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ท่ี KC021/64     

      

  วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 

 
เร่ือง การก าหนดวนัประชุม ระเบียบวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 และ 

การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั คมัเวล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้ให้ทราบถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 2/2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ไดมี้มติเห็นชอบในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 1. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมคมัเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขท่ี 26/2 หมู่ 10 ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140 

2. ก าหนดให้วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 (Record Date) และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2564 และมีการก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 (การให้สิทธิรับเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความ
ไม่แน่นอน ขึ้นอยูก่บัการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564) 

 3. ก าหนดวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ  

ผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงิน

ส าหรับปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาจัดสรรเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 2,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.14 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2563
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ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด และอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ
ส าหรับการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท 
ส าหรับจ านวนหุน้ 430,000,000 หุน้รวมเป็นเงิน 38.70 ลา้นบาท   

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2564 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

 1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 หรือ 
 2) นางสาวสมจินตนา โรจน์นครินทร์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599  
 3) นายวิโรจน์ สัจธรรมกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5128 
 4) นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645 
 5) นายนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7764 หรือ 
 6) นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 
 

 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ไวเ้ป็นเงินจ านวนไม่เกิน 1,780,000 บาท  

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ระบุว่า ในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็น
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียง
ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ี
อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจ
ไดรั้บเลือกใหเ้ขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้
เน่ืองจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เป็นการประชุมคร้ังท่ีสองภายหลงัท่ีบริษทั
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด จึงจับสลากกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งเป็น
จ านวน 3 ท่าน ดงัปรากฏรายช่ือตามตารางดา้นล่าง  
คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ ง
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง ดงัน้ี 
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1. นายด าเนิน แกว้ทวี  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 
2. นายบุญศกัด์ิ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ/ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร/ กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายเกียรติชยั สงอินทร์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ: ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 
24 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
แลว้ คณะกรรมการเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอโดย
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัมีสิทธ์ิไดรั้บเงินโบนสัไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิหลงั
หกัทุนส ารองตามกฎหมาย โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณา
จดัสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

วาระท่ี 7      เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

บริษทัจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 และระเบียบ วาระการ ประชุม
ดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ http://www.kumwell.com  ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีขอ้สอบถาม 
กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email: ir@kumwell.com หรือท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-3455 ต่อ 220 และ221 
โทรสารหมายเลข 0-2591-7891  

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   
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ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

(นายบุญศกัด์ิ เกียรติจรูญเลิศ) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 

 

 

 

 


