
   

 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
ของ 

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากัด 

  

เวลาและสถานที่  
ประชุมเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากดั เลขท่ี 159/6 อาคารเสริม

มิตรทาวเวอร์ ชัน้ 2 ห้อง 201-202  ถนนสขุมวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 
 
 เร่ิมการประชุม 
    นายณรงค์  อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าร่วมประชุมรวม จ านวน 11 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 2,185,857 หุ้น (บริษัทมีจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 12 
ราย จ านวนหุ้นรวมทัง้หมด 2,200,000 หุ้น) ดงันัน้จึงครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชมุและด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 
 วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

   ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 12 
มีนาคม 2562  

  
มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 12 
มีนาคม 2562 

  
 วาระที่ 2    พิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากัด เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และการน าบริษัท

เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทประสงค์ท่ีจะขยายกิจการและระดมเงินทนุ โดยการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชน ซึง่
บริษัทจะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนได้นัน้ บริษัทจะต้องเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาและอนมุตัิการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั  และการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

 
 มติ  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิอกฉันท์ อนุมัต ิการแปรสภาพบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากดั เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และ

การน าบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 



   

วาระที่ 3  พจิารณาและอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 
  ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือความคล่องตวัในการกระจายหุ้นของบริษัทภายหลงัจากท่ีหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนมุตัิการเปล่ียนแปลง
มลูค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึง่จะท าให้
จ านวนหุ้นสามัญของบริษัทมีการเปล่ียนแปลงจากจ านวน 2,200,000 หุ้น (สองล้านสองแสนหุ้น)  เป็นจ านวน 440,000,000 หุ้น (ส่ีร้อยส่ีสิบล้าน
หุ้น) 
  
มต ิ  ท่ี ป ระชุ ม พิ จ ารณ าแ ล้ ว มี ม ติ เอ ก ฉั น ท์  อ นุ มั ติ  การเป ล่ี ยนแปลงมู ลค่ าหุ้ น ท่ี ตราไว้ ของบ ริษั ทจาก เดิ ม 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) เป็นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 
 วาระที่ 4   พจิารณาและอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 80,000,000 บาท (แปด
สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 160,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 220,000,000 บาท (สองร้อยย่ีสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)  

 

มต ิ   ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ อนุมัติ การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้าน
บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 160,000,000 หุ้น (หนึง่ร้อยหกสิบล้านหุ้น) ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น 
 
วาระที่ 5   พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ ากัด การเปล่ียนช่ือบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ และการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท  

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการท่ีบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การเปล่ียนช่ือบริษัท 
การแก้ไขเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ การเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ และการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเตมิ
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั นอกจากนี ้บริษัทประสงค์จะแก้ไขช่ือภาษาองักฤษของบริษัท 
จากเดมิ “Copper wired” เป็น “Copperwired” ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท เป็นดงันี ้

ข้อ 1. ช่ือบริษัทให้แก้ไขเป็น ดงันี ้ 

ช่ือบริษัท “บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากดั (มหาชน)” 
มีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ “Copperwired Public Company Limited” 

ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน 

ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจ านวน 53 ข้อ  

 

 



   

ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 300,000,000 บาท  (สามร้อยล้านบาท)  
แบง่ออกเป็น 600,000,000 หุ้น   (หกร้อยล้านหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
โดยแบง่ออกเป็น     
หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น  (หกร้อยล้านหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (- หุ้น) 

ข้อ 5. ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่จะตัง้อยู่  ณ  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
 

มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การเปล่ียนช่ือบริษัท การแก้ไขเพิ่มเตมิวตัถุประสงค์ การเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ และการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น 
 
วาระที่ 6   พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ สืบเน่ืองจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จงึขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและ
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ านวน 160,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ตาม
รายละเอียดดงันี ้

1. หุ้นสามัญใหม่จ านวน 144,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก ( Initial Public Offering) 
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจพิจารณา 

ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย 
เง่ือนไข จ านวนและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นดงักล่าว รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ 
อันจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตัง้ผู้ จัดจ าหน่ายและผู้ รับ
ประกนัการจ าหน่าย การจดัเตรียมค าขอและเอกสารประกอบตา่ง ๆ เพ่ือย่ืนต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการเข้าท าสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินการดงักล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น หนังสือ
บริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอตา่งๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน
ในการย่ืนจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

2. หุ้นสามัญใหม่จ านวน 16,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัท และ
บริษัทย่อย ในระยะเวลาการเสนอขายในคราวเดียวกนั และในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากบัราคาเสนอขายของหุ้น
สามญัใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก ตามข้อ 1 ข้างต้น 



   

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหาร
มอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจก าหนดรายช่ือของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  ท่ีจะได้รับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 2 นี ้และจ านวนหุ้นท่ีจะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละราย 
ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการเสนอขายหุ้ นดังกล่าว ในกรณี ท่ีมีหุ้ นเหลือจากการจองซือ้ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  และบริษัทย่อย ตามข้อ 2 นี ้ให้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่ท่ีเหลือ
ดงักล่าวพร้อมกบัหุ้นสามญัใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก ตามข้อ 1 ข้างต้น 

มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ อนุมัติ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 160,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้าน
หุ้น) เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก และกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น
ทกุประการ 

วาระที่ 7   พจิารณาและอนุมัตกิารยกเลิกข้อบังคับฉบับเดมิ และพจิารณาและอนุมัตใิห้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท  

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการท่ีบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และการน าบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบงัคบัฉบบัเดิมของบริษัททัง้หมด และให้ใช้ข้อบงัคบัฉบบัใหม่ ซึง่ได้แก้ไข ให้
สอดคล้องกบั พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อบงัคบัและประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมทัง้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนมุัติการยกเลิกข้อบงัคบัฉบบัเดิมทัง้หมด และพิจารณาและอนุมตัิให้ใช้
ข้อบงัคบัฉบบัใหม่แทน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบงัคบั  

 มต ิ  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ อนุมัติ การยกเลิกข้อบงัคบัฉบบัเดมิทัง้หมด และอนมุตัใิห้ใช้ข้อบงัคบัฉบบัใหม่แทน 

ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามร่างข้อบงัคบัทกุประการ 

วาระที่ 8    พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท และการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่  และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

8.1 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดนัน้ จะต้องมีการเลือกตัง้
คณะกรรมการชุดใหม่ ซึง่ตามกฎหมายและข้อบงัคบัฉบบัใหม่ของบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน
ไม่น้อยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย  

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ มีรายนาม
ดงัตอ่ไปนี ้เป็นกรรมการของบริษัท  

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการ 
2. นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการ 
3. นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ กรรมการ 



   

4. นายพรชยั  ชนุหจินดา กรรมการอิสระ  
5. นายมนสั  เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ  
6. นายก้องเกียรต ิ หวงัวีระมิตร กรรมการอิสระ  
7. นายปัญญ์  เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์ อนุมัติ การแต่งตัง้บุคคลตามรายนามท่ีเสนอข้างต้นเป็นกรรมการ
ของบริษัท 

8.2 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ
การแต่งตัง้กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท 

ประธานฯ ขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตักิารก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการบริษัท ฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ น และมีหน้าท่ีดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

2. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

3. ด าเนินการให้บริษัทฯ น าระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจดัเก็บเอกสาร
ท่ีท าให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั 

4. จดัให้มีการท างบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชีให้มีความถูกต้อง เพ่ือแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานในรอบบญัชีท่ีผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและ
อนมุตั ิ

5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิวิสยัทศัน์ นโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ 
โดยฝ่ายบริหาร 

6. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กลยุทธ์ วิสยัทศัน์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ โครงสร้างการ
บริหารจดัการ อ านาจอนมุตัิ รวมถึงควบคมุก ากบัดแูล การบริหารและการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
งบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีส าคญั เทา่ท่ีไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายอ่ืน  

7. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของ

บริษัทฯ 



   

8. พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร และก ากับดูแลให้มีระบบหรือ

กระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคมุเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของ

บริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

9. จดัให้มีและปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์

อักษรและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ก ากับดูแลการจัดสรรทรัพยากรท่ีส าคัญ 

เพ่ือให้เช่ือมัน่วา่บริษัทมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุกลุ่มด้วยความเป็นธรรม  

10. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

และคณะอนกุรรมการชุดอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุด

ย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ท่ีแตง่ตัง้ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดนัน้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบ

อ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง  ๆ ดังกล่าว 

สามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิ

รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว 

11. พิจารณาแต่งตัง้บุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ทัง้นี ้บุคคลผู้นัน้ต้องมีคุณสมบตัิเป็นกรรมการและต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

12. ก ากบัควบคมุ และปอ้งกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

13. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมลูที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้ มีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงตอ่เวลา 

14. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดท าและการเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดง

ถงึฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

15. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตักิารอย่างหนึง่อย่าง

ใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอ านาจนัน้ๆ ได้

เม่ือเหน็สมควร  

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถ

พิจารณาและอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะท าขึน้กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง) เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการท ารายการกับ

บคุคลภายนอก (Arm’s Length) 



   

16. ขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึง่การด าเนินการ

วา่จ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัขิองบริษัทฯ 

17. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

ซึง่เป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ี

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

18. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูล

ภายในบริษัทฯ ทัง้ท่ีได้มาจากการกระท าตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อ

บริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมและไม่วา่จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

19. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าท่ีแจ้งให้
บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

นอกจากนี ้ได้เสนอให้ก าหนดรายช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทเป็นดงันี  ้

“(1) นายณรงค์ อิงค์ธเนศ นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือ
ช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท หรือ 

(2) นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท มีอ านาจกระท าการเฉพาะย่ืนค าร้อง 
ค าขอ การขอใบอนญุาตค้าของเก่าและเอกสารประกอบการขอใบอนญุาตค้าของเก่า  เพ่ือให้ได้มาซึง่ใบอนญุาต 
ใบส าคญั และสิทธิตา่งๆ อนัเป็นประโยชน์ของบริษัท” 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ การก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท และการแตง่ตัง้กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท ตามที่เสนอทกุประการ 

8.3 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

   ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรูป
ของคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ ดงันี ้

• ค่าตอบแทนกรรมการ ท่านละ 20,000 บาท ต่อเดือน โดยประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะได้รับคา่ตอบแทนกรรมการเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 25 ของคา่ตอบแทนท่ีกรรมการได้รับ 

• ค่าเบีย้ประชุมกรรมการท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครัง้ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชดุย่อย หรือคณะอนกุรรมการ  

ทัง้นีก้รรมการท่ีมิใช่กรรมการอิสระ จะได้รับค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุมกรรมการตัง้แต่เดือนท่ีบริษัทได้รับการ
อนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหม่ให้กบัประชาชน (IPO) เป็นต้นไป 



   

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติ การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทตามท่ี

เสนอข้างต้น 

วาระที่ 9  พิจารณารับทราบการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ และการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่  และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทจะต้องย่ืนขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนกับคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับทราบการแต่งตัง้กรรมการอิสระของบริษัทดงัต่อไปนีเ้ป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) เพ่ือให้โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการย่ืนขออนญุาตออกและ
เสนอขายหุ้นท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  

1. นายพรชยั  ชนุหจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายมนสั  เจียรวนนท์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายก้องเกียรต ิ หวงัวีระมิตร กรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

3 ปี หรือเทา่กบัวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท (แล้วแตอ่ย่างใดจะถงึก่อน) 

ทัง้นี ้เม่ือครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก 

นอกจากนี ้ได้ก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดดงันี ้

1. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศอ่ืนใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยสอบทานกระบวนการในการ
จัดท ารายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้ สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และผู้ บริหารท่ีรับผิดชอบจัดท า
รายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานและอนุมตัิก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน แผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้พิจารณาอนมุตังิบประมาณและอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานผู้สอบบญัชีนัน้ 



   

รวมถึงความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีบริษัท และเข้าร่วมประชุม
กบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการวา่ด้วยการเปิดเผยข้อมลู
และการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและ/หรือรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจว่า รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

7. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ตามท่ี
ก าหนด 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจว่าจ้างท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เพ่ือแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระ เม่ือเห็นว่า
จ าเป็นโดยให้เป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

9. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่รวมถึง ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

10. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น 
ทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร 
ทบทวนร่วมกบักรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทในรายงานส าคญัๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติ รับทราบ การแต่งตัง้บคุคลตามรายนามข้างต้นเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมถึง
การก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เสนอทกุประการ 

 

วาระที่ 10    พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนดเก่ียวกบัการประชมุ

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตักิารแตง่ตัง้ 

1. นายวชัระ ภทัรพิทกัษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6669 หรือ 

2. นายธนิต โอสถาเลิศ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5155 หรือ 

3. นางสาวพรทพิย์  ริมดสุิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565 

จากบ ริษั ท  เค พี เอ็ ม จี  ภู มิ ไชย  จ ากัด  เป็ นผู้ ส อบบัญ ชีขอ งบ ริษั ท  ทั ง้ นี ้ ใ ห้ ผู้ ส อบบัญ ชีดั งกล่ าว ข้ าง ต้ น 
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยเป็นเงินจ านวน 2,500,000 บาท โดยไม่รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ  



มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ การแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีของบริษัท  และก าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบญัชีของบริษัท  และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดท่ีประธานฯ เสนอข้างต้นทกุประการ 

วาระที่ 11   พจิารณาและอนุมัตกิารมอบอ านาจให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเร่ืองที่จ าเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ ากัด 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า ในการด าเนินการขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั จะต้องมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อความในหนงัสือบริคณห์สนธิ วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ ตามค าแนะน าของนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากดั  จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเสนออนมุตักิารมอบอ านาจให้ นายโสภณ  บณุยรัตพนัธุ์ หรือ นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ  เป็นผู้ มี
อ านาจในการพิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความในหนงัสือบริคณห์สนธิ วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ เทา่ท่ีจ าเป็น
ตามค าแนะน าของนายทะเบียนเพ่ือให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัเสร็จสิน้ 

 มต ิ  ท่ี ป ระ ชุ ม พิ จ า รณ าแ ล้ ว มี ม ติ เอ ก ฉั น ท์  อ นุ มั ติ  ก า รม อบ อ าน าจ ใ ห้  น าย โส ภณ   บุ ณ ย รัต พั น ธุ์  ห รื อ 
นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข  เป็นผู้ มีอ านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความในหนงัสือบริคณห์สนธิ วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และเอกสารจด
ทะเบียนตา่ง ๆ เทา่ท่ีจ าเป็นตามค าแนะน าของนายทะเบียนเพ่ือให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัเสร็จสิน้ตามที่ประธานฯ เสนอ 

วาระที่ 12  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ไม่มีการเสนอเร่ืองเพิ่มเตมิตอ่ท่ีประชมุ 

ประธานฯ กล่าวปิดประชมุเวลา 10.30 น. 

   ลงช่ือ        _____   _______________         

 (นายณรงค์  อิงค์ธเนศ) 

     ประธานท่ีประชมุ 




