วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่ อง นัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2563 และจ่ายเงินปั นผล (แก้ ไข )
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยคณะกรรมการของบริ ษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรี ยล จากัด (มหาชน) ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 15.30 – 17.00 นาฬกิ า บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
1.

รับรองผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และให้ นาเสนอต่อทีป่ ระชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เพื่อพิจารณารับรอง
2.

รับรองงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ได้ ผา่ นการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ ว และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3.

อนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรและการประกาศจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 เป็ นจานวนหุ้นละ 0.13 บาท

(ศูนย์จดุ หนึง่ สามบาท) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท คิดเป็ นเงินปั นผลรวมทังสิ
้ ้น 25,870,000 บาท โดยกาหนดจ่ายเงิน
ปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และให้ เสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4.

รับทราบรายชื่อกรรมการซึง่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ได้ แก่ พันโทเอกกมล คังคะเกตุ,

นายมาซาโนริ โอยะ และนายคาซูฮิโระ เอนโดะ และที่ประชุมมีมติเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
5.

รับทราบรายชื่อกรรมการตรวจสอบซึง่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระได้ แก่ นายอรัญ

ศรี วอ่ งไทย, นายสมชาย สายแสง และนายคาซุมาซะ โคบายาชิ และที่ประชุมมีมติเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี พิจารณาแต่งตังกรรมการตรวจสอบที
้
่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบอีกวาระหนึง่
อนุมตั ิให้ นาเสนอเรื่ องการแต่งตังคุ
้ ณเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789
และ/หรื อคุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรื อคุณศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ์ ผู้สอบบัญชีรับ
6.

อนุญาตเลขที่ 8802 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2563
พร้ อมทังก
้ าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิน 1,400,000 บาท (หนึง่ ล้ านสีแ่ สนบาทถ้ วน) ต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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7.

อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2563 และให้ นาเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
8.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00

นาฬิกา ณ ห้ องประชุม 1 โรงแรมแอมโปเรสซิเดนซ์ เลขที่ 59/99 ตาบลธนู อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
(1) รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 1/2562
(2) พิจารณาผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ประจาปี 2562
(3) พิจารณารับรองงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(4) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และประกาศจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
(5) พิจารณาการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(7) พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
9.

กาหนดให้ วนั ที่ 4 มีนาคม 2563 (Record Date) เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 1/2563 และกาหนดให้ วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2563 (Record Date)เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเพื่อ
สิทธิในการรับเงินปั นผลประจาปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ตอ่ ประชาชนและผู้ลงทุนทัว่ ไป

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรี ยล จากัด (มหาชน)

(นายทศพล วณิชวิศิษฎ์กลุ )
รองกรรมการผู้จดั การ
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