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วนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากัด (มหาชน)  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
  2. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน  
   (โปรดน ามาแสดงในวนัประชมุ) 
  3. ประวตัิของกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
  4. ประวตัิของผู้ ท่ีเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563  
  5. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  6. วิธีมอบฉนัทะ ลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 
  7. นิยามกรรมการอสิระ และข้อมลูกรรมการบริษัทท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
  8. หนงัสือมอบฉนัทะ 
    9. แนวปฎิบตัิเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 10. แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชมุ  

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน 12.30 น.) ณ ห้องอลัติจดู(Altitude) ชัน้ 25 โรงแรม 
เดอะเวสทินแกรนด์สขุมุวิท เลขท่ี 259 ซอยสขุมุวิท19 (วฒันา) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ตาม
ระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1.   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้จัดท า

รายงานการประชมุดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว และจดัส่งส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้นีร้วมทัง้ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.copperwired.co.th 
แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ตามสิ่งท่ี
ส่งมาด้วย 1 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 11 

เมษายน 2562 ได้บนัทึกไว้อย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รับรอง
รายงานการประชมุดงักล่าว  

 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที่ 2.    รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไว้ใน

รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท
   ประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
การลงมติ วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
 
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) ซึ่งก าหนดให้บริษัทจะต้องจัดท างบดุลและบัญชี
ก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นทุกปี ในการนี ้บริษัทได้จัดท างบการเงินประจ าปี 2562 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR 
Code ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้โดยงบการเงิน
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการแล้ว 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2562 ส าหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการแล้ว 

 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
  
วาระที่ 4.  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและจัดสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายก าหนด โดยพิจารณา
จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และ
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 50 (โดยสรุป) ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็น
เงินทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทนุส ารองนี ้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 
  โดย ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

77,450,071 บาท  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2563 จึงได้มี
มติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษัทส าหรับปี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุ้น
ละ 0.059 บาท  เป็นเงินจ านวน 35,400,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว
ไปเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2563 เงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายในครัง้นี ้เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่าง
กาลท่ีจ่ายครัง้ก่อนในอัตราหุ้นละ 0.021 บาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2562 
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เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2562  จะเป็นจ านวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 0.080 ซึ่งเป็นร้อยละ 61.98 
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา
ดงักล่าว เป็นจ านวนเงินปันผลจ่ายจากก าไรของบริษัททัง้ปี 2562 ดงันัน้คณะกรรมการจึงไม่เสนอท่ี
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก และเสนอตัง้ส ารองตาม
กฎหมายเพิ่มเติมจ านวน 3,900,000 บาทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 
  ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลปี 2562   

รายการ ปี 2562  

ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 77,450,071 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 600,000,000 

เงินปันผลประจ าปี  (บาท/หุ้น) 0.080 

รวมเงินปันผลท่ีจ่าย (บาท) 48,000,000 

อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายต่อก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 61.98 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการ

จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น 
 
การลงมติ วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
 
วาระที่ 5.   พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 ก าหนดไว้ว่า ในการ

ประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ี
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออก
จากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการท่ี
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จับสลากว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง ซึ่ง
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในครัง้นี ้มีรายชื่อ
ดงัต่อไปนี ้

   1. ศ.ดร. พรชยั ชนุหจินดา  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
   2. นายก้องเกียรติ  หวงัวีระมิตร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
   3. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

  เพ่ือปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้ า  เพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  โดยได้ก าหนดช่องทาง และหลกัเกณฑ์  พร้อมกบัเปิดเผย 

  ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณา 

 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาตาม

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย
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คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงท่ีผ่านมาและเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงมีคุณสมบัติ 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระ มีคณุสมบติัการ
เป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ให้ข้อแนะน าต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และ กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสงูต่อบริษัท 

   
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ

กลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ให้กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้  3 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง เนื่องจากบุคคล
ทัง้สามท่านเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคณุสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง (ประวตัิของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3) 

 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 6.   พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 33 ก าหนดให้กรรมการ

มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับ
ค่าตอบแทนเฉลี่ยในอตุสาหกรรม รวมทัง้ธุรกิจท่ีมีขนาดของรายได้ท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้ภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

หน้า 5 / 8 

รายละเอียดค่าตอบแทน 2563 (ปีที่เสนอ) 2562 

ค่าเบีย้
ประชุม 

ค่าตอบแทน การจ่าย
โบนัส

ประจ าปี 

ค่าเบีย้
ประชุม 

ค่าตอบแทน การจ่าย
โบนัส

ประจ าปี 
 บาท/ครัง้ บาท/เดือน บาท/ปี บาท/ครัง้ บาท/เดือน บาท/ปี 

คณะกรรมการบริษัท       
- ประธานกรรมการบริษัท 20,000 25,000 ขึน้อยู่กบั 20,000 25,000 ไม่มี 
- กรรมการบริษัท  20,000 20,000 ผลการ 20,000 20,000  
คณะกรรมการตรวจสอบ   ด าเนินงาน    
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 25,000 ของบริษทั 20,000 25,000  
- กรรมการตรวจสอบ 20,000 -  20,000 -  
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

      

- ประธานกรรมการสรรหา 20,000 -  20,000 -  
- กรรมการสรรหา 20,000 -  20,000 -  
คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

      

- ประธานอนกุรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

20,000 -  20,000 -  

- อนกุรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

20,000 
 

-  20,000 -  

หมายเหต ุ:  บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร 
     

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท
แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยมี
รายละเอียดตามท่ีได้กล่าวข้างต้น 

 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7.  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของ
บริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงันี ้

  1. นายวชัระ ภทัรพิทกัษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6669 และ/หรือ 
  2. นายณฐัพงศ์  ตนัติจตัตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8829 และ/หรือ 
  3. นางสาวพรทิพย์  ริมดสุิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5565 

  (ประวตัิของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)  
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  และเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้

 
      ค่าสอบบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน  1,645,000 บาท 
  ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส  
  (สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563, 30 มิถนุายน 2563 และ 30 กนัยายน 2563) 
          จ านวน      930,000 บาท 
    รวมค่าบริการทัง้สิน้              2,575,000 บาท 
  รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2563 และปี 2562 
 

รายการ ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 เพิ่ม (ลด) 

ค่าสอบบญัชี (บาท) 2,575,000  2,500,000 75,000 

ค่าบริการอื่น  
(ด าเนนิการเข้าร่วม
สงัเกตการณ์ท าลาย
สินค้า และค่าใช้จ่ายใน
การจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์)  

ไม่มี 170,000 (170,000) 

 
  ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยนายวชัระ ภทัรพิทกัษ์ เป็นผู้สอบบญัชี
ให้บริษัทและบริษัทย่อย จ านวน 6 ปี คือรอบปีบญัชี 2557-2562 

 
  นอกจากนีบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 

2563 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี 
ตรวจสอบ ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และค่าสอบบัญชีท่ีเสนอส าหรับปี 2563 

จ านวน 2,575,000 บาท มีความเหมาะสมกบัขอบเขตการตรวจสอบบญัชี 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2563 
และอนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีได้กล่าว
ข้างต้น 

 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับของบริษัทเฉพาะการจัดประชุมผ่านสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงเสนอให้

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 28. ดงันี ้
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ข้อ ข้อบงัคบัเดิม ข้อบงัคบัใหม่ 

28. ในการประชมุคณะกรรมการซึง่เป็นการประชมุด้วยตนเอง
หรือโดยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีกรรมการ
มาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

นอกเหนือจากข้อก าหนดในวรรคแรก ในกรณี เป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม
ทัง้หมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการท่ีเข้าร่วม
ประชมุจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ขององค์ประชุม
จะต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระท าผ่าน
ระบบควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทัง้
เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุม
ทุ กคนตลอดการประชุม  รวมทั ้ง ข้ อมู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบนัทึกดงักล่าว และระบบควบคุม
การประชุมต้องมีองค์ประกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เร่ือง 
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2557 รวมถึงท่ีจะมีแก้ไข
เพิ่มเติม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ ในท่ีประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการ

ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงขึน้เป็นประธานในท่ี

ประชมุ 

  

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง
หรือ โดยการประชุมผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอ นิกส์  จะต้ อ ง
ประกอบด้วยกรรมการไม่ น้อยกว่ากึ่ งหน่ึงของจ านวน
กรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการ
จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการ ใน
กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้กรรมการซึง่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท

เฉพาะการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  
วาระที่ 9. รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ

ต่อประชาชนทั่วไป 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใช้เงินจากการเสนอขายหุ้ นสามัญ เพ่ิมทุนของบริษัท  โดยอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจ านวน 272.24 ล้านบาท จากเดือน
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มกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็น เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2563 เน่ืองจาก 
บริษัทพิจารณาเห็นว่าในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 เป็นช่วงท่ีมีสินค้าออกใหม่จ านวนมาก และเป็น
สินค้าซึ่งมีความต้องการในตลาดค่อนข้างสงู ท าให้ความต้องการเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน
เพิ่มมากขึน้ เพื่อให้ได้รับโอกาสในการขายสินค้ามากขึน้   

  ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงินดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อการ
ด าเนนิงานตามแผนธุรกิจแต่อย่างใด  

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์
การใช้เงินเพิ่มทนุท่ีได้รับจากการเสนอขาย หุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไป 

 

การลงมติ วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
 
วาระที่ 10. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลาและสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบบัใดฉบบัหน่ึง ดงัปรากฏ
ในสิ่งทีส่ง่มาด้วยล าดบัท่ี 8 

 ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ล่วงหน้า ระหว่างวนัท่ี 4 ถึงวนัท่ี 
17 กมุภาพนัธ์ 2563  โดยบริษัทได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุแต่อย่างใด 

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรน่า 2019 (“COVID-19”) มาโดยตลอดและมีความห่วงใย
ในความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตัง้ใจอย่างเต็มท่ีท่ีจะจัดเตรียมการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภยัด้านสขุอนามยัตลอดจนด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าท่ีส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดขึน้เก่ียวกบัการจดัประชมุ หรือสมัมนา รวมทัง้กิจกรรมอื่นท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก
อย่างเคร่งครัด  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีบ้ริษัทจ าเป็นต้องจดัสถานท่ีประชมุให้มีระยะห่างในทกุจดุ ซึง่ส่งผลให้จ านวนท่ีนั่ง
ในห้องประชมุมีจ านวนจ าก้ด 

ดงันัน้ เพื่อความปลอดภยัและสขุอนามยัของทกุท่าน ขอให้ท่านปฎิบตัิตามแนวปฎิบตัิเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และค าแนะน าของบริษัทเก่ียวกับการจดัประชุมอย่างเคร่งครัด และ
ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ตาม
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ท่ีท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ โปรดแนบหลักฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชุม
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมทัง้แบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชมุเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นได้ตัง้แต่เวลา 
12.30 น. เป็นต้นไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายปรเมศร์  เหรียญเจริญสขุ) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 


