
 
 

 
 

ที่ MO 004/2565 

 วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2565 

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรือ่งการกำหนดวันประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 
การจา่ยเงินปันผล และแต่งตัง้ตอ่วาระกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติดังนี้ 

1) มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 256 4 
เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 120,223,003.50 บาท จาก
กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสำรอง
ตามกฎหมายจำนวน 8,421,590 บาท 

2) มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา  
14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท 
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนน
พระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 20 พฤษภาคม 
2565 

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนการใชง้านระบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์น้ัน บริษัทฯ จะแจ้งใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป 

3) มีมติอนุมัติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 โดยมี
วาระการประชุมดังนี้ 
วาระท่ี 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 
 ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วาระท่ี 2     รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564 
 ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรรายงานผลการดำเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบ

การเงิน สำหรับปี ส้ินสุด วันที่  31 ธันวาคม 2564 ที่ ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนกังาน 
อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียงแล้ว 

วาระท่ี 4      พิจารณาอนมุัตจิ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2564 
 ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นเงินสด 
ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 
120,223,003.50 บาท จากกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และ
สำรองตามกฎหมายจำนวน 8,421,590 บาท 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก
วาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้   

(1) นายนพพร  พิชา  กรรมการอิสระ 
(2) นายทรงฤทธิ์  นิวัติศยัวงศ์  กรรมการ  
(3) นายถกล  ถวิลเตมิทรัพย ์ กรรมการ  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการพร้อมกำหนดค่าเบี้ยประชมุกรรมการ ดังนี ้

(1) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2565 ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน  

ค่าเบี้ยประชุม ตำแหน่ง 

บาท/คน/คร้ัง ที่มาประชุม 
ปี 2565 
นำเสนอ 

เทียบเท่ากบัปกี่อน 
ปี 2564 ปี 2563 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานฯ 30,000 30,000 30,000 
 กรรมการ 25,000 **25,000** 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบและ   ประธานฯ 30,000 30,000 **30,000** 
บริหารความเส่ียง กรรมการ 25,000 25,000 **25,000** 
คณะกรรมการสรรหาและ  ประธานฯ 25,000 25,000 25,000 
กำหนดคา่ตอบแทน   กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
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ค่าเบี้ยประชุม ตำแหนง่ 

บาท/คน/คร้ัง ที่มาประชุม 
ปี 2565 
นำเสนอ 

เทียบเท่ากบัปกี่อน 
ปี 2564 ปี 2563 

คณะกรรมการบริหาร ประธานฯ 30,000 **30,000** 25,000 
 กรรมการ 25,000 **25,000** 20,000 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานฯ 25,000 25,000 25,000 
และพัฒนาความยั่งยืน กรรมการ 20,000 20,000 20,000 

(หมายเหตุ  มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  4/2564 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ให้ทำการ
เปลี่ยนชื่อ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนา
ความยั่งยืน) 

(2)  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องด้วยกรรมการแต่ละท่านได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ที่เพิ่มมาก
ขึ้น โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม 

รายละเอียด 
ปี 2565 
นำเสนอ 

เพิ่มขึ้นจากปกี่อน 
ปี 2564 ปี 2563 

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,500,000 บาท 4,000,000 บาท 4,000,000 บาท 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้ 
(1)  นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4807 หรือ 
(2)  นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3516 หรือ  
(3) นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3972 หรือ  
(4) นางสุมนา พันธ์พงษ์สานนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5872 หรือ 
(5) นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4521 หรือ 
(6) นางสาวรสพร  เดชอาคม   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5659  
ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดย
กำหนดคา่ตอบแทน ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,750,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเทา่
กับปีก่อน และไม่มีคา่บริการอื่นนอกเหนือจากนี้  

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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4) มีมติแต่งตัง้ต่อวาระกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี ้
(1)  นายนพพร  พิชา   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  

   (วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี) 
(2) นายไพบูลย์  คุจารวีณิช   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

   (วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี) 
(3) นายศราวุธ  เมนะเศวต   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

   (วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี)  
โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำ
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ หรือ คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงที่พ้นตำแหน่งตาม
วาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้   

ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (นายกฤษฏ์พงศ์  ตากวิรยิะนันท์) 
 ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 


