ที่ ลข. 10/2559
วันที่ 7 เมษายน 2559
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 22
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สง่ มาด้ วย:
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 21
2. รายงานประจําปี 2558
3. ประวัตกิ รรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตังเข้
้ าเป็ นกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท
5. ประวัตกิ รรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
6. เอกสารหลักฐานในการเข้ าร่วมประชุม
7. ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.และ ข.(ขอแนะนําให้ ใช้ แบบ ข.) แบบ ค.ลงไว้ ในเว็บไซต์
9. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 22 ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน
2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้ องราชมณเฑียร 1-3 โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามระเบียบวาระดังนี ้
1. รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 21 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 21 เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2558 ไว้ อย่างถูกต้ อง (ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1) และเห็นควรให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2. พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจําปี
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจําปี (ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2)
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3. พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สําหรั บรอบระยะบัญชีประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: ให้ ความเห็นชอบกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปี
สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้ รับรองแล้ ว และให้
นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2)
4. พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกําไร และการจ่ ายเงินปั นผล ประจําปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากในปี 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะ
บริ ษัท) 5,326,295 บาท มีกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรยกมา 109,440,808 บาท และเงินปั นผลจ่าย (ปี
2557) 33,000,000 บาท กําไรสะสมก่อนจัดสรร 81,767,103 บาท
บริ ษัทมีกําไรสุทธิปี 2558 (ตามงบการเงินรวม) จํานวน 56,424,397 บาท
บริ ษัทมีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 10,000,000 ล้ านบาท ซึง่ สํารองครบ
ตามที่กฎหมายกําหนด ร้ อยละ10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนและชําระแล้ ว
60,000,000 บาท จึงไม่ต้องมีการจัดสรรสํารองตามกฎหมายเพิ่ม
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ประมาณร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในปี ที่ผ่าน
มา (2557) เสนอให้ จา่ ยเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็ นเงิน 33,000,0000 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 46.17 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
สําหรับปี นี ้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลประจําปี
2558 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็ นเงิน 33,000,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 58.49 ของกําไรสุทธิตาม
งบการเงินรวม ซึง่ จ่ายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษี เงินได้ อตั ราร้ อยละ 20 เป็ นร้ อยละ 100 ของ
เงินปั นผล โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม
2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม
2559
5. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตัง้ กรรมการใหม่
5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทมีกรรมการที่ออก
ตามวาระ มี 4 คน คือ นายโชติ โสภณพนิช นายเชิดชู โสภณพนิช นายอรุณ จิรชวาลา และ
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นายโอวาท พันธุ์ปรี ชากิจ (กรรมการอิสระ) เสนอให้ เลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระเข้ าเป็ นกรรมการอีก
วาระหนึง่ ดังนี ้
1 นายโชติ โสภณพนิช
2 นายเชิดชู โสภณพนิช
3 นายอรุณ จิรชวาลา และ
4 นายโอวาท พันธุ์ปรี ชากิจ (กรรมการอิสระ)
ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณา
เสนอ โดยพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้ านต่างๆรวมทังคํ
้ านึงถึงความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริ ษัทที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้
คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย) พิจารณาแล้ วเห็นสมควร เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
เลือกตังกรรมการ
้
4 คนที่ครบวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ คือ นายโชติ โสภณพนิช
นายเชิดชู โสภณพนิช นายอรุณ จิรชวาลา และนายโอวาท พันธุ์ปรี ชากิจ (กรรมการอิสระ)
(ประวัติกรรมการตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4)
5.2 เลือกตัง้ กรรมการใหม่
เสนอให้ เลือกตังกรรมการใหม่
้
1 คน คือนายชาญชัย ลํ ้ายอดมรรคผล
ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณา
เสนอ โดยพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้ านต่างๆ รวมทังคํ
้ านึงถึงความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย) พิจารณาแล้ ว
เห็นสมควร เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั เิ ลือกตังกรรมการใหม่
้
1 คน คือ นายชาญชัย ลํ ้ายอดมรรค
ผล (ประวัตกิ รรมการตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3)
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 22 นี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกการเข้ าเป็ นกรรมการเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ า
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ เมื่อครบกําหนดเวลาไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
6. พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ได้ พิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจและจํานวนคณะกรรมการเพื่อกํากับดูแล
กิจการ และการกําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุก 1.5 เดือน
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คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี
2559 จํานวนไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปี 2558 โดยในปี 2558 มีคา่ ตอบแทนกรรมการจ่ายจริ ง
จํานวน 5,595,000 บาท
7. พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเสนอ จึงเห็นควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั แิ ต่งตัง้ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรื อ
นายชัยกรณ์ อุน่ ปิ ติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรื อนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และนายปรี ชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
6718 จากบริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2559
บริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทตังแต่
้
ปี 2543 และนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เป็ นผู้สอบบัญชีปีที่ 2 ของบริ ษัทและบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีที่
ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงหรื อมีการขัดแย้ งผลประโยชน์มีความรู้
ความสามารถและมีความเป็ นอิสระในการสอบบัญชี
กําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2559 เป็ นเงิน 575,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558
ร้ อยละ 4.55 (ปี 2557 เป็ นเงิน 550,000 บาท) ค่าสอบบัญชี ประกอบด้ วย
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 180,000 บาท รายปี 200,000 บาท รวม 380,000 บาท
-งบการเงินรวมรายไตรมาส 135,000 บาท รายปี 60,000 บาท รวม 195,000 บาท
575,000 บาท
และบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบการกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยประจําปี
2559 ดังนี ้
บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จํากัด
-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 180,000 บาท รายปี 140,000 บาท รวม 320,000 บาท
บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด
-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 165,000 บาท รายปี 110,000 บาท รวม 275,000 บาท
-ค่าบริ การอื่น ๆ ไม่มีการใช้ บริ การอื่น
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8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
อนึง่ บริ ษัทกําหนดให้ วนั ที่ 10 มีนาคม 2559 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
ที่มีสิทธิในการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 22 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559
จึงเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว และขอเชิญรับประทาน
อาหารกลางวันร่ วมกัน หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตังผู
้ ้ แทนเข้ าร่วมประชุมโปรดกรอกรายละเอียดและ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมนี ้ ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริ ษัท
ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัท ภายในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์)
เลขานุการบริ ษัท
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