
 
 

 
 

ที่ MO 004/2563 

 วันท่ี  17  กุมภาพันธ์  2563 

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรือ่งการก าหนดวันประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 
และการจา่ยเงินปันผล  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังนี้ 

1)  มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เป็นเงินสด 
ในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท จ านวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 44.93 ล้านบาท จากก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และส ารองตามกฎหมายจ านวน 2.47 ล้านบาท 

 2) มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจ านวน 4 ท่าน ดังนี้   

1) นายถกล  ถวิลเตมิทรัพย์  กรรมการ 
2) นายชศูักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา   กรรมการ 
3) นายการุญ  นันทิลีพงศ์      กรรมการ 
4) นายกติติ  ฉัตรเลขวนิช     กรรมการ 

3) มีมตใิห้เสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่อนุมัติคา่ตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชมุกรรมการ ดังนี ้
1)  พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยประชุม ประจ าปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนดังนี้  

ค่าเบี้ยประชุม ต าแหน่ง 
บาท/คน/คร้ัง ที่มาประชุม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
(น ำเสนอ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานฯ 30,000 30,000 30,000 

 กรรมการ 20,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบและ   ประธานฯ - 25,000 **30,000** 

บริหารความเส่ียง กรรมการ - 20,000 **25,000** 

คณะกรรมการสรรหาและ  ประธานฯ 25,000 25,000 25,000 

ก าหนดคา่ตอบแทน   กรรมการ 20,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการบริหาร ประธานฯ 25,000 25,000 25,000 

 กรรมการ 20,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานฯ 25,000 25,000 25,000 

 กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
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 2)  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน 
โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม 

รายละเอียด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
(น ำเสนอ) 

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

 
4) มีมตใิห้เสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่อนุมัติแตง่ตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดคา่ตอบแทน ดงันี ้

1)  นายโสภณ เพิ่มศิรวิัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3182 หรือ  
2)  นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3516 หรือ  
3) นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3972 หรือ  
4) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5872 หรือ 
5) นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ 
6) นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5659 หรือ 
7) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4807  

ผู้สอบบัญชีบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยก าหนด
ค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 เป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่น 

5) ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
รัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรงุเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 

วาระท่ี 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562   
วาระท่ี 2     รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2562 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
วาระท่ี 4      พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไรประจ าปี 2562 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และรับเงินปันผล (Record 
Date) ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563  

 

 

 



 

0402-SET แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 2-61-T 

 ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (นายกฤษฏ์พงศ์  ตากวิรยิะนันท์) 
 ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 


