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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2563 

บริษทั คมัเวล คอรป์อเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

 

ประชุมเมื่อวนัองัคารท่ี 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมคมัเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขท่ี 

26/2 หมู่ 10 ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140 

  

นายด าเนิน แกว้ทวี ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม และแนะน ากรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีเขา้ร่วม

ประชุม ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

 

คณะกรรมการบริษทั 

1. นายด าเนิน  แกว้ทว ี กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอสิระ 

2. นายบุญศกัด์ิ  เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. นายศราวธุ  บุษยรตัน์  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 

4. นายวินัย  พฤกษะวนั กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอสิระ 

5. นายพิชิต  ล ายอง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. นางฉวีวรรณ  เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารองคก์ร 

7. นายอรรณพ  โรมา กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ายวิจยั พฒันา และวิศวกรรม 

8. นายปรีชา  พนาสุวรรณรตัน์ กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ายผลิต 

9. นายเกียรติชยั  สงอินทร ์ กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน /เลขานุการบริษัท 

 

ผูบ้รหิารของบริษทั 

1. นายธวชั  กิจนพ ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 

ผูส้อบบญัชี 

1. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ ์ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

1. นางสาวนันทรตัน์     แสงสุวรรณนุกุล บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

2. นางสาวพรอ้มพร      ชุณหชชัวาลกุล บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

3. นายเชษฐา              เหล่ียมไกร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายพรพรหม  กาญจนจารี บริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากดั 

2. นายชาติพร  บารมี  บริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากดั 

3. นางสาวณฐัพร พลูโภคา บริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากดั 

4. นางสาววาสิตา อิศระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากดั 
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ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล พิธีกร เป็นผูด้ าเนินการประชุม  

ผูด้ าเนินการประชุม แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ก่อนเร่ิมการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ  โดย

การรับมอบฉันทะทั้งส้ิน 77 ราย นับจ านวนหุน้ได ้316,452,800 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 73.5937 ของจ านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บังคบัของบริษัท ประธานฯ จึงไดเ้ร่ิมเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2563  

ผูด้ าเนินการประชุม ช้ีแจงเร่ืองระเบียบการประชุม หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และ

วิธีการมอบฉนัทะ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

ในการประชุม ประธานฯ จะด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงไดส่้งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้แลว้ 

ส าหรบัมติของท่ีประชุมในวาระท่ี 1,3,4,5,7 และ 10 จะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้ง

ได้รับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุม เป็นไปตาม 

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 33 วาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท ในหมวดท่ี 4 ขอ้ 29 และ     ใน

หมวดท่ี 5 ขอ้ 36,38 และ 39 และวาระท่ี 9 เร่ืองพิจารณาอนุมติัการปรบัโครงสรา้งบริษัทดว้ยการรับโอนกิจการ

ทั้งหมดของบริษัท คมัเวล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยใหแ้ก่บริษัท ซ่ึงใน 2 วาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง   

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของ

บริษัท ขอ้ 44 และส าหรบัวาระท่ี 2 จะไม่มีการลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้ซกัถามขอใหย้กมือขึ้ น ท่านประธานจะเชิญใหท่้านไดซ้กัถาม หากเร่ืองท่ีถามไม่ตรงกบั

วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอความกรุณาสอบถามในวาระการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

บริษัทไดน้ าระบบบารโ์คด้มาใชเ้พื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่การประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงช่วยลดระยะเวลา          ใน

ขั้นตอนดงักล่าวใหร้วดเร็วยิ่งขึ้ น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทุกวาระท่ีมีการลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบผล

ทันที โดยตามขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 43 ไดก้ าหนดใหใ้นการออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียง

เท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยถือว่าหน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง  

ซ่ึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เป็นดงัน้ี ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผูใ้ด

ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมติัตามวาระท่ีเสนอและ  

ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน แต่ถา้มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอใหท่้านท่ี    ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให ้โดยกาเคร่ืองหมายถูก หรือ กากบาท ลงในกรอบ

ส่ีเหล่ียมในช่องท่ีท่านตอ้งการ พรอ้มทั้งลงลายมือช่ือและขอใหท่้านยกมือขึ้ น เพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีของบริษัทไปเก็บบัตร    

เพื่อมานับคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและหรืองดออกเสียงน้ัน หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด      

ท่ีเขา้ร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนท่ีออกเสียง เห็น

ดว้ย ขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีภายหลังจากเสร็จส้ินการประชุม โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ออกจากต าแหน่งตามวาระ ในวาระท่ี 5 น้ัน บริษัทขอใหท่้านผูถื้อหุน้ลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทไดท้ าการรวบรวมและบนัทึกคะแนนไวใ้น

คอมพิวเตอรแ์ลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก และส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  แต่

ไม่ไดร้ะบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการท่ีแจง้ไปแลว้ และหาก      ผู ้

ถือหุน้ท่านใดท่ีประสงคจ์ะแกไ้ขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีส่งใหเ้จา้หน้าท่ี สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการลงลายมือช่ือ

ก ากบัการแกไ้ข การแกไ้ขอื่นใดนอกเหนือจากน้ีจะถือว่าเป็นบตัรเสีย และไม่น าบตัรเสียมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง  

โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได ้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมทั้งดว้ยตนเองและ

โดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในวาระน้ันๆ เน่ืองจากอาจมีผู ้ถือหุน้เขา้มา

ประชุมเพิ่มขึ้ น หรือมีผูถื้อหุน้ออกจากท่ีประชุมในระหว่างท่ีประชุม 



 

 

 หน้า 3/15 
 

นอกจากน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 

บริษัทไดป้ระกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้ เสนอช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษัท และเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู ้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 ล่วงหน้า ตั้งแต่วันท่ี          

17 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2563 โดยเมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบ

วาระใด และไม่มีการเสนอช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการการมายงับริษัท ดังน้ันบริษัทจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

วาระต่าง ๆ ตามท่ีไดแ้จง้ไปตามหนังสือเชิญประชุม 

เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมท่ีก าหนดในวนัน้ี บริษัทจึงได้

เชิญ นางสาวพิกุล กล่ินสุวรรณ ตวัแทนจากผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ขึ้ นเป็นสกัขพียานในการนับ

คะแนน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัระเบียบการประชุม หลกัเกณฑก์ารออกเสียง

ลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการมอบฉนัทะ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้คนใดมีขอ้สงสยั ประธานฯ จึงไดเ้ร่ิมการประชุม

เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2562 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุน้ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี           

5 มิถุนายน 2562 มีรายละเอียดวาระการประชุม และมติท่ีประชุม ตามส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้พรอ้มพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง

ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พรอ้มทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอวาระน้ีใหผู้ถื้อ

หุน้พิจารณารบัรอง 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึง

เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2562 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2562 ซ่ึงประชุม

เมื่อวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 317,998,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง 85,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุม เพิ่มอีกจ านวน 5 ราย ท าใหม้ีจ านวน   

ผู ้ถือหุ ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระท่ี 1 เท่ากับ 82 ราย มีจ านวนหุ ้นรวมทั้งหมด  

318,083,900 หุน้ 

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ  าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายเกียรติชยั สงอินทร ์ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระน้ี 

นายเกียรติชัย สงอินทร์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด         

พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของบริษัท ซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ    

ในรอบปีท่ีผ่านมาใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รบัทราบในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกปี โดยผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 

2562 ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ท่ีได้จัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม และเน่ืองจาก       

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ีถูกเล่ือนมา จึงขอแจง้เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 ดว้ย 
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ในปี 2562 บริษัทมียอดขายเท่ากบั 434.1 ลา้นบาท ก าไรขั้นตน้ 153.8 ลา้นบาท และก าไรสุทธิ 23.4 

ลา้นบาท ซ่ึงยอดขาย ก าไรขั้นตน้ และก าไรสุทธิต า่กว่าของปี 2561 ท่ี 460.6 180.8 และ 32.0 ตามล าดบั ส าหรบั

ยอดขายในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2563 เท่ากบั 119.4 ลา้นบาท ก าไรขั้นตน้ 47.8 ลา้นบาท และก าไรสุทธิ 13.1 

ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นจากไตรมาส 1 ปี 2562 ท่ี 109.2 39.9 และ 9.0 ตามล าดบั ขณะท่ียอดขายในประเทศปี 2562 

เท่ากบั 353.6 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัยอดขายในปี 2561 ส่วนยอดขายต่างประเทศเท่ากบั 80.5 ลา้นบาทลดลงจาก

ปี 2561 ท่ี 100.6 ลา้นบาท ส าหรับไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 ยอดขายในประเทศ และต่างประเทศเท่ากบั 93.4 

และ 26.0 ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึ้ นจากช่วงเดียวกนัของปี 2562 ท่ี 87.4 และ 21.8 ลา้นบาทตามล าดบั 

สินค้าหลักของบริษัทได้แก่ ระบบต่อลงดิน (Grounding System) และระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lighting 

System) โดยในปี 2562 ยอดขายระบบต่อลงดิน และระบบป้องกันฟ้าผ่าเท่ากับ 160.2 และ 261.8 ลา้นบาท 

ตามล าดับ ขณะท่ีปี 2561 ยอดขายระบบต่อลงดิน และระบบป้องกนัฟ้าผ่าเท่ากบั 158.2 และ 290.2 ลา้นบาท 

ตามล าดบั ส าหรบัช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ยอดขายระบบป้องกนัฟ้าผ่าใกลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ี   68.8 

ลา้นบาท ส่วนระบบต่อลงดินเท่ากบั 49.4 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ี 38.0 ลา้นบาท   

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารปี 2562 เท่ากบั 123.8 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 28.5 ของยอดขาย ลด

ต า่ลงจากปี 2561 ท่ี 138.0 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 30.0 ของยอดขาย เน่ืองจากปี 2561 บริษัทไดม้ีการปรบั

โครงสรา้งของกลุ่มบริษัทเพื่อรองรบัการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยจ์ึงมีการโอนแลกหุน้กนั และเกิดค่าใชจ้่ายจาก

การจ่ายหุน้เป็นเกณฑ(์ share base) จ านวน 17.7 ลา้นบาท  และในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ค่าใชจ้่ายในการขาย

และบริหารอยู่ท่ี 32.0 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ี 27.7 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าใชจ้่ายของ

พนักงานและค่าเส่ือมราคาของอาคารท่ีพกัของพนักงานท่ีโรงงานอ าเภอไทรใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงเป็นโรงงานใหม่

ของบริษัท 

ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในช่วง ปี 2560-2562 มีแนวโน้มลดลงทั้งในส่วนของ อตัราก าไร

ขัน้ตน้ อตัราก าไรจากการด าเนินงาน และอตัราก าไรสุทธิ โดยในปี 2562 อยูท่ี่รอ้ยละ 35.4 7.8 และ 5.3 ตามล าดบั 

โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของยอดขาย ส่งผลใหก้ารผลิตลดลงและตน้ทุนการผลิตสูงขึ้ น การเพิ่มขึ้ นของ

สินคา้ดอ้ยค่าซ่ึงมีอายุเกินกว่า 2 ปี และการยา้ยฐานการผลิตของผงเช่ือม (Metal Powder) ไปยงัโรงงานไทรใหญ่ 

จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงส่งผลกระทบใหต้น้ทุนการผลิตเพิ่มขึ้ น อีกทั้งการแข่งขนัของสินคา้บางรายการท่ีเพิ่มสูงขึ้ น ขณะท่ี

ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน อตัราก าไรทั้ง 3 ประเภทฟ้ืนตวัเพิ่มขึ้ น อนัเป็น

ผลมาจากการปรบัปรุงกระบวนการบริหารจดัการของบริษัทภายหลงัจากการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

ส าหรบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์(ROA) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับความสามารถในการท าก าไรของบริษัท กล่าวคือ มีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยในปี 2562 

อตัราส่วนทั้ง 2 ประเภทต า่ท่ีสุดในรอบ 3 ปีอยู่ท่ีรอ้ยละ 4.6 โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของก าไรสุทธิดัง

เหตุผลท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ขณะเดียวกนัฐานของสินทรพัย ์และส่วนผูถื้อหุน้ปรบัเพิ่มขึ้ นจากการขายหุน้เพิ่มทุนเพื่อจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 อตัราส่วนทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้ น

ตามความสามารถในการท าก าไรของบริษัท โดยอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 8.7 (ปรบัใหเ้ป็นต่อ

ปี) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 10.7 (ปรบัใหเ้ป็นต่อปี) 

ฐานะทางการเงินของบริษัทอยู่ในระดบัท่ีเขม้แข็งเพียงพอ และสามารถรบัมือกบัผลกระทบของสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได ้โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาส่วนของผูถื้อหุน้ปรบัตวัเพิ่มขึ้ นทุกปี ขณะท่ีหน้ีสินของบริษัท

ค่อนขา้งคงท่ีมาตลอด แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้ นในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) โดยท่ีไม่ไดท้ าการก่อหน้ีเพิ่มขึ้ น และเมื่อพิจารณาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) บริษัทมอีตัราส่วนดงักล่าวในระดบัค่อนขา้งต า่ในช่วงรอ้ยละ 0.2 - 0.3 และส าหรบัอตัราส่วน

หน้ีสินท่ีช าระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Net interest bearing debt to equity) อยูใ่นระดบัท่ีต า่กว่ารอ้ยละ 0.1 

ซ่ึงค่อนขา้งต า่เช่นเดียวกนั 
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ความสามารถในการช าระคืนหน้ีของบริษัท (IBD to EBITDA) เมื่อพิจารณาจากปี 2562 และไตรมาสท่ี 1 

ของปี 2563 บริษัทมีหน้ีสินท่ีช าระดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบักระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (EBITDA) ซ่ึงหมายความว่า

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของบริษัทสามารถช าระคืนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียได้ภายในระยะเวลา

ประมาณ 1 ปี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการช าระคืนในระดบัค่อนขา้งสูง 

บริษัทมีวงจรเงินสด (Cash cycle) ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาจนถึงไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ในช่วง 145-160 

วนั ในอนาคตบริษัทมีเป้าหมายท่ีจะปรบัลดวงจรเงินสดใหส้ั้นลงเพื่อลดความจ าเป็นในการกูย้มืเงินลง 

บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยบริษัทไดน้ าส่งและ

เผยแพร่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดน้ าเสนอไว้

ในรายงานประจ าปี 2562 แลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึง

มอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

112 และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 57 ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งมีการจดัท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ  ส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษัท และจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติังบการเงินน้ัน 

บริษัทไดจ้ดัท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผูส้อบบัญชี    

ของบริษัทไดต้รวจสอบและรับรองแลว้  มีรายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2562 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจดัท ารายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีระบบ

การควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน   

ของบริษัทไดอ้ย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่าง

เพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยในวนัน้ี 

บริษัทฯ ไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย จึงเห็นสมควรเสนอวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึง

เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบ    จาก

ผู ้สอบบัญชีแล้ว โดยวาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 317,998,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง 85,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการ

ด าเนินงานประจ  าปี 2562 และรบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานประจ  าปี 

2562 และก าไรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายเกียรติชยั สงอินทร ์ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระน้ี 

นายเกียรติชยั สงอินทร์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต า่กว่า

ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและ        

เงินส ารองอื่น (ถา้มี) อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะขึ้ นอยูก่บั               ผล

การด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน 

และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการด า เนินงานและ        

การบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่า บริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และ     

การด าเนินการดังกล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถื้อหุน้    

ของบริษัทเห็นสมควร  

นอกจากน้ี พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และ         ตาม

ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 52 และ ขอ้ 54 ก าหนดเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารอง 

ดงัต่อไปน้ี 

1. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละ

เท่า ๆ กนั  

2. การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู ้ถือหุน้ได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมี       

ผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ัน และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

4. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติเห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรร

ก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,500,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.41 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ซ่ึงเป็น

จ านวนท่ีครบถว้นตามเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของปี 2562 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

ท าใหบ้ริษัทไม่สามารถจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อเสนอพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปีตามก าหนดเวลา

เดิมคือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ได ้และเพื่อเป็นการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหุน้จากการเล่ือนประชุมดงักล่าว  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล           

ระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีในอัตราหุ ้นละ 0.07 บาทให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัท จ านวน 

430,000,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ินจ านวน 30,100,000 บาท (สามสิบลา้นหน่ึงแสนบาท) ซ่ึงคิด เป็น   

รอ้ยละ 114.16 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีก าหนดไวท่ี้อตัรา

ไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 40  ของก าไรสุทธิ ทั้งน้ีเงินปันผลท่ีจ่ายจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

โดยบริษัทก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบั  

ปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 และจ่ายปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563  เน่ืองจาก           การ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะตอ้งจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหจ้่ายเงินปันผล 

จากน้ัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
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2562 และก าไรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ 

งดการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2562 และก าไรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 317,998,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง 85,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

วาระที่ 5 พจิารณาแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ มอบหมายให ้นายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        

เป็นผูร้ายงานในวาระน้ี 

นายศราวุธ บุษยรตัน์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ท่ี 18 ซ่ึงก าหนดให ้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการจ านวนไม่

น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการ พน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการซ่ึง  

พน้จากต าแหน่งตามวาระน้ี อาจไดร้ับเลือกใหเ้ขา้มารับต าแหน่งอีกได ้โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 

2563 มีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง  

2. นายปรีชา พนาสุวรรณรตัน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายวินัย พฤกษะวนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร                             

 ความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2563 โดยไม่รวมกรรมการ       ผู ้

มีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีสมควรไดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตาม

แนวทางของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑส์ าคญัต่าง ๆ เช่น การไม่มี

คุณสมบติัตอ้งหา้มในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 คุณธรรม 

จริยธรรม ความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมดา้นความหลากหลายของ

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเน่ืองในการปฏบิติังานและผล              การ

ปฏบิติังานในต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคล  

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้น ตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อีกทั้งเป็น       ผู ้

มีความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ ์สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่

บริษัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และมีความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง จึงมี

มติเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบ

ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยประวติัและขอ้มูล

กรรมการท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้งน้ันปรากฏตามเอกสารท่ีไดส่้งไปพรอ้มหนังสือเชิญประชุม 

จากน้ันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 

3 ท่าน โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน      
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จากน้ัน ไดเ้ชิญกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ใหอ้อกจากหอ้งประชุมชัว่คราว เพื่อเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและออกเสียงลงคะแนนไดอ้ยา่งอิสระ   

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ 1) นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ 2) นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ และ           

3) นายวินัย พฤกษะวนั กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

5.1 นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ 

เห็นดว้ย 318,078,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง 5,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
 

5.2 นายปรีชา พนาสุวรรณรตัน์ 

เห็นดว้ย 318,078,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง 5,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

5.3 นายวินัย พฤกษะวนั 

เห็นดว้ย 317,998,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง 85,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ  าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        

เป็นผูร้ายงานในวาระน้ี 

นายศราวุธ บุษยรตัน์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั           พ.ศ. 

2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 33 ซ่ึงก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัท    ในรูป

ของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอ้บังคบัหรือตามท่ี    ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป 

หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากน้ันใหไ้ดร้ับเบ้ียเล้ียง และสวัสดิการต่างๆ            

ตามระเบียบของบริษัท  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทในปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการ

ด าเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน            

จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 888,000 บาท เท่ากบัปีท่ีผ่านมา และมีรายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือนและ

ค่าเบ้ียประชุมต่อครั้งส าหรบักรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมก าหนดจ่ายเท่ากบัปีท่ีผ่านมา ดงัน้ี 
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ต าแหน่ง 

ค่าเบ้ียประชุม 

(บาทต่อเดือน / คน) 

2563 2562 

คณะกรรมการ   

- ประธานกรรมการบริษัท 20,000 20,000 

- กรรมการบริษัทเฉพาะกรรมการอิสระ 13,000 13,000 

ต าแหน่ง 

ค่าเบ้ียประชุม 

(บาทต่อครั้ง / คน) 

2563 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 19,000 19,000 

- กรรมการตรวจสอบ 13,000 13,000 

 

จากน้ันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  โดยวาระน้ีตอ้งผ่าน

การอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตาม      

ท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 317,998,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9733 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง 85,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0267 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัทและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบัญชี ประจ  าปี 

2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้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

หน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2563 จึงไดพ้ิจารณาคดัเลือก

ผู ้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู ้สอบบัญชี และค่าตอบแทน             

การสอบบญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ใหเ้สนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตาม

รายช่ือดงัต่อไปน้ี จากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563  

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 2982 หรือ 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5599 หรือ 

3. นายวิโรจน์ สจัธรรมกุล   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5128  

ทั้งน้ี ผูส้อบบัญชีท่ีไดร้ับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนไดส่้วนเสีย กับบริษัท 

บริษัทยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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และไดก้ าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 ของบริษัทเป็นจ านวนไม่เกิน 2,100,000 บาท และ  

ไดร้บัทราบวา่นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ์ซ่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2562 ไดป้ฏบิติัหน้าท่ี

ในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอยา่งดี  

ขอ้มลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

บริษทั 
ค่าสอบบญัชี (บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 

บมจ.คมัเวล คอรป์อเรชัน่   

1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส 450,000 480,000 

2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 550,000 570,000 

3.ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 3 ไตรมาส 210,000 240,000 

4.ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจ าปี 

 

140,000 160,000 

บจก.คมัเวล    

1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส 270,000 270,000 

2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 180,000 180,000 

บจก.คมัเวล-นาวแคทส ์   

1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส 120,000 120,000 

2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 80,000 80,000 

รวม 2,000,000 2,100,000 

  

 จากน้ันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษัทและการก าหนดค่าตอบแทน           ของ

ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 โดยวาระน้ี ตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู ้สอบบัญชี           

รับอนุญาตเลขท่ี 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรตัน์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5599 และ/หรือ 

นายวิโรจน์ สจัธรรมกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5128 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 และก าหนด

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 317,998,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง 85,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
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วาระที่ 8 พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

พ.ศ. 2563 ซ่ึงก าหนดใหส้ามารถจดัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้จึงสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย รวม 4 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ในหมวดท่ี 4 ขอ้ 29 

  2.  ในหมวดท่ี 5 ขอ้ 36, 38 และ 39 

โดยมีรายละเอียดของขอ้บงัคบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นดงัน้ี 

 

ขอับงัคบัปัจจุบนั ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ขใหม่ 

ขอ้ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซ่ึงเป็นการประชุมดว้ย

ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง 

(1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็น

องคป์ระชุม  

 

 นอกเหนือจากขอ้ก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็น

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการท่ีเขา้

ร่วมประชุมทั้งหมดจะตอ้งอยู่ในราชอาณาจกัร และ

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึง

ในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ ในท่ี

ประชุมแห่งเดียวกัน และจะตอ้งกระท าผ่านระบบ

ควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรักษาความ

มั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการ

บันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) 

ของกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดการ

ประชุม รวมทั้งขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอรท่ี์เกิด

จากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการ

ประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้ นฐานเป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คง

ปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2557 รวมถึงท่ีจะมีแกไ้ขเพิ่มเติม 

ขอ้ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซ่ึงเป็นการประชุมดว้ย

ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง 

(1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็น

องคป์ระชุม  

 

ขอ้ 36. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ัดข้ึน ณ ทอ้งท่ี

อนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวัด

ใกลเ้คียง  

ขอ้ 36. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนั

เป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ 

หรือ ผูซ่ึ้งไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการจะ

ก าหนด หรือคณะกรรมการจะก าหนดใหจ้ัดการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

ขอ้ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ ้นน้ัน ให้

คณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี 

วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะ

เสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม

สมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อ

ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และ

จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนตามกฎหมายว่า

ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

ขอ้ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้น้ัน ไม่ว่าจะ

เป็นการประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยการประชุม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให ้คณะกรรมการจัดท า

หนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม

พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให ้

ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ 

ห รื อ เพื่ อพิ จ ารณา พร้อมทั้ ง ค วาม เห็นของ

คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งใหผู้ถื้อ
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ขอับงัคบัปัจจุบนั ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ขใหม่ 

เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอก

กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) 

วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

หุน้และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัท

มหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 

วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัก่อน

วันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งน้ี หากการ

ประ ชุมในคราว น้ันเ ป็นการประ ชุม ผ่าน ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดย

จดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุม

ไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง

หน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับ

รวมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน

หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั้งใด เมื่อ

ล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้

ถือหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม

ตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผู้ถือหุน้ได้

เรียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนั

ระงับไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้น้ันมิใช่เป็นการ

เรียกประชุมเพราะ ผูถื้อหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชุม

ใหม่และใหส่้งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่

น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการ

ประชุมครั้งหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ย

ตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อ

หุ ้น (ถ้ามี) เข ้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้ 

(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อ

หุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไม่น้อยกว่า

หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้

ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

  

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั้งใด เมื่อ

ล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ี

ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ ้นไดเ้รียกนัด

เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอันระงับไป 

ถา้การประชุมผูถื้อหุน้น้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุม

เพราะ ผูถื้อหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชุมใหม่และใหส่้ง

หนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) 

วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่

จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

 ทั้งน้ี ใหผู้ร้บัมอบอ านาจสามารถปรบัแกไ้ขถอ้ยค าตามค าแนะน าของนายทะเบียน และสามารถตดัขอ้ความ

ออกในกรณีท่ีนายทะเบียนมีความเห็นว่าขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

จากน้ันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับบริษัท โดยวาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติ             

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท  ดัง ท่ี เสนอ                      

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 317,998,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9733 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง 85,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0267 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการปรบัโครงสรา้งบริษัทดว้ยการรบัโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท คมัเวล จ  ากดั ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ยใหแ้ก่บริษทั  

ประธานฯ มอบหมายให ้นายเกียรติชยั สงอินทร ์ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระน้ี 

นายเกียรติชัย สงอินทร์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษัทประสงคจ์ะปรับปรุงโครงสรา้งการจดัการภายในกลุ่ม

บริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดตน้ทุนในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท เมื่อพิจารณาในเชิงโครงสรา้งของบริษัท

ในกลุ่มแลว้ บริษัท คมัเวล จ ากดั (“คัมเวล”) เป็นเพียงผูผ้ลิตแม่พิมพ์กราไฟต์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในระบบต่อลงดิน 

เช่นเดียวกนักบัสายการผลิตผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ในระบบต่อลงดิน อาทิเช่น แท่งหลกัดิน ผงเช่ือมโลหะ และ ONE TIME          

ท่ีบริษัทเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่าย บริษัทจึงประสงคใ์หม้ีการโอนและการรบัโอนกิจการระหว่างบริษัทและคมัเวล 

เพื่อใหบ้ริษัทเป็นเพียงบริษัทเดียวท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิด

ประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท โดยการปรับปรุงโครงสรา้งน้ี บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของคมัเวล ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย          

ท่ีบริษัทเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เขา้มาในบริษัท 

ขอ้มูลของบริษทัท่ีจะรบัโอน 

คัมเวล จัดตั้งขึ้ นเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิต โมลด์การ์ไฟท์             

เพื่อจ าหน่ายทั้งภายในปะเทศและส่งออกต่างประเทศ ปัจจุบัน คมัเวลมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 

18,194,000 บาท โดยผลประกอบการ ปี 2562 มีผลขาดทุนอยู่ท่ี 2,927,920.16 ส่วนไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 

มีก าไรสุทธิอยูท่ี่ 620,285.31 บาท 

รายละเอียดของรายการที่จะท าการโอนระหว่างกนั 

บริษัทจะรบัโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากคมัเวล ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงสินทรพัย ์

หน้ีสิน สญัญาต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดทั้งหมดท่ีเกี่ยวขอ้งกบักิจการของคมัเวล        ท่ีสามารถ

โอนใหก้นัไดภ้ายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง (รวมเรียกว่า “การรบัโอนกิจการทั้งหมด”) ซ่ึงเป็นการโอนกิจการภายใต้

เง่ือนไขของมาตรา 74 (ค) แห่งประมวลรษัฎากร 

มูลค่าทรพัยส์ินท่ีท าการโอนและรายละเอียดการช าระราคาโอน 

มูลค่าการรบัโอนกิจการทั้งหมดจะเป็นการโอนท่ีราคาตลาดตามเง่ือนไขของกรมสรรพากร ซ่ึงในกรณีน้ีจะ

ถือว่ามูลค่าตามบญัชีสุทธิ (Net Book Value) ของคมัเวล ท่ีสามารถโอนใหก้นัไดภ้ายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง ณ วนัท่ีมี

การโอนกิจการ เป็นราคาตลาดตามเง่ือนไขของกรมสรรพากร โดยคาดว่าการรบัโอนกิจการทั้งหมดจากคมัเวลจะเป็น

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ทั้งน้ี มูลค่ากิจการตามมูลค่าตามบญัชีสุทธิของคมัเวล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็น

มลูค่าเท่ากบั 16,465,865.38 บาท) 

บริษัทจะช าระราคาตามมลูค่าตามบญัชีสุทธิของคมัเวล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยช าระงวดเดียวทั้ง

จ านวน ทั้งน้ี บริษัทจะใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการช าระราคาโอนสินทรพัยจ์ากคมัเวล โดยคมัเวลจะน าเงินท่ีไดร้ับน้ัน  

คืนทุนใหแ้ก่บริษัทภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปีเดียวกนั และมีการช าระบญัชีเสร็จส้ิน ดงัน้ันการช าระ

ราคาดงักล่าวจึงไม่มีผลต่อสภาพคล่องของบริษัท 

ขอ้ดีที่เกิดข้ึนและผลกระทบจากการรบัโอนกิจการทั้งหมดจากคมัเวล 

การรับโอนกิจการดังกล่าวเขา้มาในบริษัทจะมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและ

กระบวนการท างานอนัซ ้าซอ้น อนัอาจเกิดมาจากรายการระหว่างกนัต่าง ๆ ของบริษัทภายในกลุ่ม ตลอดจนช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มบริษัทไดดี้ยิง่ขึ้ น 

บริษัทจะรบัโอนซ่ึงสินทรพัย ์หน้ีสิน สญัญาต่าง ๆ สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดทั้งหมดท่ีเกี่ยวขอ้งกบักิจการ

ของคมัเวล เท่าท่ีสามารถโอนใหก้นัไดภ้ายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง แต่เน่ืองจากคมัเวลเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้            

อยู่รอ้ยละ 99.99 ดงัน้ัน การรบัโอนกิจการดงักล่าวจึงมิไดส่้งผลกระทบท่ีเป็นนัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานโดยรวม

ของบริษัทและสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 
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ขั้นตอนและการด าเนินการในการรบัโอนกิจการทั้งหมดจากคมัเวล 

ภายหลงัจากการรบัโอนกิจการทั้งหมดแลว้ คมัเวลจะด าเนินการเลิกบริษัทในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั

กบัท่ีโอนกิจการ กล่าวคือในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 และด าเนินการช าระบญัชีต่อไป 

ทั้งน้ี บริษัทจะท าการรับโอนกิจการทั้งหมดตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนด

เพื่อใหไ้ดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส าหรับการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด โดยบริษัทจะท าการลงนามใน

สญัญารบัโอนกิจการทั้งหมดจากคมัเวลต่อไป 

เน่ืองจากคมัเวลเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท การรบัโอนกิจการทั้งหมดจึงเป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบริษทั

จดทะเบียนและบริษัทยอ่ย ซ่ึงเป็นรายการท่ีไดร้บัการยกเวน้การปฏบิติัตามกฎเกณฑเ์ร่ืองรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ตามท่ี

ก าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และเน่ืองจากเป็นการรบัโอนทรพัยสิ์นเพื่อปรบัปรุงโครงสรา้ง

กนัระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย จึงไม่ถือเป็นรายการซ่ึงไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีตอ้งปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่าย

ไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิติัการ

ของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ดี การรับโอนกิจการทั้งหมด        

ในครั้งน้ีเขา้ข่ายเป็นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 

(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกบัขอ้บังคบั

บริษัท ขอ้ 44 (2)(ข) บริษัทจึงตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการรบัโอนกิจการทั้งหมดดงักล่าว  

จากน้ันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสรา้งบริษัทดว้ยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท 

คมัเวล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ยใหแ้ก่บริษัท โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการปรบัโครงสรา้งบริษัทดว้ยการรบัโอนกิจการทั้งหมด   

ของบริษัท คมัเวล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ยใหแ้ก่บริษัท ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 317,998,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9733 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง 85,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0267 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิการเปล่ียนวิธีการรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้โดยที่ประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ  าปี 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายเกียรติชยั สงอินทร ์ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระน้ี 

นายเกียรติชยั สงอินทร ์แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เดิมบริษัทรบัรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้โดยท่ีประชุมใหญ่

ผูถื้อหุน้ โดยการเสนอวาระรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั้งก่อนต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เพื่อพิจารณา

รบัรอง แต่เน่ืองจากบริษัทเห็นว่าเพื่อเป็นการประหยดัและลดระยะเวลาในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครั้ง จึงเห็นควร

เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมติัเปล่ียนวิธีรับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้โดยท่ี

ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ โดยเปล่ียนวิธีการรบัรองเป็น บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีหรือ

รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ในเว็บไซตข์องบริษัท (http://www.kumwell.com) โดยบริษัทจะก าหนดระยะเวลา

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดต้รวจสอบ หากไม่มีผูถื้อหุน้คนใดคดัคา้น หรือแกไ้ข บริษัทจะถือว่าผูถื้อหุน้ไดร้ับรองรายงานการ

ประชุมดงักล่าว 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ 

จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเปล่ียนวิธีการรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี โดยวาระน้ี ตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการเปล่ียนวิธีการรับรองรายงานการประชุมสามญั           

ผูถื้อหุน้โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 317,998,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง 85,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 

วาระที่ 11 เรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระเพิ่มเติมหรือสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้ง เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุม และปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

 

                        

ลงช่ือ   …………………………………………………………… 

  นายด าเนิน แกว้ทวี 

          ประธานกรรมการบริษัท 


