ที่ 51/2562/007
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง
เรียน

การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้มีมติที่สาคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ดังต่อไปนี้
1. มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ซึง่ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
2. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในวัน ที่ 15 มี น าคม 2562 โดยจะประชุ มในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเวิล ด์บ อลรูม ชั้น 23
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึง่ มีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยกาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมี ความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ให้กลับมาดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1) นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
กรรมการอิสระ
2) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
3) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการ
4) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2561 ซึ่งมี
วงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4098
2) นางสาวบงกช
อ่าเสงี่ยม
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684
3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8420
4) นางศศิธร
พงศ์อดิศักดิ์
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8802
ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจาปี 2562
และอนุมัติค่าสอบบัญ ชีประจาปี 2562 วงเงินไม่เกิน 8,565,000 บาท และค่าสอบบัญ ชี
สาหรับผู้สอบบัญชีรองของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริ ษัท
ประมาณการไม่เกิน 803,502 บาท รวมทั้งมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทาน
งบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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3. มีมติให้แต่งตั้งนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ หรือ นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอานาจภายใต้ข้อจากัดของกฎหมาย ในการแก้ไขเพิ่มเติม วัน เวลา สถานที่
รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2561 - 15 มกราคม 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpn.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่งไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
โดยบริษั ท ฯ จะเปิ ด เผยรายละเอี ย ดของการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจ าปี 2562 และระเบี ย บวาระการประชุ ม
ดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.cpn.co.th กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสานักเลขานุการบริษัทที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-5555 ต่อ 1684, 1686 หรือ 1687 หรือส่งอีเมลได้ที่ co.secretary@cpn.co.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
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