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ท่ี KC 028/63 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563  

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.รายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี5 มิถุนายน 2562 

(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

2.รายงานประจาํปี 2562 (แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) และในรูปแบบคิวอาร์โค้ด 

(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และ 3) 

3.ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งผูส้อบบญัชีของบริษทั (ประกอบการ

พิจารณาวาระท่ี 5) 

4.ข้อมูลของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารง

ตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 

5.วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การออกเสียง

ลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง 

6.รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

7.ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

8.แผนท่ีของสถานท่ีประชุม 

9.แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

10.หนงัสือมอบฉนัทะ 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คมัเวล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 26 

กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติกาํหนดให้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2563 เวลา 

14.00 น. ณ ห้องประชุมคมัเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขท่ี 26/2 หมู่ 10 ตาํบลบางเลน อาํเภอบางใหญ่ จงัหวดั

นนทบุรี 11140 

สําหรับการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 บริษทัไดป้ระกาศในเว็บไซต์

ของบริษทัเพื่อเรียนเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการ

บริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563โดยเม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มีการ
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เสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอช่ือบุคคล เขา้เป็นกรรมการการมายงับริษทั จึงขอแจง้ระเบียบวาระตามมติ

คณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2562 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : 

บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 โดย

บริษทัไดส่้งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด พร้อมทั้ง

เผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ การเสนอวาระน้ีเพื่อให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรอง (รายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความ

เป็นจริง และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  

วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่

นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2562 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล :  

บริษทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษทัไดน้าํส่งและ

เผยแพร่ผ่านทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดน้าํเสนอไวใ้นรายงานประจาํปี 2562 แลว้ (รายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั :  

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของ

บริษทัประจาํปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  
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วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี 2562 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล :  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 57 กาํหนดให้บริษทั

ตอ้งจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนเพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 

บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินและงบกาํไรขาดทุน (งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน) สําหรับปี 2562 ส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ ปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 

(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดส้อบทานงบการเงินและ

งบกาํไรขาดทุนของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีผูส้อบบญัชีได้

ตรวจสอบและรับรองแลว้ และมีความเห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้รวมถึงไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง

เพียงพอ 

  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั :  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดพ้ิจารณางบแสดงฐานะ

การเงินและงบกาํไรขาดทุนแลว้ ไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงินสําหรับปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 ของบริษัทท่ีผูส้อบบัญชีของบริษทัได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  

วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่

นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงาน ประจําปี 2562  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล :  

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะบริษทัภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทุนสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอ่ืน (ถา้มี) อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงิน

ปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะขึ้นอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาํเป็น

ในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความ

เหมาะสม และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานและการบริหารงานของบริษทั โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่า 

บริษทัจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอสาํหรับการดาํเนินธุรกิจ และการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผูถื้อหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัเห็นสมควร นอกจากน้ี พระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 52 และ ขอ้ 54 กาํหนด

เง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรอง ดงัต่อไปน้ี 

 

(1) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร เงินปันผลให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น 

หุน้ละเท่าๆ กนั  

(2) การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

(3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมี

ผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

(4) บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไร

สุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุน จดทะเบียนของบริษทั  

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั :  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2562 ดงัน้ี 

  

(1) จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของกําไรสุทธิ

ประจาํปี 2562 ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีครบถว้นตามเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด 
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(2) จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของปี 2562 และกาํไรสะสมในอตัราหุน้ 0.07 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษทัจาํนวน 430,000,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ินจาํนวน 30,100,000 บาท (สามสิบลา้นหน่ึงแสนบาท) 

โดยการจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

ทั้งน้ี เงินปันผลท่ีจ่ายจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด โดยเงินปันผลจะจ่ายรวมเท่ากบั 

30.10 ลา้นบาทซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 114.16 ของกาํไรสุทธิปี 2562 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั

ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ตํ่ากวา่อตัราร้อยละ 40 

 

บริษทัจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฎ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผล 

(Record Date) ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 และกาํหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563  

 

ทั้งน้ี สิทธิในการรับปันผลดงักล่าวยงัไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2563 ก่อน 

 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : 

วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่

นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล :  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 59 

กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทุกปี โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอาจแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีคนเดิมอีกก็ได ้และให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้าํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีจะตอ้งไม่

เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือ ผูด้าํรงตาแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563  ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบ

บญัชีของบริษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

รวมทั้งไดใ้ห้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ใหเ้สนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามท่ีมีรายช่ือ
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ดงัต่อไปน้ี จากบริษทั       สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2563 

(ประวติัของผูส้อบบญัชีแต่ละท่านปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

 

1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์   ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 2982 หรือ 

2) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 5599  หรือ 

3) นายวิโรจน์ สัจธรรมกุล   ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 5128   

โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2562 และไดป้ฏิบติั

หน้าท่ีในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอย่างดี ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ 

ส่วนไดส่้วนเสีย กบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 จาํนวนไม่เกิน 2,100,000 บาท  

 

ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2562 และ 2563 มีดงัน้ี 

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี (บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 

บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรช่ัน   

1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส 450,000 480,000 

2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 550,000 570,000 

3.ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 3 ไตรมาส 210,000 240,000 

4.ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจาํปี 140,000 160,000 

บจก.คัมเวล    

1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส 270,000 270,000 

2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 180,000 180,000 

บจก.คัมเวล-นาวแคทส์    

1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส 120,000 120,000 

2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 80,000 80,000 

รวม 2,000,000 2,100,000 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั :  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563  ไดมี้มติเห็นชอบตามความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัการ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 ตามรายละเอียดขา้งตน้  

 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  

วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่

นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

 

วาระที่ 6 พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล :  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 กาํหนดไวว้่าใน

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก

ใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก 

และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ใน

ตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระน้ีอาจได้รับเลือกให้เขา้มารับ

ตาํแหน่งอีกก็ได ้ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 

 

1.นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง  

2.นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

3.นายวินยั พฤกษะวนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั :  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563  โดยไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วน

ได้เสียในวาระน้ี ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีสมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตาม

แนวทางของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์สําคญัต่างๆ เช่น การไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามในการดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมดา้นความหลากหลาย

ของคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน และผลการ
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ปฏิบติังานในตาํแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

 

1.นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง  

2.นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

3.นายวินยั พฤกษะวนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

 

โดยมีความเห็นว่ากรรมการทั้ งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อีกทั้งเป็นผูมี้

ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุด

แก่บริษทั ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ดงัรายละเอียดปรากฏ

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  

วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่

นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล :  

ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 33 กาํหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวลั 

เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะ

พิจารณา ซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผล

ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ

บริษทั  

  

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในปี 2563 ได้รับการอนุมติัจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

11/2562 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 888,000 บาท  
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ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน :  

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี  ได้พิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และเช่ือมโยง

ค่าตอบแทนกบัผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทั รวมทั้งเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกนั และมี

ขนาดใกลเ้คียงกนั และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษทั เสนอต่อประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 เพื่อ

พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 888,000 บาท เท่ากบัปีท่ีผา่นมา  

 

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังสําหรับกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปี 

2562 ดงัน้ี 

ตาํแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชมุ 

(บาทต่อเดือน / คน) 

2563 2562 

คณะกรรมการ   

- ประธานกรรมการบรษิทั 20,000 20,000 

- กรรมการบรษิทัเฉพาะกรรมการอสิระ 13,000 13,000 

ตาํแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชมุ 

(บาทต่อครัง้ / คน) 

2563 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 19,000 19,000 

- กรรมการตรวจสอบ 13,000 13,000 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั :  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2562 เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2562 ไดมี้มติเห็นชอบตามความเห็น

ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 เพ่ือ

พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 ตามรายละเอียดขา้งตน้  

  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  

วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3)ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุม 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นโดยที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 

 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : 

 เดิมบริษทัรับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นโดยท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น โดยการเสนอวาระ

รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังก่อนต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง เน่ืองจากบริษทั

เห็นว่าเพื่อประหยดั และลดระยะเวลาในการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมติัเปล่ียนวิธีรับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นโดยท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น โดยเปล่ียน

วิธีการรับรอง เป็นบริษทัจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีหรือรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุ้นในเวบ็ไซตข์องบริษทั (http://www.kumwell.com) โดยบริษทัจะกาํหนดระยะเวลาเพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดต้รวจสอบ 

หากไม่มีผูถื้อหุน้คนใดคดัคา้น หรือแกไ้ข บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้ไดรั้บรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 เห็นสมควรเสนอท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเปล่ียนวิธีการรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยท่ีประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจาํปี เป็นบริษทัจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีหรือรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นในเวบ็ไซตข์องบริษทั (http://www.kumwell.com) โดยบริษทัจะกาํหนดระยะเวลาเพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดต้รวจสอบ 

หากไม่มีผูถื้อหุน้คนใดคดัคา้น หรือแกไ้ข บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้ไดรั้บรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : 

วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่

นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

 

ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 บริษทัจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงทะเบียน

และ ตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. บริษทัใคร่ขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้น และ/หรือ 

ผูรั้บมอบฉันทะ กรุณาศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัฐานการแสดงสิทธิเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (รายละเอียดปรากฏ

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุม ขอให้ท่านนาํแบบฟอร์มการ

ลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเขา้ประชุมดว้ย 
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หากผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการ

อิสระท่ีบริษทั เสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดย

กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกาํหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะ

อย่างชดัเจน) หรือหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้ง

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10) 

ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษทั http://www.kumwell.com โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหน่ึง

ตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น พร้อมกบัแนบหลกัฐานการแสดงสิทธิเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ย 5) สําหรับขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ท่าน

สามารถศึกษาไดจ้ากรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีคาํถามท่ีต้องการให้บริษทั ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับระเบียบวาระการประชุมท่ี

นาํเสนอในคร้ังน้ี กรุณาติดต่อสอบถามทางอีเมล:์ ir@kumwell.com หรือทางโทรศพัท ์: 02-954-3455 ต่อ 220 และ 

221 หรือโทรสารหมายเลข 02-591-7891  

 

การเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส COVIT-

19  

 

ในการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการคัดกรองผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม ป้องกนั และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามคาํแนะนาํจากกระทรวงสาธารณสุข

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

1)  บริษัทจัดให้มีระบบคดักรองผูท่ี้มีอาการไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ โดยการวดั

อุณหภูมิผูถื้อหุ้น และเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนเขา้ร่วมประชุมทุกคน หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่าง

หน่ึงของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ้ามูก แนะนาํใหพ้บแพทย ์และงดการเขา้ร่วมประชุม  

 

2)  จดัเตรียมเจลแอลกอฮอล์สําหรับลา้งมือในบริเวณห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืม  

 

3)  จดัให้มีหน้ากากอนามยัแจกจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น และเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานทุกคน โดยให้คาํแนะนาํ

ใหทุ้กคนสวมใส่หนา้กากอนามยัไวต้ลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม เพื่อลดการแพร่กระจายของเช้ือโรคต่าง ๆ  
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4)  ให้คาํแนะนาํแก่ผูถื้อหุ้น และเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานในการลา้งมือดว้ยนํ้าสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

ก่อนและหลงัเสร็จส้ินการประชุม  

 

คําแนะนําสําหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  

 

1)  ผูถื้อหุน้ควรงดเขา้ร่วมประชุม หากมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ  

 

2)  บริษทัสนับสนุนผูถื้อหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมด้วย

ตนเอง  

  

3)  ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม ควรปฏิบติัตามหลกัสุขอนามยั เช่น ลา้ง

มือบ่อย ๆ ดว้ยนํ้าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล ์สวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาเขา้ร่วมประชุม  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ตาม

วนั เวลา และสถานท่ีท่ีระบุไวข้า้งตน้ดว้ย จกัขอบพระคุณยิง่ 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

             บริษทั คมัเวล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

                       

…………………………………………… 

  นายดาํเนิน แกว้ทวี 

            ประธานกรรมการบริษทั 







 

 
ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562 
ประวัติผู้สอบบัญชี 
1. ช่ือ - นามสกุล นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์      
ที่อยู่  316/32 ซอยสุขมุวิท 22 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย 
  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
การศึกษา บญัชีมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

       อ่ืนๆ                                 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 2982 
   ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากกรมการประกนัภยั 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 10/2017 

  หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 7/2017 

  หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 36/2011) 
  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 92/2007) 

       ประวัติการอบรมอ่ืนๆ 

  หลกัสูตรอบรมประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร รุ่นท่ี 1  

  สถาบนัขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 

  หลกัสูตรวุฒิบตัรผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นท่ี 1  
  สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
  หลกัสูตร Balanced Scorecard : คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  การสัมมนาทางวิชาการเร่ือง "ฟอกเงิน เร่ืองใกลต้วัท่ีควรรู้" สมาคมนิสิตเก่าคณะ 
  พาณิชยศาสตร์และการบญัชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  หลกัสูตร ผูน้ ายุคใหม่ โปร่งใส ตา้นภยัทุจริต รุ่นท่ี 1/2561 มหาวิทยาลยัรังสิต 

 



  ประสบการณ์การท างาน 

         ปี    บริษทั           ต าแหน่ง 
2561-ปัจจุบนั บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2560-ปัจจุบนั บจ. ทีม คอนซลัติ้ง เอนจิเนียร่ิง แอนด ์แมเนจเมนท ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2559-2561 บมจ. ไทยออยล ์ กรรมการอิสระ 
2558-ปัจจุบนั บมจ. น ้าตาลครบุรี จ ากดั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
    ตรวจสอบ 
2553-ปัจจุบนั บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล กรรมการผูจ้ดัการ 
2553-2558 บมจ. น ้าตาลครบุรี จ ากดั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2550-31 มกราคม 2553 บมจ. ทริปเปิลที บรอด แบนด์   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2545-ปัจจุบนั บจ. 75 ซี พี อี กรรมการ 
2535-2547 บจ. ดี ไอ เอ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ กรรมการ 
2533-ปัจจุบนั บจ. ดี ไอ เอ ออดิท กรรมการบริหาร 
2531-ปัจจุบนั บจ. ยงสมใจ จ ากดั กรรมการ 

  กิจกรรมทางสังคม  
2560 - ปัจจุบนั - กรรมการวิชาชีพบญัชี - นายทะเบียน สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
2560 - ปัจจุบนั - คณะกรรมการ ก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
2560 - ปัจจุบนั - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
2557 - 2560 - กรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
2555 - ปัจจุบนั - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวฒันา 
2555 - ปัจจุบนั - คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อสนบัสนุนการพฒันาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2553 - 2556 - เหรัญญิกสมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมตรวจสอบภายใน 
2553 - 2556 - กรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
2547 - ปัจจุบนั - กรรมการวิชาการสมาคมศิษยเ์ก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2548 - 2552 - กรรมการดา้นการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ สภาวิชาชีพบญัชี 

2547 - 2550 - เหรัญญิกสมาคมศิษยเ์ก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ด้านวิชาการ 
ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบนั  มหาวิทยาลยัมหิดล ปริญญาตรี อาจารยพ์ิเศษภาควิชาบญัชี วิชา 
   วิทยาเขตกาญจนบุรี   สัมมนาการตรวจสอบภายใน(KAAC461) 
ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบนั  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต ปริญญาโท อาจารยพ์ิเศษภาควิชาบญัชี วิชา ประเด็นและ 
      ปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี (AC511) 
ปีการศึกษา 2553  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริญญาตรี อาจารยพ์ิเศษภาควิชาบญัชี วิชา Principles 
      and Techniques for Internal Auditing 
ปีการศึกษา 2549  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต ปริญญาตรี อาจารยพ์ิเศษภาควิชาบญัชี วิชา การสอบบญัชี 
 
 



 

ประสบการณ์อ่ืน ๆ   
ไดรั้บแต่งตั้งจากกระทรวงการคลงัใหเ้ป็นผูช้  าระบญัชี บริษทั เงินทุนมหาสมุทร จ ากดั 
ไดรั้บแต่งตั้งจากกระทรวงการคลงัใหเ้ป็นผูช้  าระบญัชีบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอน็ จ ากดั 
 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ในฐานะกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทัหรือบริษทัย่อย -ไม่มี- 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ – นามสกลุ           นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 
ท่ีอยู่ 316/32 ซอยสุขมุวิท22 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
การศึกษา  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช 
อ่ืน ๆ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 5599 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
 และตลาดหลกัทรัพย ์ 
ประสบการณ์การท างาน 

         ปี    บริษทั           ต าแหน่ง 
2554 - ปัจจุบนั บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล   หุน้ส่วน 
2539 - 2554 บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 
2532 - 2539 บจ. แปลน พบัลิซซ่ิง     ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์และบริษัทท่ัวไป  
1. บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) 
2. บริษทั ตะวนัออกพิณิชยลิ์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
3. บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) 
4. บริษทั ดีคอน โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
5. บริษทั อาดามสั อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
6. บริษทั ยไูนเต็ดเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
7. บริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ช าระบัญชี (ร่วมคณะท างานช าระบัญชีท่ีได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลงั) 
1. บริษทั นวแฟคตอร่ิง จ ากดั 
2. บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอน็ จ ากดั 
3. บริษทั เงินทุน มหาสมุทร จ ากดั 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ในฐานะกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษทัหรือบริษทัย่อย -ไม่มี- 
 



 

ช่ือ-นามสกลุ           นายวิโรจน์  สัจจธรรมนุกูล        
ท่ีอยู่  316/32 ซอยสุขมุวิท22 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย 
  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  การสอบบญัชี  
อ่ืนๆ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ประเทศไทย   ทะเบียนเลขท่ี  5128 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 

สมาชิกสถาบนัวิชาชีพ สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

 
ประสบการณ์การท างาน 
         ปี    บริษทั           ต าแหน่ง 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล   หุน้ส่วน 
พ.ศ. 2546 – 2552 บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 
พ.ศ. 2534 – 2545 บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล   พนกังาน 
 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ในฐานะกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษทัหรือบริษทัย่อย -ไม่มี- 
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ขอ้มูลของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

และไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่ือ นางฉวีวรรณ เกียรติจรญูเลิศ 

อายุ 58 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

ท่ีอยู ่ 100/5 ถ เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการ

ผูจ้ดัการสายบริหารองคก์ร 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ในรอบปีท่ีผ่านมา 

11/11 

วนัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ วนัท่ี 17พฤษภาคม 2561 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตร ีรฐัศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ประสบการณท์าํงาน 2542 – ปัจจุบนั   
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหารองคก์ร 

บริษัท คมัเวล คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น DAP 142/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการดว้ยกนั 

คู่สมรสของนายบุญศกัด์ิ เกียรติจรูญเลิศ 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 44,092,400 หุน้ 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบรษิัท

จดทะเบียน 

- 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน 

- กรรมการบริษัทบริษัท คมัเวล จาํกดั 

- กรรมการบริษัทบริษัท คมัเวล-นาวแคสท ์จาํกดั 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ตอ่บริษัท 

-          กรรมการบริษัทบริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
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ช่ือ นายปรชีา พนาสุวรรณรตัน์ 

อายุ 40 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

ท่ีอยู ่ 59/217 หมู่ 4 ตาํบลบางเลน อาํเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี

ตาํแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายผลิต 

บริษัท คมัเวล คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ในรอบปีท่ีผ่านมา 

11/11 

วนัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ วนัท่ี 21 กนัยายน 2561 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทรพัยากรมนุษย์

เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ประสบการณท์าํงาน 2545 – ปัจจุบนั  

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิต บริษัท คมัเวล คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น DAP 153/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการดว้ยกนั 

- 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 500,000 หุน้ 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบรษิัท

จดทะเบียน 

- 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน 

- 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ตอ่บริษัท 

- 
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ช่ือ นายวินัย พฤกษะวนั 

อายุ 69 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

ท่ีอยู ่ 223/13 หมู่ 4 ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุร ี

ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ในรอบปีท่ีผ่านมา 

11/11 

วนัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก PhD in Electrical Engineering University Paul Sabatier 

ประสบการณท์าํงาน 2519 – ปัจจุบนั 

- อาจารยผู์ท้รงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร ์      

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์   

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น DAP 153/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการดว้ยกนั 

- 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 100,000 หุน้ 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบรษิัท

จดทะเบียน 

- 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน 

- 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ตอ่บริษัท 

- 
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คาํช้ีแจง เรื่อง วิธีมอบฉนัทะ หลกัฐานการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

 

 
การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชุม 1 ชัว่โมงหรือตั้งแต่เวลา 13.00 

น.   เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชุมคมัเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขท่ี 26/2 หมู่ 10 ตําบลบางเลน อาํเภอบางใหญ่ 

จงัหวดันนทบุรี 11140 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบั 8) 

 

วิธีการมอบฉนัทะ 

 

บริษัทไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะจาํนวนสาม (3) แบบตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ด้

กาํหนดไวต้ามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่องกาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 

1. แบบ ก.  เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

2. แบบ ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

3. แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

 ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโ้ดยดําเนินการ

ดงัน้ี 

1. เลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไป สามารถเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง

เท่าน้ัน 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้  ใหเ้ลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่าน้ัน 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ 

ของบริษัทตามท่ีบริษัทไดเ้สนอชื่อไว ้ดงัน้ี โดยเลือกเพียงคนเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม 

 - นายศราวุธ บุษยรตัน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 

 - นายพิชิต ลาํยอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 ในกรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตาม

ช่องทางดงัน้ี 

1. ส่งทางไปรษณีย์มายงั ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 100/3 ถ.เทศบาล

สงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวนัท่ี 15 เมษายน 2563 

2. ส่งทางอีเมล:์ ir@kumwell.com ภายในวนัท่ี 15 เมษายน 2563 

 

หลกัฐานท่ีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

1. กรณีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 บุคคลธรรมดา 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน ซ่ึงผูถื้อหุน้ลงลายมือชื่อแลว้ 
 

mailto:ir@kumwell.com
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(2) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือ         

บัตรประจําตัวขา้ราชการ หรือ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือ

นามสกุล ขอใหผู้ถื้อหุน้ย่ืนหลกัฐานประกอบดว้ย  

1.2 นิติบุคคลโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อาํนาจ) 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน ซ่ึงผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อาํนาจ) ท่ีมาดว้ยตนเองลงลายมือชื่อแลว้ 

(2) สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน 

นิติบุคคล (กรรมการผูมี้อํานาจ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้

อาํนาจ) ท่ีมาประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(3) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายุตามขอ้ 1.1 (2) ของผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ) 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน ซ่ึงผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือชื่อแลว้ 

(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยังไม่หมดอายุตามขอ้ 1.1 (2) ของผูม้อบ

ฉนัทะซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(4) ตน้ฉบบัเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉนัทะตามขอ้ 1.1 

(2) 

2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน  

(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูมี้อาํนาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อาํนาจ) ซ่ึง

เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ ในกรณีท่ีผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะ ไม่ใช่กรรมการผู้

มีอํานาจลงนามตามหนังสือรบัรองนิติบุคคล ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงหลักฐานหนังสือมอบ

อาํนาจทุกทอดตลอดสายท่ีระบุใหบุ้คคลท่ีมาประชุมมีสิทธิเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ในนามของนิติบุคคล 

(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผู้มี

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) ทั้งน้ีตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงให้

เห็นว่าบุคคลท่ีลงลายมือชื่อเป็นผูม้อบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูมี้อํานาจกระทําการ

แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(4) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายุตามขอ้ 1.1 (2) ของผูมี้อาํนาจ

กระทาํการแทนนิติบุคคล ท่ีบุคคลดงักล่าวไดล้งลายมือชื่อรบัรองความถูกตอ้ง 

(5) ตน้ฉบบัเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉันทะตามขอ้ 1.1 

(2) 
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3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

(1) แบบฟอรม์การลงทะเบียน  

(2) หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) ซ่ึงไดก้รอกขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ

และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล ตามขอ้ 1.2 หรือ ขอ้ 2.2 

(4) หนังสือมอบอํานาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศใหค้สัโตเดียน เป็นผูด้ําเนินการลง

ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

(5) หนังสือยืนยันว่าผูล้งลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ  

คสัโตเดียน 

ในกรณีท่ีตน้ฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาองักฤษ จะตอ้งจัดทําคําแปลภาษาองักฤษ และรับรองความ

ถูกตอ้งของคาํแปลโดยผูถื้อหุน้หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษัท 

หมายเหต ุ

โปรดติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มทั้งขีดฆ่าและลงวนัท่ีท่ีทําหนังสือมอบ

ฉนัทะดงักลา่ว 

 

หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง  

 วาระทัว่ไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยใหนั้บหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุน้ ซ่ึงผูถื้อ

หุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน)  

2. ในกรณีมอบฉนัทะ  

2.1 ผู ้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน           

การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะใหถื้อว่า        

การลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ 

หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบ ุ

ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้ับมอบ

ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

 วาระเลือกตั้งกรรมการ  

 สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 17 กําหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะมี

คะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุน้ และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี  

1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ 

2. บุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี้ ขาด 

 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ  

 ประธานท่ีประชุมจะชี้ แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงัน้ี 

1. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากท่ีประชุมวา่ ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  
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2. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะยกมือข้ึน (เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการ

ลงคะแนนลับ) ผูถื้อหุน้ส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งยกมือ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถ

ออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นไดเ้พียงอย่างใดอย่างหน่ึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน ท่ีใน

หนังสือมอบฉนัทะกาํหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้  

 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

• กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชุม  

• กรณีอื่น ๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือขอ้บังคับบริษัทกําหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไป

ตามท่ีกฎหมาย หรือขอ้บังคับน้ันกําหนด โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อน

การลงคะแนนในแต่ละวาระ 

1. หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ ขาด  

2. ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในมติน้ัน เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อเลือกตั้้งกรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สยี

เป็นพิเศษน้ันออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทาํไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมไม่น้อยกวา่หา้ (5) คนรอ้งขอ และท่ีประชุมลงมติให้

ลงคะแนนลับก็ใหล้งคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ัน ใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุม

กาํหนด  

 

การนับคะแนนเสียงและแจง้ผลการนับคะแนน  

ประธานท่ีประชุมจะชี้ แจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับ

คะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย

ประธานในท่ีประชุมจะขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกมือและทําเครื่องหมาย

ยืนยนัการลงคะแนนในบัตรยืนยนัการลงคะแนน โดยบริษัทจะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ัน ๆ และส่วนท่ีเหลือจะ

ถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย และจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้ นการประชุม  

 

กรณีท่ีจะถือวา่เป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรยืนยนั

การ ลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึง (1) ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนน

เสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน) หรือ กรณีท่ีมีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกาํกบั 
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รายช่ือและขอ้มูลสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

1.  

 

 

 

 
 

ช่ือ – สกุล นายศราวธุ บุษยรตัน์ 

ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

สญัชาต ิ ไทย 

วนั/เดือน/ปีเกิด 20 กรกฎาคม 2492 

อายุ (ปี) 70 ปี 

ท่ีอยู ่ 19/1 ซอยสุขสรรพ ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาโท Master of Arts (Economics) 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท (%)  0.12% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

ผูบ้รหิาร            

- 

ประสบการณท์าํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท 

2561 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท คมัเวล คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั 

2547 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บริษัท พรีบลิท ์จาํกดั (มหาชน) 

การมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระท่ี

เสนอในการประชุมสามัญประจาํปี 

2563 น้ี 

ไม่มี 
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รายช่ือและขอ้มูลสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

2.  

 

 

 
 
ช่ือ – สกุล นายพิชิต ลาํยอง 

ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

สญัชาต ิ ไทย 

วนั/เดือน/ปีเกิด 25 กุมภาพนัธ ์2502 

อายุ (ปี) 61 ปี 

ท่ีอยู ่ 300/138 ซอยฉลองกรุง 2 แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท (%)  0.07% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

ผูบ้รหิาร            

- 

ประสบการณท์าํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

 

บริษัท คมัเวล คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

2526 - ปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํคณะวิศวกรรมศาสตร ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 

2560 - ปัจจุบนั คณะกรรมการสภา/คณะกรรมการนโยบายดา้นวชิาการ สถาบนัเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่ น 

2558 - 2561 คณะกรรมการ สภาวิศวกร 

การมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระท่ี

เสนอในการประชุมสามัญประจาํปี 

2563 น้ี 

ไม่มี 
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ขอ้บงัคบัของบริษัทที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

1. การปิดสมุดทะเบียน 

ขอ้ 14. ในระหว่างย่ีสิบเอ็ด (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครั้ง บริษัทจะงดรบัลงทะเบียนการโอน

หุน้ก็ได ้โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้า ณ สาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขาของบริษัททุก

แห่งไม่น้อยกวา่สิบสี่ (14) วนัก่อนวนัเริ่มงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ 

2. การเรียกประชุม 

ขอ้ 36. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั

ใกลเ้คียง หรือกรุงเทพมหานคร  

 

ขอ้ 37. คณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน 

นับแต่วนัสิ้ นสุดรอบปีบญัชีของบริษัท  

 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่ การประชุมวิสามญั  

 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือ

เม่ือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีจํานวนหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ชื่อกนัทาํหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็น

การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน

หนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ 

(45) วนันับแต่วนัไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหมี้การประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้

ทั้งหลายซ่ึงเขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุม

เองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วนันับแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อ

ว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอัน

จาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครั้งใด

จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวแ้ห่งขอ้ 39. น้ี ผูถื้อหุน้ตาม

วรรคสี่ตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค่้าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครั้งน้ันใหแ้ก่บริษัท 

 

ขอ้ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้น้ัน ใหค้ณะกรรมการจดัทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั 

เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร 

โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเรื่องท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัท

มหาชนจาํกดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพก่์อนวนัประชุมติดต่อกนัไม่น้อยกวา่สาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่

สาม (3) วนั 

 

ขอ้ 45. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 
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(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ้ นสุดรอบปี

บญัชีของบริษัท 

(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอื่น ๆ 

 

ขอ้ 58. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือนัดประชุมสามญัประจาํปี 

(1) สําเนางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกับรายงานการ

ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มูลประกอบรายงานดงักล่าว 

3. องคป์ระชุม 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุม

ไม่น้อยกวา่ย่ีสิบหา้ (25) คน หรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมี

หุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็น

องคป์ระชุม 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผู้

ถือหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัด

เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้น้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุม

เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชุมใหม่และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) 

วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั้งหลงัน้ีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 

หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่

มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้

คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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4. การมอบฉนัทะ 

ขอ้ 40. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้

การมอบฉันทะจะตอ้งทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียน

บริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการ

กาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งน้อยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี  

(1) จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะน้ันถืออยู ่

(2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

5. การออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่โดยถือว่าหน่ึง (1) 

หุน้ มีหน่ึง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทําโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าหา้ 

(5) คน รอ้งขอ และท่ีประชุมลงมติใหล้งคะแนนลับก็ใหล้งคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนลบัน้ันใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกาํหนด 

 

ขอ้ 44. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้น้ันใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้

ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ

บางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการ

ร่วมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 

6. การอนุมตัิงบการเงิน 

ขอ้ 57. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุดของรอบปีบัญชีของ

บริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดย 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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7. เงินปันผลและทุนสาํรอง 

ขอ้ 52. หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสม

อยู ่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ในกรณีท่ีบริษัทยงัจาํหน่ายหุน้ไม่ครบตามจาํนวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน

แลว้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดร้บั

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้  

 

ขอ้ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั้งคราวเม่ือเห็นวา่บริษัทมีกาํไร

สมควรพอท่ีจะทําเชน่น้ัน และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ

ประชุมคราวถดัไป 

 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการ

ลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจา่ยเงินปัน

ผลน้ันในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

 

ขอ้ 54. บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกาํไร

สุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่า

รอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรทุนสาํรองอื่น ตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของ

บริษัทดว้ยก็ได ้

 

เม่ือบริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุน้แล้ว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตาม

กฎหมายและทุนสาํรองส่วนลํ้ามูลค่าหุน้ตามลาํดบัเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได ้

 

8. การแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี 

ขอ้ 59. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชทุีกปี โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชี

ผูซ่ึ้งออกไปน้ันกลบัเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนดค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชีควร

ไดร้บั 

 

9. การแตง่ตั้งกรรมการ 

 ขอ้ 17. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

(2) ผู้ถือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่

ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

เท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับ 



 

 
Z:/ 088140-SS 

การเลือกตั้งในลําดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี้ ขาด 

 

ขอ้ 18. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหน่ึงใน

สาม (1/3) โดยอัตรา ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจํานวน

ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้บัสลาก

วา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

   

  กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระน้ีอาจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

 

10. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้ 33. บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด โดยมติของท่ีประชุมผู้

ถือหุน้ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุม 

  

 กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี้ ยประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจ

กาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑแ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผล

ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากน้ันใหไ้ดร้ับเบี้ ยเลี้ ยงและสวสัดิการต่าง ๆ 

ตามระเบียบของบริษัท 

 

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีตอ้งจ่ายเบี้ ยประชุมใหแ้ก่กรรมการใหจ้่ายเบี้ ย

ประชุมแก่กรรมการซ่ึงไดแ้สดงตนเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

 

ความตามขอ้น้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจา้งของบริษัท ซ่ึงไดร้ับเลือกตั้งเป็น

กรรมการ ในอันท่ีจะไดร้ับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรือลูกจา้งของ

บริษัท 

 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัการดาํรงคุณสมบติัของกรรมการท่ีเป็นอิสระ

ตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะกาํหนด 

 





แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

 

บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น 

 

วันพธุที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 

 

ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่  10 ตาํบลบางเลน อําเภอบางใหญ่ 

จังหวดันนทบุรี 11140 

  

ข้าพเจ้า...........................................................................เป็น ❑  ผู้ถือหุ้น หรือ ❑ ผู้รับมอบฉันทะของ

ผู้ถือหุ้น บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น หมายเลขบตัรประจาํตัวประชาชน

...................................................................... ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น  

  

        ลงชื่อ............................................................ผู้ เข้าร่วมประชุม       

   (............................................................)                                  

 

 

 

 

 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 

1. ผู้ถือหุ้นโปรดนําเอกสารฉบบันีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุม  

2. ผู้รับมอบฉันทะโปรดนําเอกสารฉบับนีพ้ร้อมหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุม  



  
  

   
     

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

 

เขยีนท่ี...................................................................... 

       วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. .............. 

        

(1) ขำ้พเจำ้ .......................................................................... สญัชำติ ………………………………………………………………………………. 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี .....................................ถนน ....................................................ต ำบล/แขวง............................................... 

อ ำเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................รหสัไปรษณีย ์........................................... 

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิทั คมัเวล คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)  

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ............................... เสียง ดงัน้ี 

หุน้สำมญั.................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั.........................................เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ.................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั............... ........................เสียง 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

❑ (1) …………………………………………………………………………………………….อำยุ .............. ปีอยูบ่ำ้นเลขท่ี .............................. 
ถนน .................................................. ต ำบล/แขวง ...................................... อ ำเภอ/เขต ............................................... 

จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ 

  ❑ (2)  นำยศรำวธุ บุษยรตัน์ กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ อำยุ 70 ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี 
19/1 ซอยสุขสรรพ ์แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย1์0900 หรือ 

❑ (3)  นำยพิชิต ล ำยอง กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ อำยุ 61 ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี 300/138ซอย 

ฉลองกรุง 2 แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย ์10520 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุม  

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ในวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งประชุมคมัเวล อคำเดมี โรงงำนบำง

ใหญ่ เลขท่ี 26/2 หมู่ 10 ต ำบลบำงเลน อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และ

สถำนท่ีอื่นดว้ย  

 

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

❑ วำระที่ 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2562 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระที่ 2 พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ  ำปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 (วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

 
 

อำกรแสตมป์ 

20 บำท 



❑ วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินส ำหรบัปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจำ่ยเงินปันผลส ำหรบัผล

 กำรด ำเนินงำนประจ  ำปี 2562 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีของบริษัทและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ  ำปี 

2563 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระที่ 6 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 

       ❑ กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

       ❑ กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

 6.1 นำงฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 6.2 นำยปรีชำ พนำสุวรรณรตัน์ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 6.3 นำยวินัย พฤกษะวนั 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ  ำปี 2563 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตัิเปล่ียนวิธีกำรรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้โดยที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้

ประจ  ำปี 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 



  
  

   
     

 

❑ วำระที่ 9 เรื่องอ่ืน ๆ (ถำ้มี) 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่ำ

กำรลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

 

(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำร

ตำมท่ีเห็นสมควร 

 

กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีมีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้

ระบุในหนังสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำกำรเองทุกประกำร 

 

 

ลงช่ือ  ........................................................................ ผูม้อบฉนัทะ  

 (.......................................................................)  

   

ลงช่ือ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

 (.......................................................................)  

   

ลงช่ือ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

 (.......................................................................)  

   

ลงช่ือ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

 (.......................................................................)  

 

 

หมำยเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน         

ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้น

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 

 

  



ใบประจ  ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั คมัเวล คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ในวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งประชุมคมัเวล 

อคำเดมี โรงงำนบำงใหญ่ เลขท่ี 26/2 หมู่ 10 ต ำบลบำงเลน อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140 หรือท่ีจะพึง

เล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย  
 

------------------------------------------------ 

❑ วำระท่ี ……. เร่ือง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระท่ี ……. เร่ือง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระท่ี ……. เร่ือง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระท่ี ……. เร่ือง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระท่ี ……. เร่ือง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระท่ี ……. เร่ือง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ) 

ช่ือกรรมกำร ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ช่ือกรรมกำร ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ช่ือกรรมกำร ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 
 

  



  
  

   
     

ช่ือกรรมกำร ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ช่ือกรรมกำร ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ช่ือกรรมกำร ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ช่ือกรรมกำร ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ช่ือกรรมกำร ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ช่ือกรรมกำร ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

  



 

ช่ือกรรมกำร ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

ช่ือกรรมกำร ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

ช่ือกรรมกำร ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

ช่ือกรรมกำร ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

ช่ือกรรมกำร ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

 

อำกรแสตมป์ 

20 บำท 




