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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ของ 

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากดั (มหาชน) 

---------------------------------------------------------------------------- 

เวลาและสถานที่  

ประชุมเมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2563 ประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องอลัติจูด (Altitude) ชัน้25 โรงแรมเดอะ 

เวสทินแกรนด์สขุมุวิท เลขที่ 259  ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

 นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี เข้าร่วม

ประชมุ ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายณรงค ์  อิงค์ธเนศ   ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นายโสภณ      บณุยรัตพนัธุ์  กรรมการบริหารและอนกุรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายปรเมศร์  เหรียญเจริญสขุ  กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  
4. ศ.ดร.พรชยั   ชนุหจินดา  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
5. นายมนสั   เจียรวนนท์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายก้องเกียรติ  หวงัวีระมิตร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานอนกุรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นายปัญญ์   เกษมทรัพย์  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวรัตนกร โรจน์วชัราภิบาล  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 
2. นางสาวปภาวี     วิชชปุรีชา  ผู้อ านวยการฝ่ายค้าปลีก 
3. นางสาวสรีุย์พร  อิงค์ธเนศ   ผู้อ านวยการฝ่ายออกแบบและการตลาด 
4. นายอดิเวท  ขาวสทุธ์ิ   ผู้อ านวยการปฏิบตัิการธุรกิจ 
5. นางเยาวลกัษณ์ นิลอบุล   ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และธุรการ 
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ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายลกัษณ์วตัร์ เหรียญเจริญสขุ  ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
2. นางธชักร   กิระชลธิศ  ผู้จดัการฝ่ายธุรกจิต่างประเทศ 
 
ผู้สอบบัญช ี

นายวชัระ ภทัรพิทกัษ์  ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  

นางสาวอารียา ม้าทอง ผู้ อ านวยการฝ่ายขาย ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการด าเนินการประชุม กล่าว

ต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้แจ้งการ

เผยแพร่เอกสารส าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ล่วงหน้าผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ โดย

เผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 26 มิถุนายน 2563 และบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้น

เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 12 มิถนุายน 2563 โดยมี

จ านวนผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 2,520 ราย 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนันี ้มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการ

มอบฉันทะจ านวน 79 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 416,907,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4846 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

แล้วทัง้หมด ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงเรียนเชิญ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธาน

กรรมการในฐานะประธานที่ประชมุ กล่าวเปิดการประชมุ 

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2563  

 ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวอารียา ม้าทอง ด าเนินการประชมุต่อ 

 นางสาวอารียา ม้าทอง ได้ชีแ้จงรายละเอยีดเก่ียวกบัระเบยีบ ขัน้ตอน ข้อบงัคบั และวิธีปฎิบตัใินการประชมุดงันี ้

ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามล าดบัวาระการประชุมตามที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทัง้สิน้ 

10 วาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะมีการลงมติส าหรับวาระนัน้ๆ ทัง้นีเ้พื่อให้

เป็นไปตามแนวปฏิบตัิเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ส าหรับผู้ ถือหุ้นในการ

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม เขียนค าถามและส่งมอบ

ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจดัส่งค าถามแก่ประธานที่ประชมุต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ี

ดี เมื่อจบการประชมุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทุกท่านน าส่งใบลงคะแนน ให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจดัเก็บไว้

เป็นเอกสารประกอบการประชมุต่อไป ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบ ขัน้ตอน ข้อบงัคบั และวิธีปฎิบตัิในการประชุม

มีดงันี ้

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้อง ออก

เสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิ

กิจการใดๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ 
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เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้

ขัน้ตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ โดยในการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาลงมติในแต่

ละวาระ จะสอบถามว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมี ขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย

หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามก ากับไว้และขอให้ยกมือขึน้และส่งมอบบัตร

ลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ 

หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนเสียง เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทัง้หมดตามที่เสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนน

เสียงในบตัรลงคะแนนเสียง ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหกัออกจาก

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ยกเว้นในวาระที่ 5   เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่จะครบก าหนดออกตามวาระ  โดยในวาระนี ้จะ

ท าการลงคะแนนเป็นรายบคุคล  เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี    จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงนาม

ในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กับ

เจ้าหน้าที่เพื่อนบัคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชมุ  ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะถือว่างดออกเสียง 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนีถื้อว่าเป็นบตัรเสีย 1) บตัรลงคะแนนท่ีท าเคร่ืองหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือไม่

ท าเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 2) บตัรลงคะแนนที่มีการขดีฆ่าและไม่ลงลายมือชื่อก ากบั 3) บตัรลงคะแนนท่ี

ลงคะแนนเสียงด้วยดินสอ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุสายเกินกว่าเวลาทีก่ าหนด ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ

สามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชมุได้แตจ่ะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระท่ีเหลือเทา่นัน้ 

ส าหรับการประชุมครัง้นี ้บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ควิดแลบ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการนบัคะแนนและเพื่อให้

การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฎิบตัิที่ดีในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทจึงเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

เป็นพยานในการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ ทัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นจ านวน 1  ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนนเสียง 

ส าหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครัง้นีใ้ห้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2, 4 และ 9 เป็นเร่ืองรายงานให้ที่ประชมุทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 6 ต้องผ่าน

มติอนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน วาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระท่ี 10 แล้วแต่กรณี ว่าผู้ ถือหุ้นจะเสนอเร่ืองใดให้ที่ประชมุพิจารณา 

รายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละ

วาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะด าเนินการพิจารณาในวาระอืน่ๆ 

ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการ

นบัคะแนนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบทนัที 

ก่อนเร่ิมพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ นางสาวอารียา ม้าทอง สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีข้อซกัถามหรือต้องการแสดง

ความเห็นหรือไม ่
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ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความเห็น 

เข้าสู่วาระการประชมุ 

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562  

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ

วนัท่ี 11 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญ

ประชมุแล้ว 

 จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อที่ประชมุว่าการพิจารณาในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  ลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามก ากบัไว้และขอให้ยกมือขึน้และส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

 

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 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 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 : รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอ

ต่อที่ประชมุ 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ รายงานต่อที่ประชมุว่าโครงสร้างของบริษัทประกอบด้วย บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด 

จ ากดั (มหาชน) และบริษัท โคแอน จ ากดั โดยบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิค้าปลีกผา่นทางร้านค้า

ปลีก (iStudio, iServe,  Ai_, .life และธุรกิจออนไลน์) และบริษัท โคแอน จ ากดั ด าเนินธุรกิจน าเข้าและจดัจ าหน่ายค้าส่งเชงิ

พาณิชย์ร้านค้าปลีกและช่องทางออนไลน์  ซึง่มีกลุ่มสินค้าหลกั 4 กลุ่ม ได้แก่ Digital lifestyle, Smartphone, Computer 

&Tablet และ Service 
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ตัง้แต่ช่วงไตรมาส 4 ของปี 2562 สามารถขายสินค้ากลุ่ม APPLE ในร้าน .life เพิ่มจากเดิม 5 สาขาเป็น 21 ท า

ให้รายได้ iPhone ปี 2562 เพิ่มขึน้จากปี 2561 นอกจากนีไ้ด้ขยายธุรกิจใหม่ในภาคการศึกษาเป็นสาขาแรก คือ ร้าน U- 

Store ราชภฎัสวนสนุนัทา ซึ่งรายได้กลุ่มที่เติบโตได้ดีคือกลุ่มสินค้า Digital lifestyle โดยสรุปมีการขยายสาขาในปี 2562 

ทัง้สิน้ 6 สาขา ท าให้มีจ านวนสาขาในปี 2562 ทัง้สิน้ 42 สาขา 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ มอบหมายให้ นางสาวรัตนกร โรจน์วชัราภิบาล ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน น าเสนอต่อท่ีประชมุ 

นางสาวรัตนกร โรจน์วัชราภิบาล รายงานผลประกอบการของบริษัทโดยสรุป ต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีรายได้ 

3,607.72 ล้านบาท (ปี 2561 : 3,227.62 ล้านบาท)เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 11.78% โดยหากแยกเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์     

กลุ่มที่มียอดขายมากที่สดุคือกลุ่มสินค้า Digital lifestyle จ านวน 1,541 ล้านบาท คิดเป็น 42.71% และยอดขายกลุ่มที่ 2 

คือ Smartphone  จ านวน 1,122 ล้านบาทคิดเป็น 31.10%  ของรายได้รวม ก าไรขัน้ต้นเติบโตขึน้ทกุปี โดยปี 2562 เพิ่มขึน้

จากปี 2561 คิดเป็น 13.66% โดยมีอตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 14.77%  จากยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มสงูขึน้จากการ

ขยายสาขาในปี 2562 จ านวน 6 สาขาท าให้มีค่าเช่า ค่าใช้จ่ายพนกังานและค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึน้ และค่าธรรมเนียมบตัร

เครดิตจากการช าระค่าสินค้าที่เพิ่มขึน้ตามยอดขายที่เพิ่มขึน้  ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2562 เพิ่มขึน้จากการบันทึกหนีสิ้น

ผลประโยชน์พนกังานเพิ่มขึน้ 1.5 ล้านบาท และการปรับเงินเดือนประจ าปี บริษัทมีก าไรสทุธิ 77.55 ล้านบาท (ปี 2562 : 

82.42 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนจ านวน 4.87 ล้านบาท เนื่องจากปี 2561 มีรายการพิเศษจากรายได้สนบัสนนุค่าตกแต่ง

ร้านจ านวน 5.84 ล้านบาท อตัราก าไรสทุธิต่อยอดขายคิดเป็น 2.15% 

 

จากนัน้นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

 

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อทีป่ระชมุวา่ ในวาระนี ้เป็นวาระเพือ่ทราบ จึงไม่มกีารลงคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิงบการเงนิรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562  
 ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.ดร. พรชยั ชนุหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอต่อท่ี

ประชมุ 

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  มาตรา 112 ซึ่ง

ก าหนดให้บริษัทจะต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุน  ณ วันสิน้สุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี ในการนีบ้ริษัทได้จดัท างบการเงินประจ าปี 2562 ส าหรับ

รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2562 ที่ได้ส่งให้กับผู้ ถือหุ้น

พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว     โดยงบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการแล้ว  จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2562 

 

จากนัน้ ศ.ดร. พรชยั ชนุหจินดา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อทีป่ระชมุวา่การพิจารณาในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง  ท าการลงคะแนนเสียงในบตัร

ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามก ากบัไว้และขอให้ยกมือขึน้และส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

 

 ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 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 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติอนุมตัิงบการเงินงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 : รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและจัดสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการบริหารและอนกุรรมการบริหารความเส่ียง น าเสนอ

ต่อที่ประชมุ 

นายโสภณ บุณยรัตพนัธุ์  รายงานต่อที่ประชมุว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปัน

ผลแก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหกัส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามกฎหมายก าหนด 

โดยพิจารณาจากงบการ เงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 116 และ

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 ก าหนดว่า บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นเงินทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 

5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนี ้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของทนุจดทะเบียน  

ทัง้นีต้ามมติของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ได้อนมุตัิให้จ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษัทส าหรับปี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.059 บาท เป็นเงินจ านวน 35,400,000 

บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวไปเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2563 เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในครัง้นี ้

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายครัง้ก่อนในอตัราหุ้นละ 0.021 บาท  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 

6/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จะเป็นจ านวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 0.080 บาท  เป็นเงินจ านวน 48,000,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 61.98 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการจึงไม่เสนอที่ประชมุ

สามัญผู้ ถือหุ้ น  เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562  อีก และเสนอตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ านวน 

3,900,000 บาทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้
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 จากนัน้นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 

 นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อที่ประชมุว่า ในวาระนี ้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ประธานฯ มอบหมายให้นายมนสั เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน น าเสนอต่อท่ีประชมุ 

นายมนสั เจียรวนนท์ รายงานต่อที่ประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 71 และข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า

จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจาก

ต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งใน

ปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใน

ต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในครัง้นีก้รรมการที่ต้องออก

ตามวาระมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. ศ.ดร. พรชยั ชนุหจินดา  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายก้องเกียรติ  หวงัวีระมิตร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

     และประธานอนกุรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

 กรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชมุ 

 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

บริษัทล่วงหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 4 ถึงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2563 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีปฎิบตัิบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าว

ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทัง้สามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคณุสมบตัิและ

ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่านนีก้ลบัเข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ทัง้นีข้้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัททัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้

ถือหุ้นในล าดบัท่ี 3 ที่ได้ส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
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 จากนัน้นายมนสั เจียรวนนท์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อที่ประชมุว่าการพิจารณาในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีจะพิจารณาแต่งตัง้

กรรมการเป็นรายบุคคล  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการแต่ละรายได้อย่าง

ละเอียดถ่ีถ้วน  

 

 ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 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 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่จะครบก าหนดออก

ตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 กรรมการทัง้ 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งกลบัเข้าห้องประชมุ 

 

วาระที่ 6 : พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายมนสั เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน น าเสนอต่อท่ีประชมุ 

นายมนสั เจียรวนนท์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 90 และข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อ 33 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2563 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉล่ียใน

อุตสาหกรรม รวมทัง้ธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของ

กรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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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 

การจ่ายโบนัสประจ าปี ไม่มี ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบริษัท 

 

จากนัน้นายมนสั เจียรวนนท์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น 

 

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่การพิจารณาในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองด

ออกเสียง ท าการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามก ากบัไว้และขอให้ยกมือขึน้และส่งมอบบตัรลงคะแนน

เสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

 

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 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 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 

3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.ดร. พรชยั ชนุหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอต่อท่ี

ประชมุ 

ศ.ดร. พรชยั ชนุหจินดา รายงานต่อที่ประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 120 

ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชขีองบริษัททกุปี ในการ

แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณาอนมุตัิ

การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงันี ้

1. นายวชัระ ภทัรพิทกัษ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  6669  และ/หรือ  

2. นายณฐัพงศ์  ตนัตจิตัตานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  8829  และ/หรือ  

3. นางสาวพรทิพย์  ริมดสิุต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  5565    

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชื่อทีเ่สนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสีย 

กบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว 
 

และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 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 เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นเงินรวม 545,000 บาท โดยบริษทัย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่

สอบบญัชี 

 

ทัง้นี ้บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นบริษัทท่ีมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเชี่ยวชาญในการ

สอบบญัชี และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้มานัน้ เป็นผู้ที่มีความรู้และ   มีประสบการณ์ในการสอบบญัชี เป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ ถือหุ้น ไม่

มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องในลักษณะที่อาจมี

ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 

 

จากนัน้ ศ.ดร. พรชยั ชนุหจินดา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น 
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นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อที่ประชมุว่าการพิจารณาในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  ท าการลงคะแนนเสียงใน

บตัรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามก ากบัไว้และขอให้ยกมือขึน้และส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

 

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 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 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มมีติอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตประจ าปี 2563 และ

อนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเฉพาะการจัดประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการบริหารและอนกุรรมการบริหารความเส่ียง น าเสนอ

ต่อที่ประชมุ 

นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ รายงานต่อที่ประชมุว่าเพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชก าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563   คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 28  โดยรายละเอียดข้อบงัคบัท่ีเสนอให้แก้ไข ปรากฏตามเอกสารในหนงัสือเชิญประชมุ 

ดงันี ้

ข้อ ข้อบงัคบัเดิม ข้อบงัคบัใหม ่

28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วย

ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

นอกเหนือจากข้อก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่ เข้าร่วม

ประชุมทัง้หมดจะต้องอยู่ ในราชอาณาจักร และ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

สาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่ง

เดียวกัน และจะต้องกระท าผ่านระบบควบคุมการ

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วย

ตนเองหรือโดยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง

ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่มีการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การ

ด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ตามที่กฎหมายก าหนด 
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ข้อ ข้อบงัคบัเดิม ข้อบงัคบัใหม ่

ประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้าน

สารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทัง้เสียงและ

ภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมทุก

คนตลอดการประชุม  รวมทั ง้ ข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบ

ควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพืน้ฐานเป็นไป

ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัย

ของการประชุมผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 

รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม 

ใ ห้ ป ร ะ ธ านกร รมก า ร เ ป็ นปร ะ ธานที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ใ ห้ ป ร ะ ธ า นก ร ร ม ก า ร เ ป็ นป ร ะ ธ า นที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่

ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการ

คนหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชมุ 

 

 

จากนัน้ นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น 

 

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่การพิจารณาในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองด

ออกเสียง ท าการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามก ากบัไว้และขอให้ยกมือขึน้และส่งมอบบตัรลงคะแนน

เสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 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 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พจิารณาแล้ว มีมติอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 : รับทราบการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อ                       

ประชาชนทั่วไป 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการบริหารและอนกุรรมการบริหารความเส่ียง น าเสนอ

ต่อที่ประชมุ 

นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ รายงานต่อที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัท่ี 12 

พฤศจิกายน 2562 ได้มีมตอินมุตั ิ การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์ใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท    โดย

อนมุตัิเปล่ียนแปลงระยะเวลาการใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนจ านวน 272.24 ล้านบาท จาก เดือนมกราคม ถงึเดือน

ธันวาคม 2563 เป็น เดือนพฤศจกิายน 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2563       เนื่องจาก บริษัทพิจารณาเห็นวา่ในช่วงไตรมาส 4 

ปี 2562  เป็นชว่งที่มีสินค้าออกใหม่จ านวนมากและเป็นสินค้าซึง่มีความต้องการในตลาดค่อนข้างสงู ท าให้ความต้องการ

เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานเพิ่มมากขึน้ เพื่อให้ได้รับโอกาสในการขายสินค้ามากขึน้   

ทัง้นีก้ารเปล่ียนแปลงระยะเวลาการใช้เงินดงักลา่ว มิได้ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อการด าเนินงานตาม

แผนธุรกิจแต่อยา่งใด 

 

จากนัน้นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

 

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อทีป่ระชมุวา่ ในวาระนี ้เป็นวาระเพือ่ทราบ จึงไม่มกีารลงคะแนนเสียงวาระนี ้

วาระที่ 10. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชมุวา่ไมม่ีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนมุตัิ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดง

ความคิดเห็น 

คุณมานะ กรรณเลขา สอบถามบริษัท ดังนี ้

(ก) กรณี  APPLE จะเปิด APPLE STORE ที่ Central World ส่งผลกระทบอะไรต่อบริษัท 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ ชีแ้จงว่าการเปิด APPLE STORE สาขาแรกที่ ICONSIAM เมื่อปลายปี 2561 ไม่มี

ผลกระทบต่อบริษัท ยอดขายสินค้า APPLE ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง การที่ APPLE มาเปิดช่วยท าให้แบรนด์ APPLE 

แข็งแรงมากขึน้ บริษัทจึงยงัมีโอกาสที่จะโตได้อีกค่อนข้างมาก การที่  APPLE มาเปิด APPLE STORE ที่ Central World 

ในระยะสัน้อาจมีผลกระทบบ้าง แต่น่าจะเป็นผลดีในระยะยาว และบริษัท โคแอน จ ากดั เป็นผู้จดัหาสินค้า non apple ให้ 

APPLE STORE ทัง้ 2 สาขาอีกด้วย 
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(ข) ไปเดินดูร้าน dotlife หลายที่ไม่ค่อยมีคน ผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง มองอนาคตเป็นอย่างไร จึงมีการ

ขยายร้าน dotlife อย่างต่อเนื่อง และ 5G ส่งผลอย่างไรต่อ CPW 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ ชีแ้จงว่า กลุ่มสินค้า Digital lifestyle ในภาพรวม 15 ปีที่ผ่านมา เราเห็นร้านไอที

แบบเดิม และเร่ิมปรับเปล่ียนมาขายโทรศัพท์มือถือ ในแง่ของ landscape ไม่ได้เปล่ียนแปลงเลย ในขณะที่โลก

เปล่ียนแปลง สินค้า IOT เร่ิมเข้ามาประมาณ 10 ปีที่แล้ว ร้าน dotlife เป็นร้านแรกๆ ที่เข้ามาท าตลาดสินค้าในกลุ่มนี ้จนถึง

ปัจจบุนั ดงันัน้ถ้ามองในแง่อนาคตที่มี 5G สินค้า IOT จะมีการเติบโตอย่างตอ่เนื่อง และร้าน dotlife จะได้รับประโยชน์จาก 

5G 

(ค) ปัจจบุนัยอดขาย iPhone SE เป็นอย่างไรบ้าง 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชีแ้จงว่า iPhone SE ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี เนื่องจากคุณภาพดีมาก และ

ราคาสมเหตสุมผล 

(ง) ในไตรมาส 1 บริษัทมีจ่ายเงินค่าสินค้าเป็นจ านวนมากกว่าปกติจนตวัเลขเจ้าหนีล้ดลงมาก จะเป็นประโยชน์

ต่อผลการประกอบการหรือไม่ 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ ชีแ้จงว่าช่วงปลายปีมีการสัง่สินค้า iPhone ค่อนข้างเยอะ บริษัทได้ส่วนลดการค้า

เก่ียวเนื่องจากการนี ้

นายณัฐวุฒิ แวดวงธรรม สอบถามว่า 

(ก) อยากให้เล่าแผนการขยายในปี 2563 และ 2564 ว่าจะเพิ่มส่วนไหนบ้าง 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ ชีแ้จงว่า บริษัทมีแผนเปิด 2-3 สาขาซึ่งเล่ือนออกไปจากเดิมเนื่องจากสถานการณ์ 

COVID-19 ร้าน APPLE ขยายค่อนข้างยากถ้าไม่มีห้างสรรพสินค้าใหม่เกิดขึน้ ส่ิงที่น่าสนใจคือ ปัจจุบันบริษัทมี dotlife 

มากกว่า 20 สาขา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเปิดร้านใหม่ต ่ากว่าการเปิดร้าน APPLE นอกจากนีบ้ริษัทจะขยายสาขา U-Store 

เพิ่มขึน้ 

(ข) มีแผนท่ีจะขายสินค้ามือถือแบรนด์อื่นหรือไม่ 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชีแ้จงว่า ยังไม่มีแผนที่ชัดเจน เนื่องจากในตลาดมีร้านขายโทรศัพท์มือถือ

ค่อนข้างมาก และเป็นสินค้าที่มีโครงสร้างก าไรค่อนข้างน้อย บริษัทจึงไม่มีนโยบายเข้าไปแข่งขนัในส่วนนี ้โดยทีบ่ริษัทเน้น

สินค้า IOT มากกว่า 

 

 

 



- 15 - 
 

 

(ค) สินค้าใน dotlife ส่วนใหญ่เป็น gadget ทีห่าซือ้ได้ใน online เจ้าอืน่ ซึง่มีราคาขายต ่ากว่า บริษัทมีวธีิ

แก้ปัญหาอยา่งไร 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ ชีแ้จงว่า เปรียบเทียบกบัสินค้าที่น าเข้าอย่างถกูต้อง ราคาขายของบริษัทสามารถ

แข่งขนัได้ และบริษัทเน้นการน าเข้าสินค้าที่มีมาตรฐานและมีการรับประกนัสินค้า นอกจากนีเ้มื่อบริษัทก าหนดราคาขาย

จะเปรียบเทียบกบัราคาในต่างประเทศก่อนเสมอ  

นายสิริเทพ เฉิน รับมอบฉันทะจากนางพรอรุณ เฉิน สอบถามว่า 

(ก) Product อะไรท่ีขายดีที่สดุใน doflife 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี แ้จงว่าสินค้าที่ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่สินค้าในกลุ่ม Health, Sport 

Smartwatchม Home & Office  

(ข) มองว่าสินค้า Xiaomi มีผลอะไรกบัร้าน dotlife บ้าง ไม่ว่าจะเป็น Mijia หรือโทรศพัท์ของ Xiaomi 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ ชีแ้จงว่า ไม่มีผลกระทบที่ Xiaomi ท าให้ dotlife มีสินค้ามากขึน้ซึง่เป็นผลดี  

นายสิทธา พูนพนิช รับมอบฉันทะจากนางวิไลพร พูนพนิช สอบถามว่า 

(ก) แนวโน้มผลประกอบการ Q2 และปี 2563 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ ชีแ้จงว่า ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา บริษัทปิดร้านเกือบหมด 

เหลือเพียง 2 สาขา คือ สาขาปาร์คเวนเจอร์ และ U-Store ราชภฎัสวนสนุนัทา แต่บริษัทมีระบบ Online ซึง่ช่วยให้ยอดขาย

ใน Q2 ไม่ตกต ่าอย่างที่คิด ปัจจุบัน Traffic ลดลงแต่ conversion ดีขึน้มาก ลูกค้ายังคงใช้จ่ายเงิน เนื่องจากบริษัทจบั

ตลาดกลุ่มกลางกบักลุ่มบน ซึง่ไม่มีผลกระทบมากในเร่ืองราคาสินค้า ในไตรมาส 3 บริษัท โคแอน จ ากดัน าเข้าสินค้าใหม่ๆ  

เก่ียวกบัสขุภาพเข้ามามากขึน้ ส าหรับสินค้า APPLE ต้องรอทาง APPLE ประกาศอย่างเป็นทางการ 

(ข) KOAN มีเป้าหมายการเติบโตอย่างไร Brand แต่ละ Brand มี Exclusive จากเจ้าของแบรนด์หรือไม่ 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ ชีแ้จงว่า ปัจจุบนัในแง่สินค้า IOT ปัจจุบนั KOAN เป็น Distributor เก่ียวกับสินค้า 
IOT ที่ชดัเจน และที่ได้รับความไว้วางใจทาง APPLE  ในการจดัหาสินค้า IOT ให้กบั APPLE STORE 

Brand ที่ KOAN มีไม่ได้ Exclusive ทุก Brand การเป็นExclusive บางครัง้เป็นผลร้ายเพราะมีภาระผูกพันที่
ตามมาจ านวนมาก 

(ค) Xiaomi, Amazfit ที่เพิ่งได้มา แข่งขนัโดยตรงกบั Fanslink, SIS เลยหรือไม่ มีแผนการตลาดอย่างไร 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ ชีแ้จงว่า Amazfit มี Distribution ในประเทศไทยหลายราย โดยสินค้าไม่แตกต่าง มี

การรับประกนัเหมือนกนั ดงันัน้บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จึงซือ้สินค้าจากบริษัท โคแอน จ ากดั เพื่อให้ได้รับผลก าไรสงูสดุ 
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(ง) Dotlife จะเติบโตได้แค่ไหน แผนการขยายสาขา และ Product mix ในอนาคตเป็นอย่างไร 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ ชีแ้จงว่า เป้าหมาย 2-3 ปีข้างหน้าเราอยากมี 30 สาขา (ปัจจุบนัมี 23 สาขา) โดย

ในปีนีช้ะลอตัวจากสถานการณ์ COVID-19 และเน้นออนไลน์กับ omni channel เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่าย 

นอกจากนีย้งัมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก เนื่องจากห้างสรรพสินค้าให้ความสนใจร้าน dotlife 

(จ) U-store จะเป็น Growth driver ให้บริษัทได้หรือไม่ 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชีแ้จงว่า ในปีที่ผ่านมามีบริษัทมี U-store 1 สาขา ปีนีม้ีสาขาเพิ่มขึน้ และมีแผน

ขยายตลาดในกลุ่มนกัเรียนในร้าน Apple retail ดงันัน้ปีนี ้ภาคการศกึษาเป็นเร่ืองที่บริษัทให้ความส าคญัและเป็น Growth 

driver ปัจจยัหนึง่แน่นอน 

นายปวิชญา ลิมสัมพันธ์เจริญ รับมอบฉันทะจากนายประดิษฐ์ ลิมสัมพันธ์เจริญ สอบถามว่า 

(ก) ในอนาคตมีแนวโน้มจะขยายสาขาอย่างไรบ้าง 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ ชีแ้จงว่าได้ตอบค าถามนีไ้ปแล้วตามข้างต้น 

(ข) หลงัจากมีการระบาดโรคมีผลกระทบการน าเข้าสินค้าไหม 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ ชีแ้จงว่า โรคระบาดมีผลกระทบต่อการน าเข้าสินค้า เนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่อยูท่ี่

ประเทศจีน แต่เป็นปัญหาระยะสัน้ ซึง่ในปัจจบุนักลบัมาผลิตได้ในระดบัค่อนข้างปกติ  

นางสาวภาวนา ธงรัตนะ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า 

มองการแข่งขนัสินค้านวตักรรมที่เก่ียวกับ IOT เช่น Xiaomi อย่างไรบ้าง มีผลกระทบกับรายได้อย่างไรบ้าง จะมี

ผลกระทบกบัรายได้ ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทในระยะยาวหรือไม่ 

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสขุ ชีแ้จงว่า เรามีร้าน dotlife ซึ่งสินค้า Xiaomi เหมาะสมมากกับร้านของเรา จึงเป็น
ผลดีกบัร้าน dotlife มากกว่า 

ประธานกล่าวเสริมว่าโรคระบาด COVID คงอยู่กับเราอีกสักพัก ในช่วงเวลานีก้ารเปิดสาขาคงต้องใช้ความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยบริษัทจะเน้นการขยายในส่วนที่เก่ียวข้องกับภาคการศึกษาและ Ecommerce หรือ Omni 
store หากเกิด COVID ระบาดรอบที่ 2 การมี Online จะเป็นส่วนส าคญัมาก นอกจากนีบ้ริษัทได้ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าง
ระมัดระวัง ท าให้บริษัทมี cashflow ที่ดีมาก ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัท ในนามคณะกรรมการและผู้บริหารจะดูแล
บริษัทและผลประโยชน์ของทกุท่านอย่างเต็มที่ 
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 ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
 
 ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมการประชมุ และกล่าวปิดการประชมุ 
 

ปิดประชมุเวลา 15.40 น. 
 

 

 

                         (นายณรงค์ องิค์ธเนศ) 
                            ประธานท่ีประชมุ 
 

 ( นางสาวรัตนกร  โรจน์วชัราภิบาล ) 

เลขานกุารบริษัท / ผู้บนัทึกการประชมุ  


