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ที่ CPW-20-011 

       27 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2563 ประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องอลัติจูด (Altitude) ชัน้25 โรงแรม

เดอะเวสทินแกรนด์สุขุมวิท เลขที่ 259  ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร  ซึง่ขณะเร่ิมประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 79 ราย ถือ

หุ้นรวมกันได้ 416,907,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4846 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม

และสามารถเปิดประชมุได้ ได้พิจารณาและมีมติที่ส าคญั สรุปได้ดงันี ้

วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 419,022,924 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 
งดออกเสียง 

0 
0 

เสียง  คิดเป็นร้อยละ 
เสียง  คิดเป็นร้อยละ 

0.0000 
0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชมุเพิม่อีก 4 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,115,600 หุ้น 

 

วาระที่ 2 : รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2562 

วาระนีไ้ม่มกีารลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

 

วาระที่ 3 : อนุมัติงบการเงนิงบการเงนิรวมของบริษทั สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 419,023,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 
งดออกเสียง 

0 
0 

เสียง  คิดเป็นร้อยละ 
เสียง  คิดเป็นร้อยละ 

0.0000 
0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชมุเพิม่อีก 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 100 หุ้น 
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วาระที่ 4 : รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ในอตัราหุ้นละ 0.080 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 48 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก 

จัดสรรเงนิกําไรส่วนหน่ึงเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จ านวน 3.9 ล้านบาท 

วาระนีไ้ม่มกีารลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

 
วาระที่ 5 : อนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
1.ศ.ดร. พรชยั ชนุหจินดา  419,023,024 0 0 0 
2.นายก้องเกียรติ  หวงัวีระมิตร 419,023,024 0 0 0 
3.นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ 419,023,024 0 0 0 

 

วาระที่ 6 : อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

ข้อเสนอเพื่อพจิารณา 
อัตราเดิม 

(บาท) อัตราที่เสนอ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน     

- ประธานกรรมการ 25,000 คงเดิม 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 คงเดิม 

- กรรมการ 20,000 คงเดิม 

ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้     

- ประธานกรรมการ 20,000 คงเดิม 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 คงเดิม 

- ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 20,000 คงเดิม 

- ประธานอนกุรรมการบริหารความเส่ียง 20,000 คงเดิม 

- กรรมการ 20,000 คงเดิม 

การจ่ายโบนัสประจาํปี ไม่มี ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบริษัท 
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โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 419,023,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 
งดออกเสียง 

0 
0 

เสียง  คิดเป็นร้อยละ 
เสียง  คิดเป็นร้อยละ 

0.0000 
0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 

วาระที่ 7 : อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอม็จ ีภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงันี ้

- นายวชัระ ภทัรพิทกัษ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  6669  และ/หรือ  

- นายณฐัพงศ์  ตนัตจิตัตานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  8829  และ/หรือ  

- นางสาวพรทิพย์  ริมดสิุต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  5565    

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชื่อทีเ่สนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้

เสีย กบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว 
 

และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจ านวน 2,030,000 บาท (เพิ่มขึน้จากปี 2562 เป็นเงินจ านวน 

75,000 บาท) โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวนเงิน (บาท) 
1. ค่าสอบบญัชงีบการเงินประจ าปี 1,250,000 
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 780,000 
รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 2,030,000 

 

รวมทัง้รับทราบค่าสอบบญัชงีบการเงินประจ าปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย 

ซึง่ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นเงินรวม 545,000 บาท โดยบริษัทย่อยเป็น

ผู้ รับผิดชอบค่าสอบบญัชี 

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 419,023,028  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 
งดออกเสียง 

0 
0 

เสียง  คิดเป็นร้อยละ 
เสียง  คิดเป็นร้อยละ 

0.0000 
0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชมุเพิม่อีก 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 4 หุ้น 
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วาระที่ 8 : อนุมตัิแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคบัของบริษทัเฉพาะการจัดประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 419,023,028 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 
งดออกเสียง 

0 
0 

เสียง  คิดเป็นร้อยละ 
เสียง  คิดเป็นร้อยละ 

0.0000 
0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 9 : รับทราบการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อ                       

ประชาชนทั่วไป 

วาระนีไ้ม่มกีารลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

  (นายปรเมศร์  เหรียญเจริญสขุ) 

     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากดั (มหาชน) 

       

 

 

 

 

 

 

 


