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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 

บริษัท คมัเวล คอรป์อเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที ่

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ไดจ้ัดใหม้ีการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ใน                  

วนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขท่ี 26/2 หมู่ 10 

ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140 

 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 

นายด าเนิน แกว้ทวี ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้

และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พรอ้มแนะน าคณะกรรมการบริษัทและ

ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขา้ร่วมประชุม ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

 

คณะกรรมการบริษัท 

1. นายด าเนิน  แกว้ทว ี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอสิระ 

2. นายบุญศกัด์ิ  เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. นายศราวธุ  บุษยรตัน์  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 

4. นายวินัย  พฤกษะวนั กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอสิระ 

5. นายพิชิต  ล ายอง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

/ กรรมการอิสระ 

6. นางฉวีวรรณ  เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

7. รอ้ยเอกวีระเชษฐ ์ ขนัเงิน  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  / ผู ้อ านวยการฝ่ายวิจัย

นวตักรรมและวิศวกรรม 

8. นายปรชีา  พนาสุวรรณรตัน์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผูอ้ านวยการฝ่ายผลติ 

9. นายเกียรติชยั  สงอินทร ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน / 

เลขานุการบริษัท 

 

ผูบ้รหิารของบริษัท 

1. นายอรรณพ โรมา กรรมการบริหาร 

2. นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล ผูอ้ านวยการฝ่ายกลยุทธแ์ละบรหิารองคก์ร 

3. นายกอบกิจ สะดวกการ รกัษาการผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด  

 

ผูส้อบบญัชี 

1. นายคุณอภิรกัษ ์ ภู่ขวญัเมือง บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางสาวศนิศรี  จิรวสุิทธิกุล บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จ ากดั 

2. นายปรเมศร ์ ตณัฑเวส บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จ ากดั 
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  ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล พิธีกร เป็นผูด้ าเนินการประชุม 

  

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ก่อนเริ่มการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดย

การรบัมอบฉนัทะ ดงัน้ี 

 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน  16 ราย 

ผูร้บัมอบฉนัทะ (Proxy)  จ านวน  42 ราย 

รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุม  จ านวน  58 ราย 

รวมจ านวนหุน้ทั้งสิ้ น          292,498,562 หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ   68.0229 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

 

ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

 

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบติัตามพระราชบัญญติัครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ.2562 บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมประชุม เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ท่ีอยู่ 

หมายเลขโทรศพัท ์หรือเลขบตัรประจ าตวัประชาชน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเรียกและจดัใหม้ีการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงรวมถึงเพื่อยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชุม หรือด าเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยบริษัท

อาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูใ้หบ้ริการต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการประชุม ท่ีปรึกษาของบริษัท 

รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเกี่ยวขอ้งตามกฎหมาย โดยบริษัทจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาท่ี

จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลและตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ไวเ้ท่าน้ัน  

 

ส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีสอบถามในระหวา่งการประชุม บริษัทอาจมีการบนัทึกชื่อและนามสกุล

ของผูท่ี้ซกัถามในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พรอ้มน า

ส่งไปยงัตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเกี่ยวขอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ี เจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มูลสว่นบคุคล มีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล 

ขอแกไ้ข ลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล ขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล หรือขอโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคล

อื่น โดยเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายงับริษัทเพื่อขอใชส้ิทธิดงักล่าวได ้

 

ต่อมา ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ี้ แจงเรื่องระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับ

คะแนน และวิธีการมอบฉนัทะ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ในการประชุม ประธานจะด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงไดส้่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้

แลว้ ส าหรบัมติของท่ีประชุมในวาระที่ 2, 3, 4 และ 5 จะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการ ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 33 และส าหรบัวาระที่ 1 และ 7 จะไม่มี

การลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ 

2. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้ซกัถามขอใหย้กมือข้ึน โดยประธานจะเชิญใหซ้กัถาม และหากเรื่องท่ีถามไม่ตรงกบั

วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอความกรุณาสอบถามในวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ 

3. เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ บริษัทได้

ประกาศใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอวาระ

เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมในครั้งน้ี และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้่งค าถามล่วงหน้า โดยส่งผ่านไป

ยงัตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วนัท่ี 17 ธันวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 

17 กุมภาพนัธ ์2565 ซ่ึงพบว่าไม่มีผูใ้ดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอ
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วาระการประชุมหรือส่งค าถามล่วงหน้าแต่อย่างใด ดังน้ัน บริษัทจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระ

ต่างๆ ตามท่ีไดแ้จง้ไปตามหนังสือเชิญประชุม 

4. ส าหรับการลงคะแนนเสียง บริษัทไดน้ าระบบบาร์โคด้มาใชเ้พื่อช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

เพื่อเป็นการช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวใหร้วดเร็วยิ่งข้ึน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อ

หุน้ในทุกวาระท่ีมีการลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทันที โดยตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 43 ไดก้ าหนดให้

ในการออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยถือวา่หน่ึงหุน้

มีหน่ึงเสียง 

5. ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเรียนถามวา่ มีผูใ้ดออกเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ 

ถา้ไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ีประธานเสนอ แต่

ถา้มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอใหท้่านท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนพรอ้มลงลายมือชื่อ และขอใหผู้ถื้อหุน้ดังกล่าวยกมือข้ึน เพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีของ

บริษัทเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน าไปหกัจากคะแนนเสียงของผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด และใหถื้อวา่คะแนน

เสียงส่วนท่ีเหลือเป็นการลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระน้ันๆ 

6. หากผูถื้อหุน้ประสงคท่ี์จะแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีส่งใหเ้จา้หน้าท่ี ขอใหล้งลายมือชื่อก ากบั

การแกไ้ขในบตัรลงคะแนนน้ัน มิฉะน้ันจะถือว่าเป็นบตัรเสีย และไม่น าบตัรเสียมารวมเป็นฐานคะแนน

เสียง  

7. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทไดท้ าการรวบรวมและบนัทึกคะแนนไว ้

ในคอมพิวเตอร์แลว้ ผูร้ับมอบฉันทะไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก และส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะแต่

ไม่ไดร้ะบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการท่ีแจง้ไปแลว้ 

8.  ส าหรบับตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงเห็นดว้ยน้ัน ขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีภายหลังจากเสร็จสิ้ นการ

ประชุม และหากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงคท่ี์จะออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และ

ประสงค์ท่ีจะลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอใหส้่งบัตรลงคะแนนพรอ้มลงลายมือชื่อใหก้บัเจา้หน้าท่ี

ก่อนออกจากหอ้งประชุม เพื่อท่ีทางบริษัทจะไดท้ าการบนัทึกคะแนนดงักล่าว 

 

นอกจากน้ี ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี             

4 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติเปลี่ยนวิธีรับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ โดยท่ีบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีหรือรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ในเว็บไซตข์องบริษัท (http://www.kumwell.com) ทั้งน้ี 

บริษัทจะก าหนดระยะเวลาเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดต้รวจสอบ หากไม่มีผูถื้อหุ ้นคนใดคดัคา้นหรือเสนอแกไ้ข บริษัทจะถือวา่ผู ้

ถือหุน้ไดร้บัรองรายงานการประชุมดงักล่าว ส าหรบัรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บริษัทไดท้ าการ

เสนออนุมติัดว้ยวิธีการดงักล่าวแลว้ และไม่มีผูถื้อหุน้คนใดคดัคา้นหรือเสนอแกไ้ข จึงถือวา่ผูถื้อหุน้มีมติรบัรองรายงาน

การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และไม่ตอ้งมีการเสนอพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2564 ในท่ีประชุมน้ีอีก 

 

และเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมท่ีก าหนดในวนัน้ี บริษัท

จึงไดเ้ชิญนางสาวพิกุล  กลิ่นสุวรรณ ตัวแทนจากผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ข้ึนเป็นสกัขีพยานใน

การนับคะแนน 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัระเบียบการประชุม หลักเกณฑก์ารออกเสียง

ลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการมอบฉนัทะ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยั ประธานจึงไดเ้ริ่มการประชุมเพือ่

พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที่ 1  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ  าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ประธานมอบหมายให ้นายเกียรติชัย สงอินทร์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานผลการ

ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาพรอ้มกับเสนอท่ีประชุมใหร้ับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 

2564 สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และมอบหมายให ้นายบุญศักด์ิ  เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

เป็นผูร้ายงานเรื่องแผนการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทในล าดบัถดัไป 

 

นายเกียรติชยั สงอินทร ์แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในส่วนของผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรบัปี 2564 สิ้ นสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจาก             

ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทแลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ส าหรบัปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายเท่ากบั 465.6 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 6.4 จากปี 2563 

ตน้ทุนขายและบริการเท่ากบั 265.6 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 5.5 ส่งผลใหก้ าไรขั้นตน้เท่ากบั 199.9 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน

รอ้ยละ 7.7 ในส่วนของค่าใชจ้่ายในการขายเพิ่มข้ึนเล็กน้อย ถึงแมว้่าค่าใชจ้่ายเงินเดือนพนักงานจะปรบัตัวเพิ่มสูงข้ึน 

และการเปลี่ยนการบนัทึกบญัชีค่าขนส่งจากท่ีเคยบนัทึกเป็นตน้ทุนขายมาเป็นค่าใชจ้่ายในการขาย ขณะท่ีค่าทดสอบและ

วิเคราะหส์ินคา้ปรบัตวัลดลง ในส่วนของค่าใชจ้่ายในการบริหารปรบัตวัเพิ่มสูงข้ึนรอ้ยละ 6.5 จากเงินเดือนของพนักงาน

และผูบ้ริหารท่ีเพิ่มข้ึน และการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการจดัจ าหน่ายบ่อชุบของโรงงาน Ground Rod รวมถึงการตั้งค่าเผ่ือ

หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีต่างประเทศ ส่งผลใหก้ าไรจากการด าเนินงานเท่ากับ 72.5 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 14.3          

ในส่วนของค่าใชจ้่ายทางภาษี บริษัทไดร้ับปัจจยับวกท่ีเกิดข้ึนในช่วงไตรมาสท่ี 4 ซ่ึงไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก

มาตรการส่งเสริมการลงทุน BOI และผลประโยชน์ทางภาษีท่ี บริษัท คมัเวล-นาวแคสท ์จ ากดั (บริษัทยอ่ย) มีผลขาดทุน

สะสม ท าใหค้่าใชจ้่ายทางภาษีลดลงรอ้ยละ 8.9 จึงส่งผลใหก้ าไรสุทธิเท่ากบั 57.7 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 23.6 

จากปี 2563 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการท่ีบริษัทไดป้รบัปรุงองคก์รในหลายภาคส่วนทั้งดา้นการขายและการผลิต ตลอดจน

การควบคุมค่าใชจ้่าย 

 

รายไดแ้ยกตามกลุ่มสินคา้ส าหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายสินคา้ส าหรับระบบต่อลงดิน

เท่ากับ 152.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะท่ียอดขายสินคา้ระบบป้องกันฟ้าผ่าเท่ากบั 

264.3 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 1.2 และรายไดจ้าก Solution & Innovation เพิ่มสูงข้ึนถึงรอ้ยละ 117.1 เป็น 48.5 ลา้น

บาท 

 

ยอดขายในประเทศปี 2564 เท่ากบั 393.7 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 6.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าจากความ

ตอ้งการสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนของตัวแทนจ าหน่าย และรายไดจ้ากการใหบ้ริการติดตั้ง-ปรบัปรุงระบบต่อลงดินและป้องกนั

ฟ้าผ่าท่ีกระเต้ืองข้ึนในช่วงไตรมาสท่ี 4 ในส่วนของยอดขายต่างประเทศเท่ากบั 71.9 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 4.6 ซ่ึงใน

ระหวา่งปียงัคงไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศคู่คา้อยา่งต่อเน่ือง 

 

ค่าใชจ้่ายในการขายปี 2564 เท่ากับ 27.7 ล้านบาท เพิ่มข้ึนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2563 ถึงแมว้่า

ค่าใชจ้่ายเงินเดือนพนักงานจะปรบัตวัเพิ่มสูงข้ึน และการเปลี่ยนการบนัทึกบญัชีค่าขนส่งจากท่ีเคยบนัทึกเป็นตน้ทุนขาย

มาเป็นค่าใชจ้่ายในการขาย ขณะท่ีค่าทดสอบและวิเคราะหส์ินคา้ปรบัตวัลดลง ในส่วนของค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากบั 

105.4 ลา้นบาท เพิ่มสูงข้ึนรอ้ยละ 6.5 จากเงินเดือนของพนักงานและผูบ้ริหารท่ีเพิ่มข้ึน และการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการ

ตดัจ าหน่ายบ่อชุบของโรงงาน Ground Rod รวมถึงการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีต่างประเทศ 
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ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรขั้นต้น (GP) เท่ากับ 153.8 ล้านบาท                  

185.6 ล้านบาท และ 199.9 ล้านบาท ตามล าดับ มีก าไรก่อนดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

(EBITDA) เท่ากับ 49.0 ลา้นบาท 82.7 ลา้นบาท และ 92.4 ลา้นบาท ตามล าดับ ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 

เท่ากบั 33.9 ลา้นบาท 63.5 ลา้นบาท และ 72.5 ลา้นบาท ตามล าดับ และก าไรสุทธิ (NP) เท่ากบั 23.4 ลา้นบาท 

46.7 ลา้นบาท และ 57.7 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมีแนวโน้มปรบัตวัเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2563 

มีอัตราก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA Margin) เท่ากับ             

รอ้ยละ 19.8 เพิ่มข้ึนจากรอ้ยละ 18.9 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT Margin) เท่ากบัรอ้ยละ 15.6 เพิ่มข้ึนจาก

รอ้ยละ 14.5 และมีอัตราก าไรสุทธิ (NP Margin) เท่ากับรอ้ยละ 12.4 เพิ่มข้ึนจากรอ้ยละ 10.7 เช่นเดียวกับอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) และ อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ท่ีปรบัตัวเพิ่มสูงข้ึนจากปี 2563 

โดย ROA เท่ากบัรอ้ยละ 11.1 เพิ่มข้ึนจากรอ้ยละ 10.7 และ ROE เท่ากบัรอ้ยละ 11.4 เพิ่มข้ึนจากรอ้ยละ 9.5 

 

สถานะและโครงสรา้งทางการเงิน ณ สิ้ นปี 2564 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 174.1 ลา้นบาท

เพิ่มข้ึนจากปี 2563 ท่ีเท่ากบั 115.6 ลา้นบาท จากเงินกูย้ืมสถาบนัการเงินเพื่อซ้ือท่ีดินส าหรบัเตรียมก่อสรา้งอาคาร

ส านักงานใหญ่แห่งใหม่ และเจา้หน้ีการคา้ท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากยงัไม่ถึงก าหนดช าระ ในส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ ย

สุทธิเท่ากบั 78.5 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2563 ท่ีเท่ากบั 39.6 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 516.6 ลา้นบาท

เพิ่มข้ึนจาก 499.0 ลา้นบาท ซ่ึงระหวา่งปีบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 38.9 ลา้นบาท ส่งผลท าใหอ้ตัรา

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) เท่ากบั 0.34 เท่า ปรบัตัวเพิ่มสูงข้ึนจาก 0.23 เท่าในปี 2563 และอตัราส่วน

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ ยสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.15 เท่าเพิ่มสูงข้ึนจากปี 2563 ท่ีเท่ากบั 0.08 เท่า  

 

ความสามารถในการช าระคืนหน้ีปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2563 โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรจากการ

ด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายเท่ากบั 92.4 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 82.7 ลา้นบาท 

ขณะท่ีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ ยเท่ากับ 108.8 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 66.9 ลา้นบาท ส่งผลใหอ้ัตราหน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบี้ ยต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่ายเท่ากบั 1.18 เท่าเพิ่มข้ึน

จาก 0.81 เท่าในปี 2563  

 

วงจรการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัปี 2564 มีระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ยเท่ากบั 121 วนั เน่ืองจากการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าใหบ้ริษัทจ าเป็นตอ้งกระจายความเสี่ยงในการสต๊อกสินคา้ส าเร็จรูปเพื่อขายไวท่ี้

โรงงานทั้ง 2 แห่ง มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเท่ากบั 90 วนั จากยอดขายท่ีเพิ่มสูงข้ึนในไตรมาส 4 และมีระยะเวลาช าระ

หน้ีเฉลี่ย เท่ากบั 17 วนั จากการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเพื่อรองรบัยอดขาย ส่งผลท าใหว้งจรเงินสด (Cash Cycle) มีระยะเวลาท่ี

เพิ่มข้ึนเป็น 194 วนัหลงัจากน้ัน  

 

นายบุญศักด์ิ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้ แจงถึงแผนการด าเนินงานในอนาคต (New 

Business Model) ของบริษัท โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 

บริษัทมีแผนท่ีจะสรา้งส านักงานใหญ่แห่งใหม่ ซ่ึงวางแผนมาตั้งแต่ก่อนน าบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลักทรพัย ์โดยส านักงานใหญ่แห่งเดิมมีสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอื้ ออ านวย ท าใหบ้ริษัทมีความจ าเป็นตอ้งไปหาสถานท่ี

แห่งใหม่ซ่ึงไม่ไกลจากเดิม โดยจะอยู่ระหว่างส านักงานผูบ้ริหาร กับโรงงานท่ีบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี คืออยู่ ใกล้

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั รตันาธิเบศร ์สิ่งท่ีบริษัทจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงต่อมาคือ การท าใหร้ะบบการผลิตใหม้ีตน้ทุนการ

ผลิตท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง ความสามารถทางการผลิตสูงข้ึน ต่อมาบริษัทจะปรบัปรุงเรื่องการบริหารจดัการ เน่ืองจาก
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เดิม ฝ่ายบญัชี และฝ่ายทรพัยากรบุคคล อยูท่ี่โรงงานบางใหญ่ แต่ส านักงานขาย และส านักงานผูบ้ริหารจะอยูท่ี่จตุจกัร 

จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปรบัปรุงส านักงานใหญ่โดยจะรวมฝ่ายต่างๆ ไวท่ี้เดียวกนั โดยบริษัทจะด าเนินการใหเ้สร็จ

ภายในปลายปีน้ี ประมาณวนัท่ี 25 ธันวาคม 2565 ส่วนแผนในระยะสั้น คือ บริษัทมีแผนปรับปรุงเรื่องบุคลากร 

ปรับปรุงเรื่อง ICT เพื่อท าใหเ้ป็น Smart Office พนักงานสามารถท างานจากท่ีไหนก็ได ้โดยจะส่งผลต่อการปรบัปรุง

ความสามารถดา้นการตลาด สามารถท าหอ้งสมัมนาในลักษณะ VR โดยสามารถเชิญลูกคา้หรือคู่คา้จากต่างประเทศ

เขา้มาประชุมได ้

 

แผนการปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร บริษัทจะตั้งฝ่ายกลยุทธอ์งคก์รขึ้ นเพื่อก าหนดยุทธศาสตรอ์งคก์ร เพื่อให้

สามารถประสานงาน ติดตามการด าเนินงาน รวมถึงติดตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดรับกับแผน

ยุทธศาสตรก์ารเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท โดยฝ่ายกลยุทธ์องคก์รจะดูแลเรื่องธรรมภิบาล การจดัการบริหารความ

เสี่ยง จะมีการยกระดับจากแผนกเป็นฝ่าย เพื่อเตรียมความพรอ้มและรองรบัการขยายตัวของบริษัทในอนาตค น าจะ

ระบบเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินงาน เพื่อยกระดับการท างานขององค์กร และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

และเพื่อเตรียมความพรอ้มขยายตลาดสู่ระดบัสากล 

 

ส าหรบัแผนการด าเนินงานในปี 2565 ก็ยงัคงสืบเน่ืองต่อไปจากปีก่อน ไม่ว่าจะเป็นการยึดมัน่การด าเนิน

ธุรกิจตามหลกัธรรมภิบาลเพื่อขบัเคลื่อนธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส รบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยในปี 2564 บริษัทได้

ลงนามในค าประกาศเจตนารมณก์บัแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อเป็นหลกัในการด าเนิน

ธุรกิจภายใตเ้จตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทมีการพฒันาบุคลากร ดว้ยความเชื่อมัน่ว่าบุคลากรท่ีมีคุณภาพจะเป็นก าลัง

ส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ี บริษัทไดจ้า้งท่ีปรึกษามาปรบัปรุงโครงสรา้ง

องค์กร และใหค้วามส าคัญกับการบริหารจดัการความเสี่ยง ท าใหบ้ริษัทสามารถกา้วผ่านความเสี่ยงต่างๆ ส่งผลให้

บริษัทสามารถเติมโตอยา่งยัง่ยืน 

  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวาระน้ี มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 

 

นางสาวเบญญาลกัษณ ์นักพาณิชย ์ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีขอ้สอบถามดงัน้ี 

ค าถาม ส าหรบัแผนในการยา้ยส านักงานใหญ่แห่งใหม่ท่ีจะแลว้เสร็จในปลายปีหน้า บริษัทมีแนวทางด าเนินการกับ

ส านักงานใหญ่ปัจจุบนัอยา่งไร 

ค าตอบ  นายบุญศักด์ิ เกียรติจรูญเลิศ ชี้ แจงว่า ปัจจุบนัส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นส านักงานส าหรบัผูบ้ริหาร โดย

ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบญัชีของบริษัทน้ันตั้งอยูท่ี่โรงงานบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี  ทั้งน้ีส านักงานใหญ่ของบริษัท

ท่ีเป็นส านักงานส าหรบัผูบ้ริหารน้ัน เป็นส านักงานท่ีบริษัทเช่าอยู ่ดว้ยเหตุดงักล่าวบริษัทจึงไดต้ดัสินใจลงทุน

ซ้ือท่ีดินและสรา้งส านักงานใหญ่แห่งใหม่เพื่อใหต้อบโจทยก์ารใชง้านพื้ นท่ีขององคก์ร และใหเ้หมาะสมกบัการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะยา้ยฝ่ายบญัชี ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายขนส่ง (Logistic) รวมทั้งหอ้งทดสอบผลิตภณัฑ์

และหอ้งสมัมนาไปอยู่ท่ีส านักงานใหญ่แห่งใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการงานของบริษัทให้

ดียิ่งข้ึน  

ค าถาม ส านักงานใหญ่แห่งเดิมมีค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่ 

ค าตอบ  คุณเกียรติชยั สงอินทร ์ชี้ แจงวา่ ค่าเช่าประมาณ 210,000 -220,000 บาท ต่อเดือน 

 

เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระน้ี

เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง   
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 

และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 57 ซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัทตอ้งมีการจดัท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัท่ี

สิ้ นสุดของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการตอ้ง

จดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจึงไดจ้ดัท างบการเงินและงบก าไรขาดทุน 

(งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน) ส าหรบัปีสิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทและไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจดัท ารายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีระบบ

การควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ

บริษัทอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่าง

เพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน หรือผู ้ใช ้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน                              

ดังน้ัน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 

2564 สิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และไดร้บั

การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ ทั้งน้ี ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินไดร้ายงานฐานะทางการเงินและ

ผลการด าเนินงานของบริษัทใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบแลว้ในวาระท่ี 1 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานจึง

เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปี 2564 สิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรบัรองของผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้  

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2564 สิ้ นสุดวันท่ี                   

31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบ

บัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 292,498,562 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไรสุทธิประจ  าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปัน

ผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ  าปี 2564 

 

ประธานมอบหมายให ้นายเกียรติชยั สงอินทร ์ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระน้ี 

 

นายเกียรติชยั สงอินทร์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต า่กวา่

รอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและเงิน

ส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะข้ึนอยู่กับผลการ

ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และ
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การขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานและการ

บริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่า บริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการ

ด าเนินการดังกล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  ผูถื้อหุน้ของ

บริษัทเห็นสมควร 

 

นอกจากน้ี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตาม

ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 52 และ ขอ้ 54 ก าหนดเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารอง 

ดงัต่อไปน้ี 

1. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละ

เท่าๆ กนั  

2. การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู ้ถือหุน้ได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมี        

ผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ัน และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

4. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 

10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  

 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดม้ีมติเห็นชอบ และ

เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 

2,800,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.19 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2564 ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีครบถว้นตามเกณฑท่ี์กฎหมาย

ก าหนด  

 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2565 เมื่อ

วนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์ 2565 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปีในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทจ านวน 430,000,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้ นจ านวน 25,800,000 บาท (ยี่สิบหา้ลา้นแปดแสนบาท) 

ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 47.80 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2564 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีก าหนดไว ้

ท่ีไม่ต า่กว่าอตัรารอ้ยละ 40  ทั้งน้ีเงินปันผลท่ีจ่ายจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  โดยบริษัทจะ

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายชื่อปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัปันผล (Record Date) ในวนัท่ี  

9 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

จากน้ัน ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระน้ี เมื่อไม่มีผู ้ใดสอบถาม 

ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ

จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตาม

กฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 292,498,562 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัทและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี ประจ  าปี 

2565 

 

ประธานมอบหมายให ้นายเกียรติชยั สงอินทร ์ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระน้ี 

 

นายเกียรติชัย สงอินทร์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                

พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 59 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีทุกปี โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้และใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็น     

ผูก้ าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีจะตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือ ผูด้ ารงต าแหน่ง

หน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 

 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2565 ไดพ้ิจารณาคดัเลือก

ผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบ

บญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทใหพ้ิจารณาเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา

อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีดังต่อไปน้ี จากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษัท ประจ าปี 2565 

1. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 2982 และ/หรือ 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน์     ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5599 และ/หรือ 

3. นายวิโรจน์  สจัธรรมนุกูล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5128 และ/หรือ 

4. นายจุมพฏ  ไพรรตันากร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 7645 และ/หรือ 

5. นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 7764 และ/หรือ 

6. นางสาวสุภาภรณ ์ มัง่จิตร   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 8125 

 

โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ์เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 และไดป้ฏิบติัหน้าท่ี

ในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอยา่งดี ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดส้่วน

เสีย กบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้กี่ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว ในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อ

การปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

 

ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงภาระหน้าท่ีในการสอบทานและ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั

การก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนไม่เกิน 1,880,000 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2564 จ านวน  

100,000 บาท  
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ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2564 และ 2565 มีดงัน้ี 

 

บริษัท 

ค่าสอบบญัชี (บาท) เปลี่ยนแปลง 

ปี 2564 ปี 2565 

(ปีที่น าเสนอ) 

เพิ่ม (ลด) 

บมจ.คมัเวล คอรป์อเรชัน่    

1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส 630,000 675,000 45,000 

2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 600,000 655,000 55,000 

3.ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 3 ไตรมาส 210,000 210,000 - 

4.ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจ าปี 140,000 140,000 - 

บจก.คมัเวล-นาวแคสท ์    

1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส 120,000 120,000 - 

2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 80,000 80,000 - 

รวม 1,780,000 1,880,000 100,000 

 

 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2565 พิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณา

อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

  

 จากน้ัน ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระน้ี เมื่อไม่มีผู ้ใดสอบถาม 

ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษัทและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี ประจ าปี 2565 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายชื่อดังต่อไปน้ี 

จากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2565  

1. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 2982 และ/หรือ 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน์     ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5599 และ/หรือ 

3. นายวิโรจน์  สจัธรรมนุกูล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5128 และ/หรือ 

4. นายจุมพฏ  ไพรรตันากร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 7645 และ/หรือ 

5. นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 7764 และ/หรือ 

6. นางสาวสุภาภรณ ์ มัง่จิตร   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 8125 

 

และอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนไม่เกิน 

1,880,000 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

 

เห็นดว้ย 292,498,562 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 

และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ท่ี 18 ซ่ึงก าหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจาก

ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้

ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จบั

สลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการ

ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้ 

 

ในปี 2565 น้ี มีกรรมการครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายศราวุธ บุษยรตัน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายพิชิต ล ายอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. ร.อ.วีระเชษฐ ์ ขนัเงิน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่รวมกรรมการผูม้ี

ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีสมควรไดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตาม

แนวทางของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑส์ าคัญต่างๆ เช่น การไม่มี

คุณสมบติัตอ้งหา้มในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 คุณธรรม 

จริยธรรม ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมดา้นความหลากหลายของ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน และผลการ

ปฏิบติังานในต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ตาม

รายชื่อขา้งตน้ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

 

ทั้งน้ี กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวเป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษัท และพระราชบญัญติั

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู ้มีความรู ้ 

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท           

ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

 

นอกจากน้ี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับการพิจารณา

คัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 17 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565  

ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อผู ้

ขอเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

 

โดยก่อนลงคะแนนเสียง ประธานไดเ้ชิญกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากหอ้งประชุม

ชัว่คราว เพื่อใหส้อดคลอ้งกับธรรมาภิบาลท่ีดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้ง และเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

สอบถามและออกเสียงลงคะแนนไดอ้ยา่งอิสระ   
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จากน้ัน ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระน้ี เมื่อไม่มีผู ้ใดสอบถาม 

ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 

ท่าน โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคล 

  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก

ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน  คือ 1) นายศราวุธ บุษยรตัน์ 2) นายพิชิต ล ายอง และ 3) ร.อ.วีระเชษฐ์ ขนัเงิน 

ใหก้ลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการและต าแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหน่ึง โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

 

5.1 นายศราวุธ บุษยรตัน ์ต าแหน่งกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

เห็นดว้ย 292,498,562 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 

5.2 นายพิชิต ล  ายอง ต าแหน่งกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

 

เห็นดว้ย 292,498,562 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 

5.3 ร.อ.วีระเชษฐ ์ขนัเงิน ต าแหน่งกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

เห็นดว้ย 292,498,562 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2565 

 

 ประธานมอบหมายใหน้ายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น

ผูร้ายงานในวาระน้ี 
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นายศราวุธ บุษยรตัน์ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 90 และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 33 ซ่ึงก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน

รางวลั เบี้ ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้

จะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผล

ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากน้ันใหไ้ดร้ับเบี้ ยเลี้ ยง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ

บริษัท ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565  

ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ี

ความรบัผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกบัผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบ

กบับริษัทอื่นท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิไดร้บัเงินโบนัสไม่เกินรอ้ยละ 

2 ของก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 

 

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ ยประชุมต่อครั้งส าหรบักรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมก าหนดจ่ายเพิ่มเติมจากปี 

2564 ดงัน้ี 

 

ต าแหน่ง 

2564 (อตัราเดิม) 2565 (อตัราที่เสนอ) 

ค่าตอบแทน

ประจ า 

(บาท/

เดือน) 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

(บาท/

ครั้ง) 

ค่าตอบแทน/ 

ผลประโยชน์

อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน

ประจ า 

(บาท/

เดือน) 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

(บาท/

ครั้ง) 

ค่าตอบแทน/ 

ผลประโยชน์

อ่ืนๆ 

กรรมการ   เ งิ น โ บ นั ส ไ ม่

เกินร้อยละ 2 

ของก าไรสุทธิ

หลังหักส ารอง

ตามกฎหมาย 

  เงินโบนัสไม่เกิน

รอ้ยละ 2 ของ

ก าไรสุทธิหลงัหกั

ส ารองตาม

กฎหมาย 

- ประธานกรรมการบริษัท 24,000 - 29,000 - 

- กรรมการบริษัท 15,000 - 18,000 - 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

- ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

ตรวจสอบ 

- 22,000 - 26,000 

- กรรมการตรวจสอบ - 15,000 - 18,000 

คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

    

- ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

- 15,000 - 18,000 

หมายเหตุ : กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก 

 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารไดร้ับเป็นตัวเงินแลว้ บริษัทไดใ้หค้่าตอบแทนและ

สิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ 

Liabilities Insurance) ท่ีทุนประกนัจ านวน 30 ลา้นบาท คิดเป็นเบี้ ยประกนั 82,000 บาทต่อปี 

 

 



 

 

 หน้า 14/15 
 

 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 ไดม้ีมติเห็นชอบ

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 

จากน้ันประธานได้เปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระน้ี เมื่อไม่มีผู ้ใดสอบถาม 

ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ภายใน

วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิไดร้บัเงินโบนัสไม่เกินรอ้ยละ 2 ของก าไรสุทธิหลังหกัส ารองตามกฎหมาย 

ตามท่ีเสนอขา้งตน้ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม (โดยไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี) ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 291,598,562 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 

วาระที่ 7 พิจารณารบัทราบการเปลี่ยนแปลงการใชเ้งินเพ่ิมทุนท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ประธานมอบหมายให ้นายเกียรติชยั สงอินทร ์ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระน้ี 

 

นายเกียรติชยั สงอินทร ์แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษัทไดร้ะบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการใชเ้งินเพิ่มทุนไวใ้น

รายงานการใชเ้งินเพิ่มทุนท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัโดยบริษัทไดน้ าส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และไดน้ าเสนอไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 ในหวัขอ้ 1.1.3 การใชเ้งินท่ีไดจ้ากการระดมทุน (IPO) 

หน้าท่ี 24 ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของ QR CODE ในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทไดจ้ัดส่งใหก้ับท่านผูถื้อหุน้

ล่วงหน้าแลว้ อย่างไรก็ตาม ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมในวนัน้ี ทางบริษัทไดจ้ดัเตรียมรายงานประจ าปีในรูปแบบของ

เอกสารไว ้เพือ่ใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีความสะดวกในการพิจารณาขอ้มูลต่างๆ ประกอบ 

 

จากน้ันประธานได้เปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระน้ี เมื่อไม่มีผู ้ใดสอบถาม  

ประธานจึงมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการ

ลงคะแนนเสียง   

 

วาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 - ไม่มี - 

 



 

 

 หน้า 15/15 
 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระเพิ่มเติมหรือสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้ง เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุม และปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

                        

 ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท คมัเวล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

ลงชื่อ   ……………………………………………………………… 

นายด าเนิน แกว้ทวี 

ประธานท่ีประชุม 

 

 

 

ลงชื่อ   ……………………………………………………………… 

นายเกียรติชยั สงอินทร ์

เลขานุการบริษัท / ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 


