วันที่ 22 มิถุนายน 2563
เรื่อง

ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
2. รายงานประจาปี 2562 ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีทไี่ ด้รับการเสนอชื่อ
5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
10. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ได้มีมติ เชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่
222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 25
เมษายน 2562 โดยมีสาเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็น
ว่าได้ มีก ารบั นทึ ก รายงานไว้อย่ างถูก ต้อง จึ งขอให้ ที่ ป ระชุ มสามัญ ผู้ ถื อหุ้น รั บ รองรายงานการประชุ ม
ดังกล่าว
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

หน้าที่ 2 ของจานวน 8 หน้า

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ดังปรากฏ
ในรายงานประจาปี 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่ อให้ เป็ น ไปตามกฎหมายที่ ก าหนดให้ บ ริ ษัท ฯ ต้องจั ดท างบการเงิ น
ประจาปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุ ม สามัญผู้ ถือหุ้ น พิ จารณาอนุ มัติงบการเงิ น
สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด และได้ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยงแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจาปี 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิว
อาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

บริษัทและบริษัทย่ อย

บริษัท

สินทรัพย์

4,022.76

3,448.15

หนี้สิน

2,168.84

1,624.89

รายได้จากการขาย

3,313.35

3,272.68

รายได้รวม

3,336.25

3,357.53

กาไรสาหรับปี

90.14*

49.45

กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

0.142*

0.078

*หมายเหตุ กาไรสาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

หน้าที่ 3 ของจานวน 8 หน้า

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัตงิ ดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม
สาหรับผลประกอบการปี 2562 พร้อมจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองเพิ่มเติมตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีน โยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถื อหุ้นเป็ น
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมายและชาระภาษีแล้วในแต่ละปีตาม
งบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดาเนินงานและกาไรสะสมจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีค วามสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคานึงถึงสภาพคล่องของ
บริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสาคัญ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจานวนหนึ่งครั้งจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม
2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท จานวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 44.93 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราร้อยละ 50 ของกาไรสาหรับปีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน
90.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่กาหนดไว้เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส
โคโรนา โดยกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกาหนดวันเดิมกับที่ได้เคย
แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และกาหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ดังนั้ นคณะกรรรมการบริ ษัทฯ จึ งเสนองดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสาหรั บ ผล
ประกอบการปี 2562 และเสนอทาการจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองเพิ่มเติมตามกฎหมายจานวน 2.47 ล้านบาท
จึ งขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อหุ้ น รั บ ทราบการจ่ ายเงิน ปั น ผลระหว่ า งกาลดังกล่ าวและ
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสาหรับผลประกอบการปี 2562 พร้อมทาการจัดสรรกาไรเป็นทุน
สารองเพิ่มเติมตามกฎหมายจานวน 2.47 ล้านบาท
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา
รายการ
กาไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินรวม
จานวนหุ้น (ล้านหุ้น)
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)
เงินปันผลประจาปี (บาท/หุ้น)
- เงินปันผลระหว่างกาล
(ผลประกอบวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562)
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
อัตราเงินปันผลจ่าย (%)

ปี 2560

ปี 2562

ปี 2561

(ขอเสนอ)

(82.13)
16.20
632.75
130.18
0.04

(62.98)
(139.42)
632.75
41.89
งดจ่าย

49.45
90.14
632.75
89.13
0.071

-

-

0.071

25.31
N/A

0.00
N/A

44.93
50

หน้าที่ 4 ของจานวน 8 หน้า

หมายเหตุ 1) ปี 2560-2561 นโยบายการจ่ายเงินปันผลพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการ
2) ปี 2560-2561 จ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่สามารถคานวณอัตราเงินปันผลได้
3) ปี 2562 นโยบายการจ่ายเงินปันผลพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี
ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมี
จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1) นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
ตาแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
2) นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ตาแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3) นายการุญ นันทิลพี งศ์
ตาแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
4) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
ตาแหน่ง กรรมการ
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถื อหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณา
กลั่นกรองแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้ง สี่ท่าน คือ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการและประธาน
กรรมการบริ หาร, นายชู ศัก ดิ์ ปรั ชญางค์ป รีช า กรรมการ กรรมการบริ หาร และ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน, นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ นายกิตติ
ฉัตรเลขวนิช กรรมการ ที่ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทาให้การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอชื่อ กรรมการทั้งสี่ ท่านกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด)
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างระเอียด
รอบคอบแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท ฯ ต่ออีก วาระหนึ่ งจะท าให้ ก ารดาเนิ น งานของบริ ษัท ฯ พั ฒ นาไปได้อย่ างต่อเนื่ อง จึ ง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามกาหนด
วาระทั้งสี่ท่าน ได้แก่ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ, นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ, นายการุญ
นันทิลีพงศ์ กรรมการ และ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีก
วาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่าน ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3)
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองถึ ง ความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย และผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้จ่ายผลประโยชน์อื่น ใดให้แก่กรรมการ
นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการพร้อมกาหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พิจารณากาหนดค่าเบี้ยประชุม ประจาปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม

ตาแหน่ง

บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม
ปี 2563
ปี 2561
ปี 2562

(ขอเสนอ)

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร

ประธานฯ
กรรมการ
ประธานฯ
กรรมการ
ประธานฯ
กรรมการ
ประธานฯ
กรรมการ

30,000
20,000
25,000
20,000
25,000
20,000

30,000
20,000
25,000
20,000
25,000
20,000
25,000
20,000

30,000
20,000
**30,000**
**25,000**
25,000
20,000
25,000
20,000
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ค่าเบี้ยประชุม

ตาแหน่ง

บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม
ปี 2563
ปี 2561
ปี 2562

(ขอเสนอ)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ประธานฯ
กรรมการ

25,000
20,000

25,000
20,000

25,000
20,000

2. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่ง เทียบเท่า
กับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
รายละเอียด

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการ

4,000,000 บาท

4,000,000 บาท

4,000,000 บาท

(ขอสนอ)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ มผู้ ถื อหุ้ น
สามัญประจาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัตแิ ต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนดังนี้
1. นายโสภณ
เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ
2. นางสาวรุ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ
3. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ
4. นางสาวสุมนา
พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ
5. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
6. นางสาวรสพร
เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ
7. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807
ผู้สอบบัญชีบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 โดยกาหนด
ค่าตอบแทน ประจาปี 2563 เป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
มีค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ ความเป็ น อิส ระและเป็ น กลาง มีป ระสบการณ์ ใ นงานสอบบั ญ ชี มีความ
ต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้ บริการที่ดี
สามารถให้ คาปรึ กษาแนะนาที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญ ชียังอยู่ในเกณฑ์ใ กล้เคี ยงกับ อุตสาหกรรม
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เดี ย วกั น อีก ทั้ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ มีส่ วนได้เสี ย กับ บริ ษัท ฯ บริษัท ย่ อย ผู้ บ ริ หาร ผู้ ถื อหุ้ น รายใหญ่ หรื อผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงาน
ท าหน้ าที่ ตรวจสอบบั ญ ชี และแสดงความเห็ น ต่องบการเงิน ของบริ ษัท ฯ แทนผู้ ส อบบั ญ ชี ดังกล่ าวได้
นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสานักงานเดียวกัน โดยรายละเอียดประวัติของ
ผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระนี้กาหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการ
นาเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวัน
พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ จะใช้วิธีลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทั้งที่มาประชุม
ด้วยตนเองหรือในฐานะผู้รับมอบฉันทะจะต้องนาแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมนาหลักฐานแสดงสิทธิการเข้า
ร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความ
ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัด
ประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงจาเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างใน
ทุกจุด ซึ่งจะทาให้จ านวนที่นั่งมีจ านวนจากัด ประมาณ 35 ที่ นั่ง อีก ทั้งไม่สามารถให้คนจานวนมากมารวมอยู่ใ น
สถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้
บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือ
มอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
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ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีจุ ดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่
ตรวจพบผู้ที่มีอาการไข้ หรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่ งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ามูก
เป็นต้น หรือมีความเสี่ยงที่จะมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
(ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมดัวยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่ว มประชุมแทน
ได้) นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิงดการแจกของชาร่วย งดบริการของว่าง ชา กาแฟ และ งดรับประทาน
อาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรพต หงษ์ทอง)
ประธานกรรมการ

