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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 

บริษัท คมัเวล คอรป์อเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

 

ประชุมเมื่อวนัศุกรท่ี์ 23 เมษายน 2564 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 ผูส้อบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขา้ร่วมประชุม ตามล าดับ

ดงัต่อไปน้ี 

 

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 / กรรมการอิสระ 

6. นางฉวีวรรณ  เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารองคก์ร 

7. นายอรรณพ  โรมา กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ายวศิวกรรม 

8. นายปรชีา  พนาสุวรรณรตัน์ กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ายผลิต 

9. นายเกียรติชยั  สงอินทร ์ กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานุการบรษิัท 

 

ผูบ้รหิารของบริษัท 

1. นายธวชั  กิจนพ กรรมการบริหาร/ ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 

2. นายวรีะเชษฐ ์ ขนัเงิน  กรรมการบริหาร/ ผูอ้ านวยการฝ่ายวิจยัและนวตักรรม 

ผูส้อบบญัชี 

1. นายวุฒิโชค        สถลชา                บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายชาติพร  บารมี   บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จ ากดั 

2. นางสาววาสิตา อิศระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จ ากดั 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล พิธีกร เป็นผูด้ าเนินการประชุม  

ผูด้ าเนินการประชุม แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ก่อนเริ่มการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดย

การรบัมอบฉันทะทั้งสิ้ น 118 ราย นับจ านวนหุน้ได ้290,407,100 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 67.5365 ของจ านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บังคับของบริษัท ประธานฯ จึงไดเ้ริ่มเปิดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2564 
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ผูด้ าเนินการประชุม แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าในการจดัการประชุมในครั้งน้ี บริษัทไดป้ฏิบติัตามมาตรการท่ี

กองควบคุมโรคแนะน าอย่างเคร่งครดั โดยจ ากดัผูเ้ขา้ร่วมการประชุมไม่เกิน 50 ท่าน เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่              

ผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมการประชุม โดยบริษัทไดข้อความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ใหท้ าการมอบฉนัทะใหแ้กก่รรมการอิสระใน

การเขา้ร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการมาประชุมดว้ยตนเอง  

ผูด้ าเนินการประชุม ชี้ แจงเรื่องระเบียบการประชุม หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และ

วิธีการมอบฉนัทะ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

ในการประชุม ประธานฯ จะด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงไดส้่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้แลว้

ส าหรบัมติของท่ีประชุมในวาระท่ี 2,3,4 และ 5 จะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บั

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

บริษัท ขอ้ท่ี 33งและส าหรบัวาระท่ี 1งจะไม่มีการลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้ซกัถามขอใหย้กมือข้ึน ท่านประธานจะเชิญใหท้่านไดซ้กัถาม และหากเรื่องท่ีถามไม่ตรง

กบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอความกรุณาสอบถามในวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ 

นอกจากน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุน้ 

บริษัทไดป้ระกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท และเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 และเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้่งค าถามล่วงหน้าผ่านตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วนัท่ี          

17 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยเมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด ดังน้ันบริษัทจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

วาระต่าง ๆ ตามท่ีไดแ้จง้ไปตามหนังสือเชิญประชุม  

ส าหรบัการลงคะแนนเสียง บริษัทไดน้ าระบบบารโ์คด้มาใชเ้พื่อช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพื่อเป็น

การช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดงักล่าวใหร้วดเร็วยิ่งข้ึน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทุกวาระท่ีมีการลง

มติใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที โดยตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 43 ไดก้ าหนดใหใ้นการออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทุก

คนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยถือวา่หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง  

ซ่ึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เป็นดงัน้ี ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระวา่จะมีผูใ้ด

ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมติัตามวาระท่ีเสนอและ  

ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แต่ถา้มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอใหท้่านท่ี              

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให ้โดยกาเครื่องหมายถูกหรือกากบาทลงในกรอบ

สี่เหลี่ยมในช่องท่ีท่านตอ้งการ พรอ้มทั้งลงลายมือชื่อ และขอใหท้่านยกมือข้ึนเพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีของบริษัทไปเก็บบัตร    

เพื่อมานับคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียงน้ัน หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ี

เขา้ร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ในวาระท่ี 5 น้ัน บริษัทขอใหท้่านผูถื้อหุน้ลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได ้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมทั้งดว้ยตนเอง

และโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในวาระน้ัน  ๆ เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้

เขา้มาประชุมเพิ่มข้ึน หรือมีผูถื้อหุน้ออกจากท่ีประชุมในระหวา่งท่ีประชุม 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทไดท้ าการรวบรวมและบนัทึกคะแนนไวใ้น

คอมพิวเตอรแ์ลว้ ผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก และส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะแต่

ไม่ไดร้ะบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการท่ีแจง้ไปแลว้  
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ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีภายหลงัจากเสร็จสิ้ นการประชุม และ

หากผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีประสงคจ์ะแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีส่งใหเ้จา้หน้าท่ี สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการลงลายมือ

ชื่อก ากบัการแกไ้ข การแกไ้ขอื่นใดนอกเหนือจากน้ีจะถือวา่เป็นบตัรเสีย และไม่น าบตัรเสียมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัองัคารท่ี 4 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติเปลี่ยนวิธีรบัรองรายงาน

การประชุมผูถื้อหุน้ โดยท่ีบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีหรือรายงานการประชุมวิสามญัผู ้

ถือหุน้ในเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.kumwell.com) ทั้งน้ี บริษัทจะก าหนดระยะเวลาเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดต้รวจสอบ 

หากไม่มีผูถื้อหุน้คนใดคัดคา้นหรือเสนอแกไ้ข บริษัทจะถือว่าผูถื้อหุน้ไดร้ับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ส าหรบั

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 บริษัทไดท้ าการเสนออนุมติัดว้ยวิธีการดังกล่าวแลว้ และไม่มีผูถื้อ

หุน้คนใดคดัคา้นหรือเสนอแกไ้ข จึงถือวา่ผูถื้อหุน้มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และไม่

ตอ้งมีการเสนอพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในท่ีประชุมน้ีอีก 

เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมท่ีก าหนดในวนัน้ี บริษัทจึงได้

เชิญนางสาวสุพตัรา ปงหาญ ตัวแทนจากผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ข้ึนเป็นสกัขีพยานในการนับ

คะแนน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัระเบียบการประชุม หลกัเกณฑก์ารออกเสียง

ลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการมอบฉันทะ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้คนใดมีขอ้สงสยั ประธานฯ จึงไดเ้ริ่มการประชุม

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ  าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายเกียรติชยั สงอินทร ์ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระน้ี 

นายเกียรติชัย สงอินทร์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด         

พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบริษัท ซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ    

ในรอบปีท่ีผ่านมาใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รบัทราบในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ทุกปี บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานในรอบปี 

2563 สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และไดน้ าส่งและเผยแพร่ผลการด าเนินงานของบริษัทผ่านทางระบบข่าวของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดน้ าเสนอไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 แลว้ 

ในปี 2563 บริษัทมียอดขายอยูท่ี่ 437.5 ลา้นบาท มีก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ 185.6 ลา้นบาท และก าไรสุทธิอยูท่ี่ 

46.7 ลา้นบาท สูงข้ึนจากปี 2562 ซ่ึงบริษัทมียอดขายอยู่ท่ี 431.1 มีก าไรขั้นตน้อยู่ท่ี 153.8 และก าไรสุทธิอยู่ท่ี 

23.4 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนในอัตรารอ้ยละ 0.8 20.7 และ 99.5 ตามล าดับ บริษัทมียอดขายในประเทศของปี 2563 

เท่ากับ 368.8 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากของปี 2562 ท่ี 353.6 ลา้นบาท ขณะท่ียอดขายต่างประเทศอยู่ท่ี 68.7 ลา้น

บาท ลดลงจากปี 2562 ท่ี 80.5 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษัทไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อ

ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ท่ีรุนแรงในต่างประเทศ 

สินค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ระบบต่อลงดิน (Grounding System) และระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lighting 

System) โดยในปี 2563 สินคา้ระบบต่อลงดินมียอดขายเท่ากบั 154.1 ลา้นบาท ลดต า่ลงจากปี 2562 ท่ี 161.2 

ลา้นบาท ขณะท่ีระบบป้องกนัฟ้าผ่ามียอดขายเท่ากบั 261.1 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัยอดขายของปี 2562 ท่ี 260.9 

ลา้นบาท นอกจากน้ีรายไดจ้ากการใหบ้ริการติดตั้งระบบอยูท่ี่ 22.3 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ท่ี 12.0 ลา้นบาท 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและการใหบ้ริหารในปี 2563 เท่ากับ 126.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

28.9 ของยอดขายของปี 2563 เพิ่มสูงข้ึนจากค่าใชจ้่ายของปี 2562 ท่ี 123.8 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 28.5 ของ

ยอดขาย โดยสามารถแบ่งค่าใชจ้่ายออกเป็นค่าใชจ้่ายในการขายท่ี 27.6 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงรอ้ยละ 20.4 จากของปี 

2562 ท่ี 34.6 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ใหม่ เพื่อใหม้ี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และค่าใชจ้่ายในการบริหารท่ี 99 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 11.1 จากปี 2562 ท่ี 89.2 ลา้น
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บาท อนัเป็นผลมาจากการปรบัโครงสรา้งเงินเดือนของพนักงานและผูบ้ริหารท่ีเพิ่มสูงข้ึน ค่าปรบัปรุงอาคาร ค่าเสื่อม

ราคา รวมถึงค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในปี 2563 ปรบัตัวดีข้ึนโดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรจากการ

ด าเนินงาน และอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัรอ้ยละ 42.4 14.5 และ 10.7 ตามล าดับ เพิ่มข้ึนจากของปี 2562 ท่ีรอ้ยละ 

35.4 7.8 และ 5.4 ตามล าดับ เน่ืองจากการปรบัปรุงกระบวนการขาย การปรบัปรุงกระบวนการผลิตซ่ึงท าใหต้น้ทุน

การผลิตลดลง และค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินคา้ลา้สมยัท่ีลดลง ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการขายท่ีลดลง แมว้า่ค่าใชจ้่ายใน

การบริหารและดอกเบี้ ยจ่ายเพิ่มสูงข้ึนก็ตาม 

บริษัทมอีตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์(ROA) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) ท่ีปรบัตวั

เพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนักบัความสามารถในการท าก าไรของบรษิัท โดยในปี 2563 อตัราส่วนทั้ง 2 ประเภทอยูท่ี่รอ้ย

ละ 7.9 และรอ้ยละ 9.5 เพิ่มข้ึนจากของปี 2562 ท่ีรอ้ยละ 4.6 และรอ้ยละ 5.6 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นผลมาจากปรบัตวั

สูงข้ึนก าไรสุทธิ 

ณ ปัจจุบัน ฐานะทางการเงินของบริษัทอยู่ในระดับท่ีแข็งแรง และสามารถรองรับกับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ได ้โดยในปี 2563 ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 499.0 

ลา้นบาท เพิ่มสูงข้ึนจากปี 2562 ท่ี 484.8 ลา้นบาท และในปี 2563 บริษัทมีหน้ีสินรวมเท่ากับ 115.5 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ท่ี 89.0 ลา้นบาท ทั้งน้ี สาเหตุหลักเกิดจากการปรับใชม้าตรฐานการบัญชี (TFRS 16) เรื่อง 

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่า ซ่ึงท าใหบ้ริษัทตอ้งบันทึกรายการหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนในส่วนของหน้ีสิน และเมื่อ

พิจารณาอตัราสว่นหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) บริษัทมีอตัราส่วนดงักล่าวในระดบัรอ้ยละ 0.2 เช่นเดียวกบั

อัตราส่วนหน้ีสินท่ีช าระดอกเบี้ ยสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Net Interest Bearing Debt to Equity) ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีต า่

กวา่รอ้ยละ 0.1 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแรง 

ส าหรับความสามารถในการช าระคืนหน้ีของบริษัท ( Interest Bearing Debt (IBD) to EBITDA) น้ัน ในปี 

2562 และปี 2563 บริษัทมีหน้ีสินท่ีช าระดอกเบี้ ย (IBD) เท่ากับ 58.7 และ 66.9 ลา้นบาท ตามล าดับ และใน

ขณะเดียวกัน บริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเบื้ องต้น (EBITDA) เท่ากับ 50.3 และ 84.6 ล้านบาท

ตามล าดบั ส่งผลใหก้ารช าระคืนหน้ีของบริษัทในปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 1.2 และ 0.8 ปี ซ่ึงหมายความว่าในปี 

2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเบื้ องตน้ท่ีสามารถช าระคืนหน้ีสินท่ีมีดอกเบี้ ยไดภ้ายในระยะเวลาน้อย

กวา่ 1 ปี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการช าระคืนหน้ีของบริษัทซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง และมีการปรบัตวัสูงข้ึนจากปีท่ี

ผ่านมา 

ในช่วงปี 2561ถึง 2563 บริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เพิ่มข้ึน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเลื่อนการ

ช าระเงินของลูกหน้ีการคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อนัเน่ืองมาจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรสั

โคโรนา (COVID-19) และการสต๊อกสินคา้ไวท่ี้โรงงานทั้ง 2 แห่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบของจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทั้งน้ีหากผ่านพน้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อ

ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ไปได ้บริษัทเชื่อวา่วงจรเงินสดของบริษัทจะกลบัมาปรบัตวัลดลง 

หลงัจากน้ัน นายบุญศกัด์ิ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้ แจงถึงแผนการด าเนินงานใน

อนาคต (New Business Model) ของบริษัท โดยสรุปไดด้งัน้ี  

เน่ืองจากบริษัทมองเห็นถึงความส าคญัของระบบต่อลงดินป้องกนัฟ้าผ่าในระบบต่าง ๆ เช่นในอุตสาหกรรม

ไฟฟ้า สื่อสาร คมนาคม หรือความมัน่คง และถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเสื่อมค่าของระบบ บริษัทจึงได้

พัฒนาระบบการจัดการป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ (Smart Lighting Management System) ซ่ึงเป็นระบบท่ีสามารถแจง้

เตือนเรื่องฟ้าผ่าไดอ้ย่างทันท่วงที และสามารถท างานได้อย่างต่อเน่ืองในทุกสภาวะแบบไรร้อยต่อ โดยบริษัทไดม้ีการ

น าเสนอระบบดังกล่าวต่ออุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซ และอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ และไดร้บัผลตอบรบัเป็น

อยา่งดี ทั้งน้ี บริษัทมีเป้าหมายเพื่อมุ่งพฒันาระบบใหส้ามารถเก็บขอ้มูลไดม้ากยิ่งข้ึน พฒันาระบบปัญญาประดิษฐ ์และ
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ท าใหก้ารด าเนินงานของระบบมีประสิทธิภาพสูงข้ึน นอกจากน้ี บริษัทยงัไดพ้ฒันาระบบ DTS DAS และ Ozone เคียงคู่

ไปดว้ย 

ส าหรับความคืบหน้าของโรงงานผลิต Ground Rod แห่งใหม่น้ัน อยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง และคาดว่าจะ

แลว้เสร็จในไตรมาส 3 ของปี 2564 และจะผลิต Ground Rod ไดต้ั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นตน้ไป โดยโรงงานน้ีจะเป็น

โรงงานท่ีใหญ่ข้ึน จะสามารถลดตน้ทุนการผลิต Ground Rod ลงได ้เพื่อใหส้ินคา้ของบริษัทสามารถแข่งขนัไดดี้ยิ่งข้ึน 

โดยยงัคงมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรบัระดบัโลกไว ้นอกจากน้ี บริษัทยงัไดม้ีการปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัรใหม่ส าหรบัการผลติ 

Lighting Protection System (LPS) และ Metal Powder รวมถึงไดม้ีการปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินคา้ทุกประเภท

ดว้ยการมุ่งเน้นคุณภาพควบคู่ไปกบัการลดตน้ทุนการผลิต ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี บริษัทมีแผนท่ีจะเพิ่มก าลงัการผลิต

เพื่อรองรบัการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ลดตน้ทุนการผลิตอย่างมีนัยส าคญั และเพิ่มความสามารถเชิงการแข่งขนั

ของบริษัทในระดบัสากล 

ส าหรับโครงการติดตั้งระบบบ าบัดน ้ าเสียส าหรับการผลิต Ground Rod บริษัทใช้ระบบแบบ MVR 

Evaporator System ซ่ึงเป็นระบบท่ีจะไม่ปล่อยน ้าเสียออกไปสู่ภายนอก แต่จะเป็นการน ากลับมาใชใ้นการผลิตต่อไป 

โดยระบบน้ีจะสามารถลดค่าบ าบัดน ้ าเสียของบริษัทไดถึ้งรอ้ยละ 80 และส าหรับโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคาอาคาร Metal Powder มูลค่า 6.43 ลา้นบาท บริษัทคาดว่าจะติดตั้งแลว้เสร็จในเดือน

สิงหาคม และเมื่อเปิดใชง้าน ระบบจะสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าต่อปีไดถึ้ง 2.4 ลา้นบาท 

บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะพฒันานวตักรรมของบริษัทใหม้ีความปลอดภยัและมีความมัน่คงในระบบยิ่งข้ึนเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง บริษัทไดร้บัการตอบรบัจากทางโรงงานต่าง ๆ เขา้มาส าหรบัระบบ

การจดัการป้องกนัฟ้าผ่าอจัฉริยะ และส าหรบัระบบตรวจจบัและเตือนภยัฟ้าผ่า บริษัทไดท้ าการทดลองและน าเสนอไป

ยงัลูกคา้แลว้ โดยก าลังอยู่ในขั้นตอนการท าการตลาด นอกจากน้ี บริษัทก าลังท าการพฒันาและวิจยัระบบแจง้เตือน

การบุกรุก ระบบแจง้เตือนการตรวจจบัความรอ้น และผลิตภัณฑ ์Ozone ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ

เชื้ อไวรสัโคโรนา (COVID-19) บริษัทจึงไม่สามารถเขา้ไปท าการติดตั้งและทดสอบระบบยงัสถานท่ีท าการของลูกคา้ได ้

ในช่วงปลายปี 2564 ถึงตน้ปี 2565 บริษัทมีแผนจะขยายตลาดสินคา้นวตักรรมไปสู่ภูมิภาคอาเซียน โดย

เน้นท่ีระบบแจง้เตือนฟ้าผ่า ซ่ึงประกอบไปดว้ยระบบตรวจจบัฟ้าผ่าแบบเครือข่ายและระบบตรวจจบัสนามไฟฟ้าแบบ

เครือข่าย บริษัทไดท้ าการลงทุนในระบบตรวจจับฟ้าผ่าแบบเครือข่ายไปแลว้ทัว่ประเทศ รวมถึงในภูมิภาคอาเซียน

บางส่วน และส าหรบัระบบตรวจจบัสนามไฟฟ้าแบบเครือข่าย บริษัทได้เริ่มท าการลงทุนในประเทศแลว้ และมีแผนจะ

ขยายการลงทุนไปยงัประเทศในภูมิภาคอาเซียนภายหลังจากสิ้ นสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรสัโคโรนา 

(COVID-19) ด 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวาระน้ี มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 

1. นางสาวเบญญาลกัษณ ์นักพาณิชย ์ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีขอ้สอบถามดงัน้ี 

ค าถาม จากรายงานประจ าปี 2563 ซ่ึงมีขอ้มูลเรื่องค่าตอบแทนผูบ้ริหาร มีผูบ้ริหารเพิ่มข้ึนจาก 5 ท่านในปี 2562 

เป็น 16 ท่านในปี 2563 และรวมถึงค่าตอบแทนผูบ้ริหารเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 80 จากของปี 2562 จึงอยาก

สอบถามถึงความจ าเป็นในการเพิ่มผูบ้ริหารและเพิ่มค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

ค าตอบ  นายเกียรติชยั สงอินทร์ ชี้ แจงว่า จ านวนผูบ้ริหารน้ันเพิ่มข้ึนจาก 5 ท่านในปี 2562 เป็น 8 ท่านในปี 2563 

มิใช่ 16 ท่าน โดยขอ้มูลท่ีอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 หน้า 119 น้ันไม่ถูกตอ้งเน่ืองจากมีการค านวณ

ผิดพลาด ทั้งน้ี ผูบ้ริหารท่ีเพิ่มมา 3 ท่าน ไดแ้ก ่

1. นายธวชั  กิจนพ ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 

2. นายวีระเชษฐ ์ ขนัเงิน  ผูอ้ านวยการฝ่ายวิจยัและนวตักรรม 

3. นางสาวเนตรนภา  วงศว์ิชยัวฒัน์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 ส าหรบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีเพิ่มข้ึนน้ัน หากสงัเกตอตัราค่าตอบแทนผูบ้ริหารต่อท่านของปี 2562 ซ่ึงอยู่ท่ี 

1.954 ลา้นบาท และของปี 2563 ซ่ึงอยูท่ี่ 2.2 ลา้นบาท จะเห็นวา่อตัราการขยายตวัอยูท่ี่เพียงรอ้ยละ 12.6 
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และผลตอบแทนผูบ้ริหารน้ันไม่ไดอ้ยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงมากอยู่แลว้หากเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม

เดียวกนั 

ค าถาม แผนการของบริษัทในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย เป็น

อยา่งไร 

ค าตอบ  นายบุญศักด์ิ เกียรติจรูญเลิศ ชี้ แจงว่า ณ ขณะน้ี บริษัทยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อตา้น

คอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย แต่จะมีการน าเสนอเรื่องน้ีต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา

ด าเนินการต่อไป  

เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระ

น้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

112 และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 57 ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งมีการจดัท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ  วนัท่ีสิ้ นสุดของ

รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดใหผู้ส้อบบัญชีตรวจสอบก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติงบ

การเงินน้ัน บริษัทไดจ้ดัท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนส าหรบัปี 2563 สิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่าน

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู ้สอบบัญชีของบริษัทแลว้ มี

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจดัท ารายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีระบบ

การควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน   

ของบริษัทไดอ้ย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่าง

เพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผูถื้อหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยในวนัน้ี 

บริษัทฯ ไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย จึงเห็นสมควรเสนอวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึง

เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินรอบปีบัญชีส าหรบัปี 2563 สิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่าน

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรบัรองของผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้ โดยวาระ

น้ีตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินรอบปีบญัชีสิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 290,406,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง 230,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระท่ี 2 มีผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุม เพิ่มอีกจ านวน 1 ราย ท าใหม้ีจ านวน   

ผู ้ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระท่ี 2 เท่ากับ 119 ราย มีจ านวนหุน้รวมทั้งหมด  

290,636,100 หุน้ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานประจ  าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายเกียรติชยั สงอินทร ์ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระน้ี 

นายเกียรติชยั สงอินทร์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต า่กวา่

รอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและ        

เงินส ารองอื่น (ถา้มี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยู่กับผลการ

ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และ

การขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานและการบริหาร  

งานของบริษัท โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่า บริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอส าหรบัการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการ

ดังกล่าวจะต้องก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ถือหุน้ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  ผู ้ถือหุน้ของบริษัท

เห็นสมควร  

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

เท่า ๆ 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  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ไดม้ีมติเห็นชอบและ

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 

2,200,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.14 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีครบถว้นตามเกณฑท่ี์กฎหมาย

ก าหนด 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อ

วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดม้ีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปีในอตัราหุน้ละ 0.09 บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัท จ านวน 430,000,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้ นจ านวน 38,700,000 บาท บาท (สามสิบแปดลา้นเจ็ด

แสนบาท) ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 90.43 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ท่ีก าหนดไวท่ี้อัตราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ ทั้งน้ีเงินปันผลท่ีจ่ายจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ี

กฎหมายก าหนด  

โดยบริษัทก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายชื่อปรากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบั  

ปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งน้ีขอ้มูล

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2562 และ 2563 เป็นดงัน้ี 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2563 

(ปีท่ีน าเสนอ) 
ปี 2562 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 46.70 23.40 

จ านวนหุน้ ณ สิ้ นปี (ลา้นบาท) 430.00 430.00 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน (บาท/หุน้) 0.11 0.05 

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.09 0.07 

- เงินปันผลระหวา่งกาล - 0.07 

- เงินปันผลประจ าปี 0.09 - 

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น (ลา้นบาท) 38.70 30.10 

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิของบริษัท (%) 90.42 114.02 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิของบริษัทและ

บริษัทยอ่ย (%) 

82.87 128.63 

 

จากน้ัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 โดยวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ 

การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 290,406,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง 230,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัทและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบัญชี ประจ  าปี 

2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายเกยีรติชยั 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 2/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ไดพ้ิจารณาคัดเลือก

ผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทน การสอบ

บัญชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ใหเ้สนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายชื่อ

ดังต่อไปน้ี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด เป็นผู ้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ

การเงินของบริษัท ประจ าปี 2564  
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1. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 2982 หรือ 

2. นางสาวสมจินตนา  พลหิรญัรตัน์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5599 หรือ 

3. นายวิโรจน์  สจัธรรมกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5128 หรือ 

4. นายจุมพฏ  ไพรรตันากร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 7645 หรือ 

5. นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 7764 หรือ 

6. นางสาวสุภาภรณ ์ มัง่จิตร   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 8125 

โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2563 และบริษัทย่อย 

ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2563 รวมระยะเวลา 4 ปี และไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอย่างดี ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ี

ไดร้บัการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดส้่วนเสีย กบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูเ้กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงภาระหน้าท่ีในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ

บริษัทแล้ว จึงเห็นควรก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนไม่เกิน 

1,780,000 บาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจ านวน 220,000 บาท  

ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2563 และ 2564 เป็นดงัน้ี 

 

บริษัท 
ค่าสอบบญัชี (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 

บมจ.คมัเวล คอรป์อเรชัน่   

1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส 480,000 630,000 

2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 570,000 600,000 

3.ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 3 ไตรมาส 240,000 210,000 

4.ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจ าปี 160,000 140,000 

บจก.คมัเวล    

1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส 270,000 - 

2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 180,000 - 

บจก.คมัเวล-นาวแคทส ์   

1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส 120,000 120,000 

2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 80,000 80,000 

รวม 2,000,000 1,780,000 

หมายเหตุ: ทั้งน้ี โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) นอกจากน้ี ค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกับการ

ปฏิบติังาน (ถา้มี) ซ่ึงประกอบดว้ย เบี้ ยเลี้ ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าท่ีพกั (ใน

กรณีท่ีตอ้งเดินทางไปพกัคา้งคืนหรือไปต่างจงัหวดั) จะเรียกเก็บตามจริง 

 จากน้ัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษัทและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี ประจ าปี 2564 โดยวาระน้ี ตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งนางสุวมิล กฤตยาเกียรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เลขท่ี 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5599 และ/หรือ 

นายวิโรจน์ สจัธรรมกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5128 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรตันากร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เลขท่ี 7645 และ/หรือ นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์               

มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 8125 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนไม่เกิน 1,780,000 บาท ตามท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 290,406,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง 230,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 

วาระที่ 5 พจิารณาแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น

ผูร้ายงานในวาระน้ี 

นายศราวุธ บุษยรตัน์ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ท่ี 18 ซ่ึงก าหนดให ้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการจ านวนไม่

น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการ จะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ หรือถา้

จ านวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) และ

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้โดยในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2564 น้ีน้ัน มีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายด าเนิน  แกว้ทวี กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายบุญศกัด์ิ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายเกียรติชยั  สงอินทร ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่รวมกรรมการผูม้ี

ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีสมควรไดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตาม

แนวทางของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ส าคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มี

คุณสมบติัตอ้งหา้มในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 คุณธรรม 

จริยธรรม ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมดา้นความหลากหลายของ

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานและผลการปฏิบติังาน

ในต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคล   

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถว้น ตามขอ้บังคับของ

บริษัท พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์อีกทั้ง

เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์

สูงสุดแก่บริษัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยบุคคลท่ีถูกเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

จะสามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง และมีความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติั

การเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบ
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ต่อไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี ประวติัและขอ้มูลกรรมการท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้งน้ันปรากฏตามเอกสารท่ีไดส้่งไปพรอ้มหนังสือ

เชิญประชุม 

นอกจากน้ี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยข์องประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 

กุมภาพนัธ ์2564 โดยเมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีการเสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

จากน้ัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 

3 ท่าน โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยวาระน้ีตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน      

จากน้ัน ประธานฯ ไดเ้ชิญกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ใหอ้อกจากหอ้งประชุมชัว่คราว 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัธรรมาภิบาลท่ีดี และเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและออกเสียงลงคะแนนไดอ้ยา่งอิสระ   

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก

ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ 1) นายด าเนิน แกว้ทวี 2) นายบุญศกัด์ิ เกียรติจรูญเลิศ และ 3) นายเกียรติชยั 

สงอินทร ์กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

5.1 นายด าเนิน แกว้ทวี 

เห็นดว้ย 287,866,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง 2,769,900 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

5.2 นายบุญศกัด์ิ เกียรติจรูญเลิศ 

เห็นดว้ย 287,866,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง 2,769,900 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

5.3 นายเกียรติชยั สงอินทร ์

เห็นดว้ย 287,866,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง 2,769,900 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ  าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น

ผูร้ายงานในวาระน้ี 

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 านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผล

ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากน้ันใหไ้ดร้บัเบี้ ยเลี้ ยง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ

บริษัท  
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ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2564 ได้

พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2564 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรบัผิดชอบของ

กรรมการ และผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นท่ีอยูใ่นธุรกิจเดียวกนัและมีขนาด

ใกลเ้คียงกนั จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณา

อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท และมีสิทธิไดเ้งินโบนัสไม่

เกินรอ้ยละ 2 ของก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ ยประชุมต่อ

ครั้งส าหรบักรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมซ่ึงก าหนดจ่ายเพิ่มจากปีท่ีผ่านมา ดงัน้ี 
 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน                 

(บาทตอ่เดือน/คน) 

ค่าเบี้ ยประชุม  

(บาทตอ่ครั้ง/คน) 

2563 2564 2563 2564 

กรรมการ     

- ประธานกรรมการบริษัท 20,000 24,000 - - 

- กรรมการบริษัทเฉพาะกรรมการอิสระ 13,000 15,000 - - 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

- ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 19,000 22,000 

- กรรมการตรวจสอบ - - 13,000 15,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - - - 15,000 

หมายเหตุ: ทั้งน้ี ไม่มีผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากขอ้มูลขา้งตน้ 

จากน้ันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยวาระน้ีตอ้งไดร้บั

การอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตาม      

ท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 290,406,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9209 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง 230,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0791 

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

วาระที่ 7 เรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระเพิ่มเติมหรือสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้ง เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุม และปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 15.36 น. 

 

                        

ลงชื่อ   ……………………………………………………………… 

นายด าเนิน แกว้ทวี 

ประธานกรรมการบริษัท 


