หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562
บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
เลขที่

IM1-LE-CS-19-03-03
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

เรือ่ ง
เชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
เรียน
ท่านผูถ้ ือหุ้น บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วยรูปแบบ QR Code
1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
2. รายงานประจาปี 2561
3. งบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. แบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4
5. เอกสารประกอบวาระการพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5.1 นิยามของกรรมการอิสระของบริษทั
5.2 ประวัตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
6. ประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี
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เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด (มหาชน) (“KOOL”) (“บริษทั ”) ได้มมี ติให้เรียกประชุม สามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24
เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรัชวิภา (อาคารธารทิพย์ ชัน้ 2) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ได้จดั การประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวีนัส ชัน้ 3
โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิ ภ าวดี ร ัง สิต แขวงหลัก สี่ เขตดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร 10210 และได้จดั ทารายงาน และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ www.masterkool.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบั ทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้อง ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทได้สรุปผลการดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึน้ ใน
รอบปี 2561 ซึง่ ปรากฎในรายงานประจาปี 2561 ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดาเนินงานและ
การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญในรอบปี 2561 ดังกล่าว
การลงมติ วาระนี้เป็ นเรื่องทีร่ ายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุ น สาหรับ ปี ส้ิน สุ ด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ของบริษทั ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั แล้ว ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจาปี ของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก
นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 7570 ผูส้ อบบัญชีของ บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุ้นพิจารณางบการเงินประจาปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ อนุ มตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึง่ ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดย
แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2561 ทีผ่ ่านมา สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั
โ
หน่วย : ล้านบาท
ด
ปี 2561
ปี 2560
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
รายการ
( 12 เดือน )
( 12 เดือน )
จานวนเงิน
ร้อยละ
ย
รายได้จากการขาย
497.56
449.98
47.58
10.57
มี
รายได้จากกการให้บริการ
67.98
79.14
(11.16)
(14.10)
รรายได้อ่นื *
7.18
14.89
(7.71)
(51.78)
ารายได้รวม
572.72
544.01
28.71
5.28
401.40
344.80
56.60
16.42
ยต้นทุนขาย
ต้
น
ทุ
น
บริ
ก
าร
37.52
50.83
(13.31)
(26.19)
ล
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
160.32
149.89
10.43
6.96
ะ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
62.25
76.48
(14.23)
(18.61)
เ ต้นทุนทางการเงิน
11.41
5.65
5.76
101.95
อีค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
8.70
0.59
8.11
13.65
ก
าไร
(ขาดทุ
น
)สุ
ท
ธิ
(108.89)
(84.24)
24.65
29.26
ย
(0.23)
(0.18)
0.05
27.78
ดกาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
ง*รายได้อ่นื เช่น ดอกเบีย้ รับ กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็ นต้น
บ
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โดยมีรายละเอียดงบการเงิน การเงิน ซึ่งได้จดั ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม ในครัง้ นี้ ปรากฎ
ตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุ มตั ิ งดจัดสรรเงิ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิ นปั นผล สาหรับผลการ
ดาเนิ นงานปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสารองตามกฎหมายและ
เงินสารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยจะขึน้ อยู่กบั
ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน
แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดาเนิ นงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสด
เพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร และการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
บริษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณางด
จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงดจัดสรรเงินทุน
สารองตามกฏหมาย เนื่องจาก บริษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ใน
กิจการ
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2561 ได้มีมติอนุ ม ัติเ พิ่ม ทุน จดทะเบียนของบริษัท ในลัก ษณะการเพิ่มทุ นแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate) จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 120,000,000 บาท เป็ น
จานวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
0.25 บาท โดยการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้
และเพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right
Offering) จ านวนไม่ เ กิ น 48,000,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ 0.25 บาทต่ อ หุ้ น นั ้น บริ ษั ท ยัง ไม่ ไ ด้
ออกจาหน่ ายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว จึงทาให้บริษัทยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนแบบ
มอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ตามมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 จานวน
96,000,000 หุน้
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ทัง้ นี้ ภายใต้บทบัญญัตมิ าตรา 136 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) ได้กาหนดไว้ว่า บริษทั มหาชนจากัดจะเพิม่ ทุนจากจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการ
ออกหุน้ ใหม่เพิม่ ขึน้ และจะกระทาได้เมื่อหุน้ ทัง้ หมดได้ออกจาหน่ ายและได้รบั ชาระเงินค่าหุ้นครบถ้วน
แล้ว เว้นแต่ กรณีหนุ้ ทีเ่ หลือนัน้ เป็ นหุน้ ทีอ่ อกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที์ จ่ ะซือ้
หุน้
ดังนัน้ เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อเป็ นไปตามที่กฏหมาย
กาหนด บริษัทจึงต้องดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จานวน 144,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 120,000,000 บาท โดยวิธกี ารตัด
หุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ าย ซึง่ คงเหลือจากการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 จานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25
บาทต่อหุน้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ลิ ดทุน
จดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 144,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 120,000,000
บาท โดยวิธกี ารตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนแบบมอบ
อานาจทัวไป
่ (General Mandate) ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 จานวน 96,000,000
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้
การลงมติ วาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสีย ง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดในวาระที่ 5 จึง
ต้องแก้ไขเพิม่ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ดังต่อไปนี้
เดิม “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 144,000,000
แบ่งออกเป็ น 576,000,000
มูลค่าหุน้ ละ
0.25
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
576,000,000
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-

บาท (หนึ่งร้อยสีส่ บิ สีล่ า้ นบาท)
หุน้
(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุน้ )
บาท (ยีส่ บิ ห้าสตางค์)

ใหม่ “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 120,000,000
แบ่งออกเป็ น 480,000,000
มูลค่าหุน้ ละ
0.25
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
480,000,000
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-

บาท (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ล้านบาท)
หุน้
(สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
บาท (ยีส่ บิ ห้าสตางค์)
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หุน้
หุน้

หุน้
หุน้

(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุน้
(-)

(สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
(-)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรให้นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของ
่
นายทะเบียน
การลงมติ วาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสีย ง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ในลักษณะการเพิ่ มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องด้วยการดาเนินธุรกิจของบริษทั มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อเป็ นการระดมทุนสาหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษทั มีความประสงค์จะเพิม่ ทุน
ของบริษัท จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 120,000,000 บาท เป็ นจานวน
144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25
บาท โดยการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) และเพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวน
หุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยรายละเอียดปรากฎในวาระที่ 9 วาระที่ 10 และ
ในแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั เิ พิม่
ทุนเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จานวน 24,000,000 บาท จากเดิม 120,000,000
บาท เป็ นจานวน 144,000,000 บาท โดยออกหุน้ สามัญจานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
0.25 บาท
การลงมติ วาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสีย ง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดในวาระที่ 7 จึง
ต้องแก้ไขเพิม่ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ดังต่อไปนี้
เดิม “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 120,000,000
แบ่งออกเป็ น 480,000,000
มูลค่าหุน้ ละ
0.25
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
480,000,000
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-
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บาท (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ล้านบาท)
หุน้
(สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
บาท (ยีส่ บิ ห้าสตางค์)
หุน้
หุน้

(สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
(-)

ใหม่ “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 144,000,000
แบ่งออกเป็ น 576,000,000
มูลค่าหุน้ ละ
0.25
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
576,000,000
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-

บาท (หนึ่งร้อยสีส่ บิ สีล่ า้ นบาท)
หุน้
(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุน้ )
บาท (ยีส่ บิ ห้าสตางค์)
หุน้
หุน้

(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุน้ )
(-)

รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรให้นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียน ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของ
่
นายทะเบียน
การลงมติ วาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสีย ง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนของบริ ษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อ
เสนอขายหุ้นให้ แ ก่ ผ้ถู ื อหุ้นเดิ ม ของบริ ษัท ตามสัด ส่ ว นจ านวนหุ้น ที่ ผ้ถู ื อหุ้นแต่ ล ะรายถือ อยู่
(Right Offering)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากการอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในวาระที่ 7 จึงเสนอ
ให้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท มีความประสงค์จะเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
120,000,000 บาท เป็ นจานวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate) จานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
ทัง้ นี้ บริษทั จะดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรให้นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ ในลักษณะเป็ นการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุ้นทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ทัง้ นี้ การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทาให้
บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อ ง และ
โครงสร้างเงินทุนทีเ่ หมาะสมของบริษทั
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การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนของบริ ษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อ
เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากการอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในวาระที่ 7 จึงเสนอ
ให้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท มีความประสงค์จะเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
120,000,000 บาท เป็ นจานวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate) จานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
ทัง้ นี้ บริษทั จะดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) รายละเอียด
แบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรให้นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ ในลักษณะเป็ นการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎ
ตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ทัง้ นี้ การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ข้างต้นจะมีสว่ นช่วยทาให้
บริษัท มีเงินทุ นหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และ
โครงสร้างเงินทุนทีเ่ หมาะสมของบริษทั
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้กรรมการออก
จากตาแหน่ ง ตามวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี อัตราหนึ่ง ในสามของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562 ครัง้ นี้มกี รรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 3
ท่าน ดังนี้
1. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายกฤษณ ไทยดารงค์
กรรมการ
3. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการ
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โดยบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2561 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2562 ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระและ
รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการนัน้ คณะกรรมการ
บริษทั ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังนี้
1) คุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด และ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
2) มีความรูค้ วามสามารถเป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ หากกรรมการทีค่ รบวาระดังกล่าว มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎ
บัตรทีไ่ ด้ประกาศไว้ เช่น กรณีทเ่ี ป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกีย่ วข้องกับบัญชีฯ
เพียงท่านเดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ขอ้ นี้อกี ด้วย
สาหรับในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ มีบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
อิสระ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที จ่ ะเสนอชือ่ ให้เป็ นกรรมการอิ สระจะสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิ สระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทัง้ ยังมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตรงตามนิยามของกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กาหนด ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5.1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี ม ติ ว่ า
กระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ แล้ว เห็นว่ากรรมการทีต่ อ้ งออกจากวาระทัง้ หมดดังกล่าว มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วน ตามพระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั มีประวัตกิ ารทางานที่
โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถทีจ่ ะช่วยพัฒนาบริษทั ได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี เพื่ออนุ มตั ิแต่ งตัง้ กรรมการทัง้ หมดที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษัทต่ อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การทางานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5.2
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อ บัง คับ ของบริษัท ซึ่ง ก าหนดให้ท่ีป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาและอนุ ม ัติก าหนดค่ า ตอบแทน
กรรมการ ทัง้ นี้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอย่าง
ละเอีย ดรอบคอบโดยค านึ ง ถึง ความเหมาะสมด้า นต่ า งๆ ได้แ ก่ ผลการดาเนิ น งานของบริษัท ซึ่ง
ค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงได้กบั ค่าเฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามข้อ มู ล ค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู้บ ริห ารของบริษั ท จดทะเบีย นฉบับ ปี 2559 ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ เป็ นฉบับล่าสุดได้ระบุอตั ราค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั จดทะเบียนไว้
พอสังเขปจากผลสรุปของบริษทั จดทะเบียนจานวน 643 บริษทั ดังนี้
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ตาแหน่ง

จานวนบริษทั จดทะเบียนทีท่ า
การประเมินผลในปี 2559

กรรมการ
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
ประธานกรรมการ

632
609
562

ค่าเฉลีย่ ค่าตอบแทนกรรมการ/คน/ปี
(ล้านบาท)
2555
2556
2557 2558 2559
0.66
0.69
0.63 0.61 0.60
0.73
0.73
0.54 0.52 0.52
1.02
1.07
1.13 1.05 1.04

จึง ขอน าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ได้ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ในวงเงิน งบประมาณ
ค่าตอบแทนจานวน 1,440,000 บาท ซึง่ ปรับลดลงจากปี 2561 โดยอัตราวงเงินงบประมาณค่าตอบแทน
ในปี 2561 จานวน 1,540,000 บาท ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็ นเบี้ยประชุม และไม่ มี
ค่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจารายเดือน เงินโบนัส เงินบาเหน็จ เป็ นต้น
(หน่วย: บาท)

รายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ปี 2562 (ปี ทเ่ี สนอ)
1,440,000

ปี 2561
งบประมาณทีไ่ ด้อนุมตั ิ ค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยจริง
1,540,000
1,160,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยที่จ่ายจริงในปี 2561 จานวน 1,160,000 บาท โดย
เฉลีย่ 232,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึง่ ไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย่ มาตรฐานจากผลสรุ ปการจ่ายค่าตอบแทน
ปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียนจานวน 643 บริษัทซึง่ เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้น
ทัง้ นี้ งบประมาณค่าตอบแทนทีน่ าเสนอสาหรับปี 2562 จานวน 1,440,000 บาท ลดลงคิดเป็ นร้อยละ
6.49 จากวงเงินงบประมาณทีอ่ นุมตั ใิ นปี 2561 แต่เป็ นวงเงินทีม่ ากกว่าทีจ่ ่ายจริงในปี 2561 คิดเป็ นร้อย
ละ 24.14
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนแล้ว โดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจาปี 2562 ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริษทั (ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร(ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและพนักงาน
(มีเงินเดือนประจา และโบนัสขึน้ อยูก่ บั ผลการดาเนินงาน)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการตรวจสอบ (ไม่มเี งินเดือนประจา)
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่มเี งินเดือนประจา)
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ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2562
ปี 2561
30,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
ไม่มเี บีย้ ประชุม

ไม่มเี บีย้ ประชุม

ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2562
ปี 2561
30,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2562
ปี 2561
30,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

ทัง้ นี้ วงเงินงบประมาณค่าตอบแทนทีน่ าเสนอสาหรับปี 2562 จานวน 1,440,000 บาท ซึง่ มีอตั ราเฉลีย่
288,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึง่ ไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย่ มาตรฐาน จากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี
2559 ของบริษทั จดทะเบียนจานวน 643 บริษทั ซึง่ เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่
ชีแ้ จงข้างต้น
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษทั ซึง่ กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษัท ตามมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี
ออดิท จากัด สาหรับการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด 31
ธันวาคม 2561 รวมเป็ นระยะเวลาการสอบบัญชีของบริษัท 1 ปี ซึ่งบริษัท เอส พี ออดิท จากัด
ดาเนินการตรวจสอบบัญชีด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง
ละเอียดรอบคอบ และปฏิบตั งิ านตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสูง
จึงขอเสนอต่ อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของ บริษัท เอส พี ออดิท
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยมีอตั ราค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 จานวน 2,000,000 บาท ทัง้ นี้ไม่
รวมค่าใช้จ่ายอื่น
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา และเห็นควรให้นาเสนอ
ผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตของ บริษั ท เอส พี ออดิท จ ากัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท และก าหนด
ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ การ
ปฏิบตั ิงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กบั บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลายราย อีกทัง้ มีอตั ราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม
ทัง้ นี้ บริษัทผู้สอบบัญ ชี และผู้สอบบัญ ชีต ามที่เสนอเพื่อ พิจารณาแต่ งตัง้ นัน้ มีค วามเป็ นอิสระ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ และไม่มสี ว่ นได้เสียใดๆ กับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี รายเดิมและการ
กาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจาปี 2562 โดยข้อมูลเกีย่ วกับประวัตแิ ละประสบการณ์การทางาน
ของผูส้ อบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6
บริษทั ผูส้ อบบัญชี : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีรายเดิมเมื่อปี 2561 ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ให้กบั บริษทั มาแล้ว จานวน 2 ปี
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รายชื่อผูส้ อบบัญชี : 1. นางสาวซูซาน เอีย่ มวณิชชา
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
3. นางสาวชื่นตา ชมเมิน
4. นางสาววันดี เอีย่ มวณิชชา
5. นายเกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4306 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4475 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7570 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8210 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 9922

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษทั และบริษัทย่อย ประจางวด
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย
กาหนดไว้เป็ นจานวนวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยค่าสอบบัญชีดงั กล่าว
เป็ นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านัน้ ไม่มกี ารให้บริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบ
บัญชี (Non-audit services )
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
รายการ

ปี 2562 (ปี ทเ่ี สนอ)

ปี 2561

ค่าบริการสอบบัญชี (Audit services)

2,000,000.00

1,870,000.00

ค่าบริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี
(Non-audit services )

N/A

N/A

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าสอบบัญชีทเ่ี สนอในปี 2562 นี้ เป็ นอัตราทีส่ งู กว่า อัตราค่าสอบบัญชีเมื่อปี
2561 จานวน 130,000 บาท อันเนื่องมาจากกิจกรรมการดาเนินงานของบริษทั และ
บริษทั ย่อยทีเ่ พิม่ ขึน้
2. อัตราทีเ่ สนอเป็ นอัตราทีไ่ ม่รวม ค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาทต่อ
บัตร
3. อัตราที่เสนอเป็ นอัตราที่ไม่รวม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทัวไปของ
่
IT (ประมาณ
55,000 – 120,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้หากเป็ นการขายออนไลน์บนเว็บไซต์บริษทั )
4. อัตราที่เสนอเป็ นอัตราที่ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าใช้จ่ายเดินทางไป-กลับ ในการ
ตรวจสอบบัญชีท่บี ริษัทและดู Site งาน ค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี ค่าทางาน
ล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า/Site งาน นอกเวลาทางาน ซึง่ สานักงาน
จะเบิกชดเชยตามทีไ่ ด้จ่ายจริง โดยถือปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับสานักงานสอบบัญชีทวไป
ั่
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 14 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิ นเพิ่ มทุน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่ บริษทั ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน (IPO) จานวน
120,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.80 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ซึง่ เงินเพิม่ ทุนจานวนดังกล่าว
หลังหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องคงเหลือเท่ากับ 205,744,400.00 บาท (สองร้อยห้าล้านเจ็ดแสนสีห่ มื่นสีพ่ นั สี่
ร้อยบาทถ้วน) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามรายละเอียดที่
ได้ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั แล้ว
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ประมาณการสาหรับ การสร้า งคลัง เก็บ สิน ค้า ของบริษัท ตามวัต ถุ ป ระสงค์เ ดิม เพื่อ การลดการเช่ า ใช้
คลังสินค้าจังหวัดปทุมธานี โดยการสร้างคลังใหม่ทค่ี ลังสินค้าในพืน้ ทีโ่ รงงานของบริษัท ณ อาเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี แต่เนื่องจากธุรกิจของบริษทั มีการขยายตัว การสร้างคลังสินค้าในพืน้ ทีโ่ รงงานของ
บริษทั ณ อาเภอพนัสนิคม จึงไม่ตอบโจทย์ของธุรกิจทีม่ เี ติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริษัท จึง ปรับ แนวทางการบริห ารจัด การคัง สิน ค้า ใหม่ และคงใช้ค ลัง สิน ค้า ปทุ ม ธานี เ ช่ น เดิม โดย
ปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการโดยนาโปรแกรมการบริหารจัดการคลังสินค้ามาใช้ในการปฏิบตั กิ าร เพื่อให้
ได้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าสูงสุด นอกจากนัน้ บริษัทได้บริหารคลังสินค้าสาเร็จรูป
ร่วมกับผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อกระชับเวลาการนาเข้าสินค้าของบริษัทอีกด้วย ดังนัน้ บริษัทจึงยังไม่มี
แผนการสร้า งคลัง สิน ค้า ใหม่ ต ามแผนเดิม ในระยะนี้ ประกอบกับ บริษัท มีโ ครงการวิจ ัย และพัฒ นา
ผลิต ภัณฑ์อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ง ต้ อ งการเงิน ลงทุ น และเงิน หมุ น เวีย นในการดาเนิ น การวิจ ัย และพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ โดยปั จจุบนั มีโครงการอยู่ในระหว่างกระบวนการวิจยั และพัฒนาอีก 5 โครงการเพื่อรองรับ
ตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารของบริษทั ได้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจ ารณาในรายละเอีย ดของโครงการวิจ ัย และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทงั ้ หมดแล้ว และเห็นว่าโครงการดังกล่าวเหมาะสมและควรดาเนินการต่อไป พร้อม
กับเห็นชอบต่อแนวทางการบริหารจัดการคลังสินค้า ตามแนวทางทีฝ่ ่ ายบริหารได้นาเสนอ จึงมีมติอนุ มตั ิ
การเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั โดยลด
งบประมาณการลงทุนเพื่อใช้สร้างคลังเก็บสินค้าของบริษทั ลง เป็ นจานวนเงิน 26,700,000 บาท และนา
เงิน ทุ น ส่ว นนี้ ไ ปใช้ใ นการพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ใ หม่ และใช้เ ป็ น เงิน ทุ น หมุ น เวีย นของบริษัท แทน และ
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนจาก
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์
การใช้เงิน
1. ใช้เป็ นเงิน
ลงทุนเพื่อสร้าง
คลังเก็บสินค้า
ของบริษทั
2. ใช้พฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่
3. ใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของ
บริษทั
จานวนเงิ นรวม

วัตถุประสงค์เดิมในหนังสือชีช้ วน
จานวนเงิน
ระยะเวลา
ทีใ่ ช้
ทีใ่ ช้เงิน
โดยประมาณ
โดยประมาณ
30,000,000
ภายในปี
2559-2560

30,000,000
145,744,400

205,744,400

ภายในปี
2559-2560
ภายในปี
2558-2560
-

เงินคงเหลือ
ณ 30 มิ.ย. 2561

วัตถุประสงค์
การใช้เงิน

26,700,000 1. ใช้เป็ นเงิน
ลงทุนเพื่อสร้าง
คลังเก็บสินค้า
ของบริษทั
0 2. ใช้พฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่
0 3. ใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของ
บริษทั
26,700,000 จานวนเงิ นรวม
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วัตถุประสงค์ใหม่ทไ่ี ด้รบั อนุมตั ิ
จานวนเงิน
ระยะเวลา
ทีใ่ ช้
ทีใ่ ช้เงิน
โดยประมาณ โดยประมาณ
3,300,000
ภายในปี
2559-2560

45,000,000
157,444,400

205,744,400

เงินคงเหลือ
ณ 30 มิ.ย. 2561
0

ภายในปี
2559-2561
ภายในปี
2558-2561

15,000,000

-

26,700,000

11,700,000

รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิม่ ทุน ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์
ใช้เป็ นเงินลงทุนเพือ่ สร้างคลังเก็บสินค้าของบริษทั
ใช้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ใหม่
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
รวมทัง้ สิ้ น

แผนการใช้เงิน
15,000,000
11,700,000
26,700,000

จานวนทีใ่ ช้ไป
ก.ค.-ธ.ค.2561

เงินคงเหลือ

(15,000,000)
(11,700,000)
(26,700,000)

-

การลงมติ วาระนี้เป็ นเรื่องทีร่ ายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วาระที่ 15 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และเพื่อให้
การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็วบริษทั จัดให้มกี ารลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมตัง้ แต่เวลา 12.30 น. หากผูถ้ อื
หุน้ ท่านใด ประสงค์ทจ่ี ะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี้ ท่านสามารถมอบ
ฉันทะโดย กรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน แสดงสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้
ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรพัชญ โสภณ)
ประธานกรรมการบริษทั
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