระทั้งสี่ท่าน ได้แก่ นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ, นายไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการอิสระ, 
นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ  กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่าน ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้บ าเหน็จกรรมการและ

ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด และโดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย จึงขอน าเสนอมาเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์
อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น  จึงเห็น 
สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 



หน้าที่ 6 ของจ านวน 11 หน้า 
 

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

1) พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยประชุม ประจ าปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยพิจารณาปรับเพิ่มค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการบริหาร เนื่องด้วยได้รับมอบหมายงานและ
ภาระหน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น 

ค่าเบี้ยประชุม ต าแหน่ง 

บาท/คน/คร้ัง ท่ีมาประชุม 

ปี 2564 
น ำเสนอ 

เพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อน 

ปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานฯ 30,000 30,000 30,000 
 กรรมการ **25,000** 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบและ   ประธานฯ 30,000 30,000 25,000 
บริหารความเสี่ยง กรรมการ 25,000 25,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและ  ประธานฯ 25,000 25,000 25,000 
ก าหนดค่าตอบแทน   กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการบริหาร ประธานฯ **30,000** 25,000 25,000 
 กรรมการ **25,000** 20,000 20,000 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาล ประธานฯ 25,000 25,000 25,000 
 กรรมการ 20,000 20,000 20,000 

2) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่า
กับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม 

รายละเอียด 
ปี 2564 
น ำเสนอ 

เทียบเท่ำกบัปกี่อน 

ปี 2563 ปี 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,000,000 บำท 4,000,000 บาท 4,000,000 บาท 

 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

 

 

 

 



หน้าที่ 7 ของจ านวน 11 หน้า 
 

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งต้ัง  

1) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ 
2) นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ  
3) นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ  
4) นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ 
5) นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ 
6) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท ์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 5872  
ผู้สอบบัญชีบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยก าหนด

ค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 เป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นนอก 
เหนือจากนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความ
ต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี 
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าที่มีประโยชน์  และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท า
หน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีส านักงานเดียวกัน โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้
แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

 

 

 



หน้าที่ 8 ของจ านวน 11 หน้า 
 

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจโดยรวมและเพื่อให้รองรับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จ านวน 22 
ข้อ จากเดิมจ านวน 40 ข้อ เป็นจ านวน 62 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อ 41) ท าการเพาะปลูกพืชทุกชนิด รวมถึงเก็บเกี่ยวพืช ผล จากการเพาะปลูกทุกชนิด เพื่อจ าหน่าย หรือ

ใช้ในการผลิตปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องส าอาง เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุก
ชนิดทุกประเภท หรือน าไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตยา ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องส าอาง เครื่องใช้
เสริมความงาม เครื่องอุปโภค บริโภคทุกชนิด หรืออย่างอื่นที่สามารถน าไปเป็นส่วนประกอบได้ 
เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อ 42) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ าดื่ม น้ าแร่ น้ า
ผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรส
อาหาร น้ าซอส น้ าตาล น้ ามันพืช อาหารสัตว์ เครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคอื่น ๆ ทุกชนิดทุก
ประเภท 

ข้อ 43) ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก จัดหา ซื้อ จ าหน่าย ปลูก วิเคราะห์ วิจัย สกัดและพัฒนา 
เพาะปลูก ผลิตเมล็ดพันธุ์  ต้นกล้า กัญชา กัญชง ทุกชนิดทุกสายพันธุ์ สายพันธุ์พืชทุกชนิด 
สมุนไพรทุกชนิด รวมถึงเก็บเกี่ยวพืช ผล จากการเพาะปลูกเพื่อจ าหน่าย หรือใช้ในการผลิตปุ๋ย ยา 
เคมีภัณฑ์ เครื่องส าอาง เวชภัณฑ์ เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุก
ประเภท ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงที่กฎหมายอนุญาต หรือน าไปเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตยา ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องส าอาง เวชภัณฑ์ เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุก
ชนิด หรืออย่างอ่ืนที่สามารถน าไปเป็นส่วนประกอบได้ เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 44) ประกอบกิจการผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ย จากกากตะกอนระบบบ าบัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรม
เยื่อกระดาษ อาหาร และเกษตรแปรรูป และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย หรือการน า
ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นที่เกิดจากการผลิตสินค้าบริการตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์ไปผลิตเป็น
สารปรับปรุงดินและปุ๋ย เพื่อใช้ เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อ 45) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ จ าหน่าย รวมตลอดจนเป็นผู้น าเข้าในประเทศ และส่งออกนอกประเทศ 
ซึ่ง ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน ยาปราบศัตรูพืชและสัตว์ ยาบ ารุงพืชและสัตว์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการท าสวน ท าไร่ การเกษตร ทุกชนิด ทุกประเภท 

ข้อ 46) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพ
วัตถุดิบ หรือส าเร็จรูป 

ข้อ 47) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตรวจสอบและออกแบบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและพลังงาน ให้บริการในการบริหารจัดการ
ระบบน้ าดี และระบบน้ าเสีย หลุมฝังกลบ ให้บริการวิเคราะห์น้ า คุณภาพน้ า อากาศ และดิน 
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ข้อ 48) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า การจัดการสวนปาล์มน้ ามัน และเกษตรกรรม
ทุกประเภท 

ข้อ 49) ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับระบบโรงไฟฟ้า ระบบวิศวกรรม ระบบการผลิต 
รวมทั้งระบบงานอื่นทุกประเภท 

ข้อ 50) ประกอบกิจการ ผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน้ า และเศษวัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
ข้อ 51) ประกอบกิจการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า โรงงาน อาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด 
ข้อ 52) ประกอบกิจการ สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด 

พ่นน้ ายากันสนิม ส าหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไข
อุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท 

ข้อ 53) ประกอบกิจการ ให้บริการฝึกอบรม และจัดสัมมนา รวมถึงให้บริการสถานที่ฝึกอบรมและสัมมนา 
ที่พัก ให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คณะบุคคล และบุคคล 

ข้อ 54) ประกอบกิจการให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภท อาทิเช่น ส าหรับการจัดการสวนปาล์ม
น้ ามันและเกษตรกรรมทุกประเภท และงานด้านอื่นๆ 

ข้อ 55) ประกอบกิจการให้บริการด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้ า
อุปโภค บริโภค ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ทุกประเภท 

ข้อ 56) ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย เกี่ยวกับอาหาร เครื่องบริโภค เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป ผลไม้แปร
รูป อาหารเสริม รวมถึงเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคทุกชนิดทุกประเภท  

ข้อ 57) ประกอบกิจการสถานบริการอันมีลักษณะเป็นสถานบันเทิง ร้านอาหารทุกชนิด ทุกประเภท 
รวมถึงการซื้อ จ าหน่ายอาหารทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงการซื้อ จ าหน่ายอาหาร บุหรี่ ยาเส้น 
สุรา เบียร์ น้ าดื่ม น้ าแร่ น้ าอัดลม ไอศรีม เครื่องดื่ม ทุกชนิดทุกประเภท 

ข้อ 58) ด าเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา กระท าด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสูตรหรือข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ผลิตหรือจ าหน่ายสินค้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทุกประเภท 
เครื่องอุปโภค และบริโภค รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและพาณิชยก
รรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการของบริษัท ในการเพิ่มพูนความรู้ ความความช านาญ 
ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี พร้อมทั้งสามารถขาย และ/หรือให้บริการแก่ลูกค้า
ทั่วไป 

ข้อ 59) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจ าหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกไปจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยการขายส่ง ขายปลีก เป็นตัวแทน หรือแต่งตั้งผู้อื่นเป็นตัวแทนเพื่อจ าหน่ายสินค้า
ตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 

ข้อ 60) ประกอบกิจการรับจ้างผลิต และรับจ้างท าของ พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
น้ าแร่ น้ าผลไม้ และสินค้าอื่น ๆ ตามที่ก าหนดเอาไว้ในวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิ ติ
บุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
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ข้อ 61) ประกอบกิจการค้าโดยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ผ่านช่องทางเว็บไซด์ สังคม
ออนไลน์ ซึ่งสินค้าตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์ ยกเว้นธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

ข้อ 62) ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านทางสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 
สื่อออนไลน์ เว็บไซด์ ยกเว้นธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จ านวน 22 ข้อ จากเดิม
จ านวน 40 ข้อ เป็นจ านวน 62 ข้อ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น พร้อมขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เห็นชอบให้สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์  

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  วาระนี้ก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือให้คณะกรรมการบรษิัทฯ ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการ
น าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 
 
บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และรับเงินปันผล 

(Record Date) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 
ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม

ประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 
เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียง

รูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามข้อ
ปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 
โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และเอกสารยืนยันตัวตนมายัง
บริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 (กรณีส่ง
เอกสารทางอีเมล (E-mail) 

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว 
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงแทนท่านได้ 
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ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทฯ จะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpi-th.com 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

 

  (นายบรรพต หงษ์ทอง)       
   ประธานกรรมการ 

http://www.cpi-th.com/

