ที่ CC202100403ELT
30 เมษายน 2564
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัทแคล - คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564
(“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพียงรู ปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจาก
สานัก งานของบริ ษั ท ฯ เลขที่ 191/54, 191/57 อาคารซี ที ไอ ทาวเวอร์ ชัน้ 18 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ซึง่ ผ่านมติที่ประชุมดังต่อไปนี ้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2563 ที่จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ด้ วยมติเป็ นเอกฉันท์
โดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี ้
มติ

3,424,333,598

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000%

 ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

 งดออกเสียง

0

-

 บัตรเสีย

0

-

 เห็นด้ วย

จานวนเสียง

2. อนุมตั ิงบการเงินของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ วและรายงานประจาปี ของ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ที่เกี่ยวข้ องกับผลการดาเนินงานปี 2563 ด้ วยมติเป็ นเอกฉันท์ โดยมีผลการลงคะแนน
ดังต่อไปนี ้
มติ
จานวนเสียง
ร้ อยละของจานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
3,420,928,263
100.0000%
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

 งดออกเสียง

3,406,422

-

0

-

 บัตรเสีย

3. อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 511 ล้ านบาท และพิจารณาและอนุมตั ิการจ่าย
จ่ายหุ้นปั นผลประจาปี 2563 สาหรับผลการดาเนินงานเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 จากกาไรสุทธิ ของงบ
การเงินรวมของบริ ษัทฯ เป็ นหุ้นและเงินปั นผลจานวนไม่เกิน 422,378,603.35 บาทตามเงื่อนไขและรายละเอียด
ดังนี ้:
-

จ่ายหุ้นปั นผลในรู ปแบบของหุ้นสามัญในจานวนไม่เกิน 379,563,806 หุ้น โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ 1 บาท
ต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะได้ รับการจัดสรรในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล (หุ้นคงเดิมของบริ ษัทคือ
4,554,765,675 หุ้น) จานวนทังหมดไม่
้
เกิน 379,563,806 บาท หากผู้ถือหุ้นรายใดถือเศษของหุ้นเดิม
หลังการจัดสรรจะได้ รับการชาระด้ วยเงินสดในจานวน 0.083 บาทต่อหุ้น

-

จ่ายปั นผลในรูปแบบของเงินปั นผลจานวน 0.0094 บาทต่อหุ้น จานวนหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลไม่เกิน
4,554,765,675 หุ้น ดังนันการจั
้
ดสรรปั นผลเป็ นเงินสดเป็ นจานวนไม่เกิน 42,814,797.35บาท

การจ่ายปั นผลจะจ่ายจากกาไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึง่ ยังคงได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลจากการ
ส่งเสริ มการลงทุน ดังนันปั
้ นผลนี ้จึงได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายในประเทศไทย
ทังนี
้ ้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับหุ้นปั นผลในวันที่ 23 มีนาคม 2564 (Record Date) และกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่
17 พฤษภาคม 2564
ขณะเดียวกัน บริ ษั ทฯ ได้ จ่า ยเงิ นปั น ผลระหว่างกาลในอัตราหุ้น ละ 0.02 บาทเป็ นเงิ นสดจากก าไรสุทธิ ในวันที่ 1
มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 หรื อคิดเป็ นเงิน 91,092,871.50 บาท ดังนันการจ่
้
ายเงินปั นผลรวมสาหรับปี
2563 จะเท่ากับหุ้นละ 0.1124 บาท ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยมติเอกฉันท์โดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี ้
มติ

3,424,334,685

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000%

 ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

 งดออกเสียง

0

-

 บัตรเสีย

0

-

 เห็นด้ วย

จานวนเสียง

4. อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจานวนหุ้นจดทะเบียน 199,424,500 หุ้น เป็ นหุ้นที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้
สิทธิ ESOP CCET-WB ซึ่งหมดอายุลงเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จึงเสนอให้ ลดทุนจดทะเบียน ผลจากการลด
ทุนดังกล่าวจะทาให้ ทนุ จดทะเบียนเดิมลดลงจาก 4,979,068,075 บาท เป็ น 4,779,643,575 บาท และอนุมตั ิให้
แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี ้:
ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียน

จานวน 4,779,643,575 บาท
(สีพ่ นั เจ็ดร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านหกแสนสีห่ มื่นสามพันห้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าบาท)

เป็ นจานวนหุ้น

จานวน 4,779,643,575 หุ้น
(สีพ่ นั เจ็ดร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านหกแสนสีห่ มื่นสามพันห้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)

ค่าพาร์

1 บาท (หนึง่ บาท)

หุ้นสามัญ

จานวน 4,779,643,575 หุ้น
(สีพ่ นั เจ็ดร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านหกแสนสีห่ มื่นสามพันห้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ -

หุ้น (-)

วาระนี ้ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยมติเอกฉันท์โดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี ้
มติ
จานวนเสียง
3,424,334,685

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000%

 ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

 งดออกเสียง

0

-

 บัตรเสีย

0

-

 เห็นด้ วย

5. อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริ ษัทฯ จาก 4,779,643,575 หุ้นเป็ น 5,177,872,247 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 379,563,806 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทจานวน 379,563,806 บาทเพื่อสารองจ่ายหุ้นปั นผลและ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 18,664,866 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทจานวน 18,664,866 บาทเพื่อสารองไว้
สาหรับการปรับปรุงสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CCET-WC และอนุมตั ิให้ แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนดังนี ้:
ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียน

เป็ นจานวนหุ้น

ค่าพาร์
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ -

จานวน 5 ,177,872,247 บาท
(ห้ าพันหนึง่ ร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้ อยสี่สิบ
เจ็ดบาท)
จานวน 5 ,177,872,247 หุ้น
(ห้ าพันหนึง่ ร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้ อยสี่สิบ
เจ็ดหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)
จานวน 5 ,177,872,247 หุ้น
(ห้ าพันหนึง่ ร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้ อยสี่สิบ
เจ็ดหุ้น)
หุ้น (-)

วาระนี ้ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยมติเอกฉันท์โดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี ้
มติ
จานวนเสียง
3,424,334,685

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000%

 ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

 งดออกเสียง

0

-

 บัตรเสีย

0

-

 เห็นด้ วย

6. อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน ไม่เกิน 398,228,672 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปั นผล จานวน
379,563,806 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสาคัญแสดงสิทธิ (CCET-WC) จานวน 18,664,866 หุ้น
โดยที่ประชุมอนุมตั ิด้วยมติเอกฉันท์โดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี ้
มติ
จานวนเสียง
ร้ อยละของจานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
3,424,334,685
100.0000%
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

 งดออกเสียง

0

-

 บัตรเสีย

0

-

7. อนุมตั ิแต่งตังกรรมการคื
้
อ นายซุย เซิ่ง เจี๋ย นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริ ญ นายอลัน ชิ ยิม แคม และนายเจียง ไถ ชาง
ที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ฯ อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้ อนุมตั ิ
ด้ วยมติเสียงข้ างมาก ซึง่ มีรายละเอียดผลการลงคะแนนดังต่อไปนี ้
ชื่อกรรมการ
1. นายซุย เซิ่ง เจี๋ย

ประเภทกรรมการ
กรรมการ

เห็นด้ วย

3,347,334,799
(97.7514%)
2. นายคงสิ ท ธิ์ โจวกิ จ กรรมการผู้จดั การ 3,417,278,607
เจริ ญ
(99.7939%)
3. นายอลัน ชิ ยิม แคม กรรมการตรวจสอบ 3,423,112,757
และกรรมการอิสระ
(99.9643%)
4. นายเจียงไถ ชาง
กรรมการ
3,416,615,266
(99.7746%)

ไม่เห็นด้ วย
76,999,886
(2.2486%)
7,056,078
(0.2061%)
1,221,928
(0.0357%)
7,719,419
(0.2254%)

งดออก บัตรเสีย
เสียง
-

-

-

-

-

-

8. อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2564 จานวนไม่เกิน 26,000,000 บาท ด้ วยมติเสียงข้ างมาก
โดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี ้

มติ

3,423,671,344

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.9806%

 ไม่เห็นด้ วย

663,341

0.0194%

 งดออกเสียง

0

0.0000%

 บัตรเสีย

0

-

 เห็นด้ วย

จานวนเสียง

9. อนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรื อนางสาวพิมพ์
ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรื อ นางสาวสุมนา พันธ์ พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
5872 แห่งบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯประจาปี 2563 และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี รวมทังสิ
้ ้นเป็ นจานวนเงิน 4,240,000 บาท ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่า วข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้
ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยมติเป็ นเอกฉันท์ โดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี ้
มติ

3,424,334,685

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000%

 ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

 งดออกเสียง

0

-

 บัตรเสีย

0

-

 เห็นด้ วย

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

--------------------------------นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริ ญ
กรรมการผู้จดั การ

จานวนเสียง

