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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2562
ของ
บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.40 น. ณ ห้องรัชวิภา (อาคารธารทิพย์ ชัน้ 2) โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมทีไ่ ด้กาหนดไว้
ก่อนเริ่มการประชุม
นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ ผูช้ ่วยเลขานุ การบริษทั และเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะ
ผู้ดาเนินการประชุมในช่วงแรกกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และแนะนา
คณะกรรมการ เลขานุการบริษทั ผูส้ อบบัญชี ผูเ้ ข้าสังเกตุการณ์ทเ่ี ข้าร่วมการประชุม รวมทัง้ กล่าวแนะนาหน่ วยงาน
ผูด้ แู ลระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม รายละเอียดมีดงั นี้
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายสรรพัชญ โสภณ
2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
3.
4.
5.
6.
7.

นายกฤษณ ไทยดารงค์
นายนพชัย วีระมาน
นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
นายฟั ง เม็ง ฮอย

กรรมการผูไ้ ม่เข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย
2. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์
3. นางสาวชื่นตา ชมเมิน
4. นางสาวนิภาพร เนตรแขม
5. ตัวแทนบริษทั ควิดแลบ จากัด

ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนฯ
ั่
กรรมการ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการ
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั /เลขานุการทีป่ ระชุม
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต #7570 จากบริษทั เอส พี ออดิท จากัด
ผูส้ งั เกตุการณ์จากสานักงานทนายความนิภาพร เนตรแขม
ผูด้ แู ละระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม

จานวนกรรมการผูเ้ ข้าร่วมการประชุมในครัง้ นี้คดิ เป็ นร้อยละ 87.50 จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้แถลง
องค์ประชุมต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รายละเอียดดังนี้
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•
•
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บริษทั มีจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด 5,149 ราย จานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 480,000,000 หุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง
22 ราย จานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 131,863,325 หุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ
14 ราย จานวนหุน้ ทัง้ สิน้
87,128,157 หุน้
รวมจานวน
36 ราย จานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 218,991,482 หุน้

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

100.00%
27.47%
18.15%
45.62%

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษทั และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดให้ต้องมีผเู้ ข้าร่วมประชุมซึง่ นับจากผูท้ ม่ี าประชุมด้วยตนเองและจากผูร้ บั มอบฉันทะแล้ว ได้
ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และถือหุน้ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ จานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 14 มีนาคม 2562 เพื่อ
รวบรวมรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มจี านวน 5,149 ราย
เปิ ดการประชุม
เมื่อครบเป็ นองค์ประชุมแล้ว นายสรรพัชญ โสภณ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานทีป่ ระชุม กล่าว
ต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับกล่าวเปิ ดประชุม จากนัน้ ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวมัลลิกา
ตระกูลไทย กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั รับหน้าทีด่ าเนินการประชุมและปฏิบตั หิ น้าที่เลขานุ การทีป่ ระชุม
ในลาดับต่อไป โดยเลขานุการทีป่ ระชุมได้แจ้งระเบียบวาระของการประชุมเพื่อทีป่ ระชุมได้รบั ทราบ ดังนี้
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการเชิญประชุม และเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้
4 ช่องทาง ได้แก่ การนาส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณีย์ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการเผยแพร่ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการ
ประชุมครัง้ นี้เป็ นปี แรกทีบ่ ริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการพิจารณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code
ทีไ่ ด้รบั จากศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั QR Code พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม และสามารถใช้แอพพลิเคชัน่ QR Code Reader ของ Facebook หรือ Line ในมือถือเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
นอกจากนัน้ เลขานุ การทีป่ ระชุมได้ช้แี จงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และ
รายละเอียดวาระให้ทป่ี ระชุมรับทราบเพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี้
1. การดาเนินการประชุมครัง้ นี้เรียงตามลาดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะเป็ นผู้
ชีแ้ จงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
2. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนั น้ ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งการซักถามจะยกมือขึน้ และเมื่อประธานฯ อนุ ญาตแล้ว ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งสถานภาพว่าเป็ นผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็ นผู้รบั มอบ
ฉันทะ และการถาม-ตอบหรือแสดงความคิดเห็นควรให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
รายอื่นๆ ได้ใช้สทิ ธิ และเพื่อการบริหารเวลาการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้หากผูถ้ อื หุน้ มีคาถามทีไ่ ม่
ตรงกับวาระทีพ่ จิ ารณา ผูถ้ อื หุน้ สามารถสอบถามในวาระอื่นในช่วงท้ายของการประชุม
3. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นับแบบหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง (One Share,
One Vote)
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4. ก่อนการลงมติแต่ละวาระ ประธานหรือผูร้ บั มอบหมายจะแจ้งหลักเกณฑ์การใช้สทิ ธิออกเสียงเพื่ออนุมตั ใิ นแต่
ละวาระ ซึง่ สาหรับหลักเกณฑ์การใช้สทิ ธิออกเสียงแต่ละวาระนัน้ มีดงั นี้
• ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด ทัง้ นี้
คะแนนเสียงข้างมาก ตาม พ.ร.บ.มหาชน มาตรา 107 หมายถึง คะแนนเสียงมากกว่าครึง่ หนึ่งของ
จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
สาหรับวาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ บริษทั
ดาเนินการตามข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมายทีก่ าหนดโดย:ก) การลงมติเลือ กตัง้ กรรมการจะพิจ ารณาเป็ นรายบุ ค คล สาหรับ ผู้ถือ หุ้น ที่เ ห็นด้ว ยหรือ ไม่
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนจะถือว่าอนุมตั ติ ามทีน่ าเสนอ
ข) ภายหลังเสร็จสิน้ วาระพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
นี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคืนบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือสาหรับวาระดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•

•

ในกรณี ด ัง ต่ อ ไปนี้ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏวาระในการประชุมครัง้ นี้ ได้แก่
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั

วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิม่ ทุนแบบ
มอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุน
จดทะเบียน

วาระทีต่ ้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ดด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
วาระที่ 12

•

พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562

วาระเพื่อทราบทีไ่ ม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน แต่ผถู้ อื หุน้ สามารถซักถามหรือขอคาอธิบายเพิม่ เติม
ได้ ได้แก่
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2561

วาระที่ 14

รับทราบการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิม่ ทุน

5. การลงมติในแต่ละวาระให้ผถู้ อื หุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
โดยออกเสียงลงคะแนนงอย่างใดอย่างหนึ่ง และทาเครื่องหมายอย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการลงคะแนน
เสียงทีเ่ ป็ นโมฆะ
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6. เมื่อประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมให้ลงมติในแต่ละวาระ ประธานหรือผูร้ บั มอบหมายจะประกาศให้ผถู้ อื หุน้ ที่ ออก
เสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ ละวาระได้ยกมือเพื่อเจ้าหน้ าที่จะได้รวบรวมคะแนนเสียง
เฉพาะทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงนัน้ และนาไปหักจากคะแนนเสียงผูท้ เ่ี ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด ส่วนทีเ่ หลือ
จะถือว่าเป็ นมติทล่ี งคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน
7. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีไ่ ด้มอบฉันทะให้ผเู้ ข้าร่วมประชุม และกาหนดให้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตามความ
ประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ไว้ในใบมอบฉันทะแบบ ข. บริษทั ได้นาคะแนนทีร่ ะบุไว้ ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว
8. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นท่ านที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสีย ง
ลงคะแนนได้เฉพาะวาระทีย่ งั ไม่ได้ลงมติในทีป่ ระชุมเท่านัน้
9. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจานวนหุน้ ทีล่ งมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหลังจากทีผ่ ู้
ถือหุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
10. หากท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากทีป่ ระชุมก่อนปิ ดการประชุม และประสงค์จะ
ลงคะแนนในวาระทีเ่ หลือ ขอความกรุณานาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็น ส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ก่อนการ
ออกจากห้องประชุม ทางบริษทั จะทาการบันทึกคะแนนของท่านไว้
11. ผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ที่ป ระสงค์ท่ีจ ะลงคะแนนในบัต รลงคะแนนควรลงลายมือ ชื่อ ด้ว ยปากกาก่ อ นยื่น บัต ร
ลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้
จากนัน้ เลขานุการทีป่ ระชุมได้กล่าวเชิญอาสาสมัครจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็ นสักขีพยานใน
การนับคะแนนครัง้ นี้เพื่อความโปร่งใส และปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี และเมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดอาสาเข้าร่วม
เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน เลขานุการทีป่ ระชุมได้ดาเนินการประชุมในลาดับต่อไป
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2561

บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวีนัส ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และได้จดั ทารายงาน และเผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวผ่า นทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.masterkool.com และเผยแพร่ มติการประชุมดังกล่า วผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบและตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงานการประชุม รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
นายสรรพัช ญ โสภณ ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ แ จ้ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ซึง่ ได้
บันทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง ดังกล่าว และเปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมได้ซกั ถามและเสนอความเห็น ในประเด็นที่
เกีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ วาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
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มติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้าง
มาก จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
218,991,582 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.000
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ทัง้ นี้ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ 1 รายเท่ากับ 100 หุน้ รวมจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
37 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 218,991,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.6232 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2561

คณะกรรมการได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 ขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการ
ดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึน้ ในรอบปี ท่ผี ่านมา ปรากฏตามรายงานประจาปี 2561 ทีไ่ ด้แนบ
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้
ประธานจึงได้กล่าวเชิญนายนพชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การได้แถลง
ผลการดาเนินงานดังกล่าวต่อทีป่ ระชุม สาระสาคัญมีดงั นี้
ภาพรวมยอดขายสาหรับรอบปี 2561 เท่ากับ 573 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.33 เมื่อเปรียบเทียบ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึง่ มียอดขายเท่ากับ 544 ล้านบาท และผลการดาเนินงานในปี 2561 บริษทั ขาดทุน
สุทธิ 108.89 ล้านบาท ซึง่ ปั จจัยทีส่ ง่ ผลกระทบนัน้ โดยหลักแล้วมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ ได้แก่
สภาพภูมอิ ากาศ: ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าปี 2561 ประเทศไทยมีฝนดี โดยเฉพาะในช่วง
เดือนมกราคมต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณฝนสูงกว่าปกติ
ทาให้ปริมาณฝนรวมปี น้ีสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ส่วนอุณหภูมเิ ฉลี่ยปี 2561 นี้มคี ่าสูงกว่าค่าปกติเกือบ
ตลอดปี เว้นแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนพฤษภาคมทีม่ อี ุณหภูมเิ ฉลีย่ ต่ากว่าปกติ ซึง่ ช่วงเวลาดังกล่าวนัน้ เป็ น
ช่วงฤดูกาลขายปกติของบริษทั
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน: เมื่อปี 2559 ซึง่ บริษทั มียอดขายสูงถึง 889 ล้านบาทนัน้ ยังมีค่แู ข่งเพียง
น้อยราย และเมื่อปี 2560 ผูป้ ระกอบการหรือคู่แข่งรายใหม่เข้าสูอ่ ุตสาหกรรมนี้เป็ นจานวนมากโดยมีจานวนคู่แข่งซึง่
ส่วนมากเป็ นรายย่อยเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 300-400 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 และเมื่อเข้าสู่ปี 2561 บริษทั และ
รวมถึงคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้รบั ผลกระทบวงกว้างจากสภาพภูมอิ ากาศทีไ่ ม่เอือ้ ต่อธุรกิจ คู่แข่งรายย่อยทะยอยปิ ด
ตัวลง และคู่แข่งรายย่อยจานวนที่เหลือเป็ นรายที่ขายเพื่อการระบายสินค้าค้างสต็อก สาหรับบริษัทนัน้ แม้มีผล
ประกอบการไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย แต่ยงั คงส่วนแบ่งตลาดไว้ทร่ี อ้ ยละ 40 ในปี 2561
นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจในปี 2561 ทีผ่ ่านมาเศรษฐกิจระดับรากหญ้ายังคงชะลอตัว ซึง่ สะท้อนภาพ
จากหนี้ส้นิ ครัวเรือนที่ยงั คงอยู่ในระดับกว่า 77% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ซึ่งไม่ดีข้นึ เมื่อ
เปรียบเทียบปี ทผ่ี ่านมา
ปั จจัยอื่นที่ส่งผลกระทบนัน้ มาจากการที่บริษัทได้ดาเนินงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ซ่งึ เป็ น
สินค้ารุ่น MIK-28EX เย็นไล่ยุง ซึง่ การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวนัน้ ได้ดาเนินงานมาตัง้ แต่ปี 2560 และออก
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สู่ต ลาดในช่ ว งต้น ปี 2561 แม้จ ะได้รบั การจดจาจากตลาดแต่ ผ ลลัพ ธ์ใ นเรื่อ งยอดขายไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ าหมาย
เนื่องมาจากปั จจัยภายนอกทีส่ ง่ ผลกระทบดังทีก่ ล่าวมา
จากนัน้ นายนพชัย วีระมาน กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แถลงเกี่ยวกับการปรับแผนธุรกิจในช่วงครึ่งปี หลัง
ของปี 2561 หลังจากทีธุรกิจได้รบั ผลกระทบตัง้ แต่ช่วงต้นปี ดงั กล่าว โดยชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมตามหน่วยธุรกิจหลักคือ :
ช่องทางธุรกิจค้าปลีก ช่องทางนี้ประกอบด้วยการขายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) การ
ขายผ่านตัวแทนจาหน่ าย (Dealer) และการขายผ่านออนไลน์ (Online Marketing) ได้มกี ารปรับตัวโดยการจัดหา
สินค้าทีไ่ ม่ตดิ เรื่องฤดูกาล (Non-seasonal products) เข้ามาจาหน่ ายผ่านห้างค้าปลีก การทางานขายในรูปแบบ
B2B ร่วมกับตัวแทนจาหน่ ายหลัก และการเน้นการทาแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขายผ่านออนไลน์ ซึง่ เป็ นช่องทาง
ใหม่ทเ่ี ริม่ โฟกัส
ช่องทางการขายกลุ่มลูกค้ารายองค์กร ช่องทางนี้เริม่ สร้างฐานการตลาดจากโมเดลธุรกิจแบบ B2B เพิม่
มากขึน้ กว่าปี ทผ่ี ่านมา แต่ เนื่องจากวงจรการขาย (Sales cycle) มีระยะเวลานาน และมีรูปแบบการบริหารจัดการ
แบบ Project management ฐานการตลาดทีม่ อี ยู่ยงั มีฐานทีไ่ ม่ใหญ่พอและยังต้องอาศัยการทางานต่อเนื่องต่อไปอีก
ระยะเวลาหนึ่ง
ช่องทางการส่งออก ช่องทางนี้ทผ่ี ่านมามีลูกค้ากลุ่มหลักเป็ นตัวแทนจาหน่ ายต่างประเทศทีอ่ ยู่ในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทีม่ สี ภาพภูมอิ ากาศไม่แตกต่างจากประเทศไทยนัก บริษทั จึงได้ปรับแผนไปใน
การขยายตลาดไปยังซีกโลกใต้ เช่น นิวซีแลนด์ เป็ นต้น ประเทศกลุ่มซีกโลกใต้น้จี ะมีฤดูรอ้ นราวธันวาคมถึงมีนาคม
ดังนัน้ การสังสิ
่ นค้าจะดาเนินการล่วงหน้าซึง่ อยู่ในช่วง Low season ของประเทศไทย
กลุ่มงานบริการ บริษัทมีงานบริการทีส่ ร้างรายได้ 2 ประเภท คือ ประเภทงานบริการเช่าสินค้า หรือ
Event services ทีบ่ ริษทั ได้ปรับการบริหารจัดการทาให้สามารถรับงานได้มากขึน้ และชื่อเสียงเป็ นทีย่ อมรับของกลุ่ม
ออกาไนเซอร์และผู้ใช้บริการทัวไป
่
อีกประเภทคืองานบริการหลังการขายซึง่ เป็ นลักษณะการต่ออายุการประกัน
สินค้าหรือ Warranty หลังจากทีค่ รบระยะเวลาการประกันสินค้า 1 ปี ของบริษทั แล้ว กลุ่มนี้มฐี านลูกค้าทีข่ ยายได้โดย
อิงจากฐานลูกค้า B2B เท่านัน้
จากนัน้ ประธานได้แถลงเพิม่ เติมในส่วนการปรับปรุงการกากับดูแลกิจการให้ส อดคล้องกับ CG Code
2017 โดยคณะกรรมการได้มกี ารทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการอย่างสม่าเสมอทุกปี และการนาไปปรับใช้นนั ้
ได้ดาเนินการไปได้มากแล้วปรากฎตามรายงานประจาปี 2561 รวมทัง้ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันที
่ ไ่ ด้ประกาศ
และสื่อสารภายในองค์กรแล้ว ตลอดจนเปิ ดช่องทาง รับแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับเหตุการณ์อนั อาจส่อให้เกิดการทุจริต
คอร์รปั ชันผ่
่ านเลขานุ การบริษัทซึ่งเป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริษัทด้วย อีกทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
กาหนดประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในโดยไม่มฝี ่ ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้เกิดความเป็ นอิสระในการ
รายงานในทุกไตรมาสอีกด้วย ซึ่งนับเป็ นก้าวที่สาคัญอีกก้าวหนึ่ง และเมื่อบริษัทมีผลการดาเนินงานที่มนคง
ั่
แข็งแรงแล้ว การจัดสรรทรัพยากรทัง้ บุคลากรและเวลาจะกาหนดเป็ นแผนทีจ่ ะดาเนินการต่อไป
เมื่อ การแถลงผลการดาเนิ น งานเสร็จ สิ้น ประธานได้เ ปิ ด โอกาสให้ท่ีป ระชุ ม ได้ซ ัก ถามและเ สนอ
ความเห็น โดยมีผถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะได้สอบถามดังนี้
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คุณสมยศ ศักดิ์ ศรีคณ
ุ ากร: อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ได้กล่าวชื่นชมว่า จากการนาเสนอของกรรมการผูจ้ ดั การ เห็นได้ว่า บริษัทมีการบริหารจัดธุรกิจได้ยอดเยี่ยมมาก
และสอบถามเพิม่ เติม 2 เรื่องดังนี้:คาถามที่ 1: ส่วนแบ่งการตลาด (Market share) ในปี ปัจจุบนั พ.ศ. 2562 เป็ นอย่างไร
นายนพชัย วีระมาน: กล่าวว่าจากข้อมูลของห้างค้าปลีกหลักรายหนึ่งซึง่ เป็ นช่องทาง B2C ของบริษทั
พบว่า ปั จจุบนั นี้บริษทั ยังคงมีสว่ นบางการตลาด (Market share) เป็ นอันดับ 1 แต่สงู กว่าคู่แข่งหลักอย่างฮาตาริไม่
มากนัก
คาถามที่ 2: ธุรกิ จของบริ ษัทนอกเหนื อจากพัดลมไอน้ า และพัดลมไอเย็นแล้ว มีสินค้าหรือ
บริการอื่นใดบ้างที่ได้เริ่มโครงการหรือเริ่มดาเนิ นงานแล้ว และมีความคืบหน้ าอย่างไร
นายนพชัย วี ระมาน: กล่ า วว่า บริษัท มุ่ ง เน้ น การวิจ ัยและพัฒ นาสิน ค้า ที่ไ ม่ ติด เรื่อ งฤดูก าล (Non
seasonal products) อย่างต่อเนื่อง และสินค้าทีไ่ ด้นาออกสู่ตลาดแล้ว เช่น ตู้กดน้ าดื่ม ทีไ่ ด้รบั การตอบรับจากกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคอย่างดี และอนาคตอาจจะมีการพัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องกรองฝุ่ นละอองต่อไป
เมื่อไม่มผี ใู้ ดเสนอความคิดเห็นหรือซักถามเพิม่ เติม ประธานจึงดาเนินการประชุมในลาดับต่อไป
มติ

วาระนี้ เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ของบริษทั
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั แล้ว ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
ประธานกล่าวเชิญนายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจาปี ของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวชื่นตา
ชมเมิน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 7570 ผูส้ อบบัญชีของ บริษทั เอส พี ออดิท จากัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2561 โดยรายละเอียดประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญนางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย รายงานสาระสาคัญ
ต่อทีป่ ระชุม
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสาคัญตามงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
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ปี 2561
ปี 2560
( 12 เดือน )
( 12 เดือน )
รายได้จากการขาย
497.56
449.98
รายได้จากกการให้บริการ
67.98
79.14
รายได้อ่นื *
7.18
14.89
รายได้รวม
572.72
544.01
ต้นทุนขาย
401.40
344.80
ต้นทุนบริการ
37.52
50.83
ค่าใช้จ่ายในการขาย
160.32
149.89
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
62.25
76.48
ต้นทุนทางการเงิน
11.41
5.65
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
8.70
0.59
กาไร (ขาดทุน )สุทธิ
(108.89)
(84.24)
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
(0.23)
(0.18)
*รายได้อ่นื เช่น ดอกเบีย้ รับ กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็ นต้น
รายการ

หน่วย : ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิน
ร้อยละ
47.58
10.57
(11.16)
(14.10)
(7.71)
(51.78)
28.71
5.28
56.60
16.42
(13.31)
(26.19)
10.43
6.96
(14.23)
(18.61)
5.76
101.95
8.11
13.65
24.65
29.26
0.05
27.78

ผลการดาเนินงานของบริษทั ตามงบการเงินรวม สาหรับงวด 12 เดือนปี 2561 ทีผ่ ่านมา บริษทั มีผล
ขาดทุนสุทธิท่ี -108.89 ล้านบาท โดยเป็ นการขาดทุนจากการดาเนินงานที่ -100.18 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือเป็ นการ
ตัง้ รายการรอการตัดบัญชีจานวน 8.70 ล้านบาท
ภาพรวมรายได้ปี 2561 เท่ากับ 572.72 ล้านบาท แม้ว่ามีการเติบโตในอัตรา 10.68% จากปี 2560 ที่
ผ่านมา แต่ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ตามแผนประมาณการ เนื่องจากสภาพอากาศทีม่ ที งั ้ ฝนตกและพายุ
ตัง้ แต่ช่วงต้นปี ตามทีก่ รรมการผูจ้ ดั การได้แถลงแล้วในวาระก่อนหน้านี้ ทาให้บริษทั ต้องเร่งระบายสินค้า และเพื่อลด
ลดภาระคลังสินค้าและเพื่อดึงกระแสเงินสดเข้ามาหมุนเวียนในธุรกิจโดยการจัดโปรโมชันเพื
่ ่อการระบายสินค้าออกสู่
ตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงครึง่ ปี หลังของปี ทาให้ตน้ ทุนขายส่วนทีเ่ ป็ นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี ่าน
มาราว 16.42% สาหรับด้านค่าใช้จ่ายนัน้ ตามที่กรรมการผู้จดั การได้กล่าวแล้วว่าบริษัทได้วางแผนการวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “เย็นไล่ยุง” มาตัง้ แต่ปลายปี 2560 พร้อมกับการสื่อสารการตลาดที่สร้างกระแสการจดจา ซึง่
การผลิตชิน้ งานและการสื่อสารด้านการตลาดผ่านมีเดียทัง้ วิทยุและโทรทัศน์นนั ้ มีค่าใช้จ่ายทีค่ ่อนข้างสูง และส่งผล
ทาให้ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ ขึน้ 10.43 ล้านบาทหรือคิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 6.96% ทัง้ นี้บริษทั ได้จดั การควบคุม
ค่าใช้จ่ายรายการอื่นอย่างใกล้ชดิ ทาให้ภาพรวมค่าใช้จ่ายบริหารลดลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยค่าใช้จ่ายบริหารปี 2561
รวม 62.25 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมาคิดเป็ นอัตราลดลง 18.61%
สาหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นัน้ บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 458.72 ล้าน
บาท ซึง่ เมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีม่ มี ลู ค่า 542.02 ล้านบาท บริษทั มีสนิ ทรัพย์
รวมลดลง 83.10 ล้านบาทหรือคิดเป็ นลดลง15.33% และมีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 290.49 ล้านบาท ซึง่ เมื่อเทียบกับมูลค่า
หนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีม่ มี ูลค่า 262.99 ล้านบาท บริษทั มีหนี้สนิ รวมลดลง 27.70 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นลดลง10.53%
บริษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทัง้ สิน้ 168.23 ล้านบาท โดยลดลง
110.80 ล้านบาทหรือคิดเป็ นลดลง 39.71% เมื่อเทียบกับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ มีส่วน
หน้า 8 จาก 27

ของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 279.03 ล้านบาท ซึ่งการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นนัน้ สืบเนื่องมาจากผลการดาเนินงาน
ขาดทุนสาหรับปี 2561 ดังกล่าว
จากนัน้ ประธานแถลงความเห็นของคณะกรรมการว่า เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ อนุ มตั ิ
งบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึง่ ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2561 ทีผ่ ่านมา สรุปสาระสาคัญ และ
เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ วาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีสิ ท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
มติ

อนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจาก
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
218,991,582 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.000
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ทัง้ นี้ในวาระนี้ รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 37 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ หมดในวาระนี้
218,991,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.6232 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ งดจัดสรรเงิ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิ นปันผล สาหรับผลการ
ดาเนิ นงานปี 2561

บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะบริษทั ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยจะขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด
ความเหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงาน และการบริหารงานของบริษทั โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ทีว่ ่า บริษทั จะต้องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถอื หุ้นของบริษทั เห็นสมควร และการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี บริษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงด
จัดสรรเงินทุนสารองตามกฏหมาย เนื่องจาก บริษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ใน
กิจการ
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ วาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
มติ

อนุ มตั ิงดจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561
เนื่องจากบริษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ โดยทีป่ ระชุมมี
มติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
218,984,382 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9967
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
7,200 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0033
• งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ทัง้ นี้ในวาระนี้ รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 37 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ หมดในวาระนี้
218,991,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.6232 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั

สืบเนื่องจากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มมี ติอนุ มตั เิ พิม่ ทุน
จดทะเบียนของบริษทั ในลักษณะการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จานวน 24,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 120,000,000 บาท เป็ นจานวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท โดยการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ และเพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละ
รายถืออยู่ (Right Offering) จานวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น นัน้ บริษัทยังไม่ได้
ออกจาหน่ ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว จึงทาให้บริษัทยัง มีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจ
ทัวไป
่ (General Mandate) ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 จานวน 96,000,000 หุน้
ทัง้ นี้ ภายใต้บทบัญญัตมิ าตรา 136 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) ได้กาหนดไว้ว่า บริษทั มหาชนจากัดจะเพิม่ ทุนจากจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ ใหม่
เพิม่ ขึน้ และจะกระทาได้เมื่อหุน้ ทัง้ หมดได้ออกจาหน่ ายและได้รบั ชาระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่
เหลือนัน้ เป็ นหุน้ ทีอ่ อกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที์ จ่ ะซือ้ หุน้
ดังนัน้ เพื่อให้บริษทั สามารถดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั และเพื่อเป็ นไปตามทีก่ ฏหมาย
กาหนด บริษัทจึงต้องดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 144,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 120,000,000 บาท โดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้
ออกจาหน่ าย ซึง่ คงเหลือจากการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ตามมติทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 จานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้
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ประธานกล่าวเกีย่ วกับความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ พิจารณาอนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 144,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน
120,000,000 บาท โดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ าย ซึง่ คงเหลือจากการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบ
อานาจทัวไป
่ (General Mandate) ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 จานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้
ประธานเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

อนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเกินกว่าสามในสี่ (3/4) จาก
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
218,984,382 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9967
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
7,200 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0033
• งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ทัง้ นี้ในวาระนี้ รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 37 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ หมดในวาระนี้
218,991,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.6232 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดในวาระที่ 5 จึงต้องแก้ไขเพิม่ หนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทั ข้อ 4. ดังต่อไปนี้
เดิ ม

ใหม่

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

144,000,000
576,000,000
0.25

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

576,000,000
-

หุน้
หุน้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

120,000,000
480,000,000
0.25

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

480,000,000
-

หุน้
หุน้
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(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุน้
( - )”

(สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
( - )”

ประธานกล่าวต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ทัง้ นี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
ประธานเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

อนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมมีมติ
อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
218,984,382 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9967
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
7,200 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0033
• งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ทัง้ นี้ในวาระนี้ รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 37 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ หมดในวาระนี้
218,991,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.6232 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ในลักษณะการเพิ่ มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate)

เนื่องด้วยการดาเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็ นการระดมทุน
สาหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิม่ ทุนของบริษัท จานวน 24,000,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 120,000,000 บาท เป็ นจานวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่
ทุนจานวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และเพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยรายละเอียดปรากฎในวาระ
ที่ 9 วาระที่ 10 และในแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาและอนุ มตั ิเพิม่ ทุนแบบ
มอบอานาจทัวไป
่ (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 ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
ประธานเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
หน้า 12 จาก 27

การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

อนุ มตั ิก ารเพิ่ม ทุ นจดทะเบีย นของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุ นแบบมอบอ านาจทัวไป
่ ( General
Mandate) โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
218,991,482 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.000
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
100 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ทัง้ นี้ในวาระนี้ รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 37 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ หมดในวาระนี้
218,991,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.6232 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดในวาระที่ 7 จึงต้องแก้ไขเพิม่ หนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทั ข้อ 4. ดังต่อไปนี้
เดิ ม

ใหม่

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

120,000,000
480,000,000
0.25

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

480,000,000
-

หุน้
หุน้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

144,000,000
576,000,000
0.25

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

576,000,000
-

หุน้
หุน้

(สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
( - )”

(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุน้
( - )”

รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี
2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน ทัง้ นี้ ให้บุคคล
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทก่ี รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
ประธานเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
หน้า 13 จาก 27

เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

อนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน โดยทีป่ ระชุมมีมติ
อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
218,984,282 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9967
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
100 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
7,200 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0033
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ทัง้ นี้ในวาระนี้ รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 37 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ หมดในวาระนี้
218,991,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.6232 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

วาระที่ 9

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผถู้ ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Right Offering)

สืบเนื่องจากการอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในวาระที่ 7 จึงเสนอให้พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรร
หุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษทั 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
ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละ
รายถืออยู่ (Right Offering)รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วย 4
ประธานได้กล่าวถึงความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรให้
นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน
48,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ต ราไว้ 0.25 บาทต่ อ หุ้น ในลัก ษณะเป็ น การเพิ่มทุ น แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุ้นทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right
Offering) รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4

หน้า 14 จาก 27

ทัง้ นี้ การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทาให้
บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้าง
เงินทุนทีเ่ หมาะสมของบริษทั
ประธานเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ วาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
มติ

อนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยที่
ประชุมมีมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
218,991,482 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
100 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ทัง้ นี้ในวาระนี้ รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 37 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ หมดในวาระนี้
218,991,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.6232 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
เพือ่ เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
สืบเนื่องจากการอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในวาระที่ 7 จึงเสนอให้พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรร
หุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษทั 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
ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) รายละเอียดแบบ
รายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ประธานแถลงความเห็น คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25
บาทต่อหุน้ ในลักษณะเป็ นการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลใน
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วงจากัด (Private Placement) รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ที่
ส่งมาด้วย 4
ทัง้ นี้ การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทาให้
บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้าง
เงินทุนทีเ่ หมาะสมของบริษทั
ประธานเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ วาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
มติ

อนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก จาก
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
218,984,282 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9967
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
100 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
7,200 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0033
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ทัง้ นี้ในวาระนี้ รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 37 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ หมดในวาระนี้
218,991,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.6232 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

วาระที่ 11 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี อัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้ หมด ซึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ครัง้ นี้มกี รรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
กรรมการ กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
2. นายกฤษณ ไทยดารงค์
กรรมการ
3. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
กรรมการ
เพื่อความเป็ นอิ สระและโปร่งใสในการพิ จารณา กรรมการทัง้ 3 ท่ านที่ ต้องออกตามวาระได้
แสดงเจตจานงขอออกนอกห้องประชุมระหว่างการพิ จารณาเป็ นการชัวคราว
่
จากนัน้ เลขานุ การที่ประชุ มได้กล่ าวเชิญประธานได้แถลงความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน แทนรศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งลา
ประชุมเนื่องจากมีอาการป่ วยและเข้ารับการรักษาในขณะนี้ทโ่ี รงพยาบาล ว่าบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
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วาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น กรรมการ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2561 จนถึง วันที่
15 มกราคม 2562 ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระและ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการนัน้ คณะกรรมการ
บริษทั ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังนี้
1) คุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจากัด และ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
2) มีความรูค้ วามสามารถเป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ หากกรรมการทีค่ รบวาระดังกล่าว มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม
กฎบัตรทีไ่ ด้ประกาศไว้ เช่น กรณีทเ่ี ป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกีย่ วข้องกับบัญชีฯ เพียง
ท่านเดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ขอ้ นี้อกี ด้วย
สาหรับ ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ในครัง้ นี้ มีบุ ค คลที่ไ ด้ร ับ การเสนอชื่อ เพื่อ ดารงต าแหน่ ง เป็ น
กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ จะเสนอชื่ อให้เป็ นกรรมการอิ สระจะสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิ สระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ ยังมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตรงตาม
นิยามของกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กาหนด ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5.1
ประธานได้แถลงเพิม่ เกีย่ วกับความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสีย ซึง่
มีม ติว่ า กระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัท ได้ผ่ านคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ แล้ว เห็นว่ากรรมการทีต่ ้องออกจากวาระทัง้ หมดดังกล่าว มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั ตาม Board Skill Matrix ซึง่ บริษทั กาหนดไว้ มีประวัติ
การทางานทีโ่ ปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถทีจ่ ะช่วยพัฒนาบริษทั ได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี เพื่ออนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทัง้ หมดทีอ่ อกตามวาระทัง้ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกีย่ วกับอายุ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั คุณวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์การ
ทางานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5.2
ประธานจึงขอที่ ประชุมได้พิจารณาเป็ นรายบุคคล โดยขอมอบหมายเลขานุการที่ ประชุมได้
นาเสนอรายละเอียดแต่ละบุคคลตามลาดับต่อไป ดังนี้
วาระที่ 11.1

กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

เลขานุ การทีป่ ระชุมกล่าวต่อทีป่ ระชุมว่าประวัตขิ องกรรมการท่านนี้ได้แนบนาเสนอพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว ซึง่ รายงานโดยสังเขปเกีย่ วกับประวัตขิ องกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นกรรมการรายเดิม ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่ ง
“กรรมการ” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ระยะเวลารวม 5 ปี 5 เดือน และไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2561 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ดังนี้
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•
•
•
•

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จานวน 6 ครัง้ จากการประชุมทัง้ หมด 6 ครัง้
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 4 ครัง้ จากการประชุมทัง้ หมด 4 ครัง้
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จานวน 1 ครัง้ จากการ
ประชุมทัง้ หมด 1 ครัง้
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระซึง่ เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็ นการประชุม
ลับทีไ่ ม่มฝี ่ ายบริหารเข้าร่วมประชุม จานวน 1 ครัง้ จากการประชุมทัง้ หมด 1 ครัง้

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ไม่มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น
บริษทั จดทะเบียน (Listed Company) ทัง้ นี้มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
3 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั ดิจติ อล โฟกัส จากัด
2. บริษทั โนวา ออร์แกนิค จากัด
3. บริษทั พีพเี อ็ม แอ็ดไวเซอรี่ จากัด
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่น ดังกล่าวไม่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทั แต่อย่างใด
ประธานได้กล่าวต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาคุณสมบัติ
ในด้านต่างๆ แล้ว และเห็นว่านายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการทีต่ ้องออกจากวาระ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พศ. 2535 และ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี -การเงิ น สามารถทีจ่ ะช่วยพัฒนา
บริษทั ได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่ออนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ประธานเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ วาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
มติ

อนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยทีป่ ระชุมมีมติ
อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
218,991,582 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.000
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ทัง้ นี้ในวาระนี้ รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 37 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ หมดในวาระนี้
218,991,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.6232 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
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วาระที่ 11.2

กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายกฤษณ ไทยดารงค์

เลขานุ การทีป่ ระชุมกล่าวต่อทีป่ ระชุมว่าประวัตขิ องกรรมการท่านนี้ได้แนบนาเสนอพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว ซึง่ รายงานโดยสังเขปเกีย่ วกับประวัตขิ องกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้
นายกฤษณ ไทยดารงค์ กรรมการบริษทั ซึง่ เป็ นกรรมการรายเดิม ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่ ง
“กรรมการ” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ระยะเวลารวม 5 ปี 5 เดือน และไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 83.33 ดังนี้
•

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จานวน 5 ครัง้ จากการประชุมทัง้ หมด 6 ครัง้

นายกฤษณ ไทยดารงค์ ไม่มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จด
ทะเบียน (Listed Company) ทัง้ นี้มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน 7 บริษทั
ได้แก่
1. บริษทั ไซเทม โฮลดิง้ จากัด
2. บริษทั คาร์บอน คอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
3. บริษทั บางกอก ไทร์ เทรดดิง้ จากัด
4. บริษทั บางกอก ไทร์ รีไฟเนอรี่ จากัด
5. บริษทั โฟลดิง้ เกท จากัด
6. บริษทั เมททิสแอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
7. บริษทั ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์ จากัด
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่น ดังกล่าวไม่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทั แต่อย่างใด
ประธานได้กล่าวต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาคุณสมบัติ
ในด้านต่างๆ แล้ว และเห็นว่านายกฤษณ ไทยดารงค์ กรรมการที่ต้องออกจากวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พศ. 2535 และ เป็ นผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ ที่มีค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ี
เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั ตลอดจนเป็ นผู้เชี่ ยวชาญในทางธุรกิ จและการจัดการสามารถทีจ่ ะช่วย
พัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อ ที่ประชุมเพื่ออนุ มตั ิแต่งตัง้ นายกฤษณ ไทยดารงค์ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ประธานเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ วาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อ กเสีย ง
ลงคะแนน
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มติ

อนุมตั แิ ต่งตัง้ นายกฤษณ ไทยดารงค์ กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ย
คะแนนเสียงเอกฉันท์จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
218,991,582 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.000
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ทัง้ นี้ในวาระนี้ รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 37 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ หมดในวาระนี้
218,991,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.6232 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

วาระที่ 11.3

กรรมการที่ออกตามวาระคือ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

เลขานุ การทีป่ ระชุมกล่าวต่อทีป่ ระชุมว่าประวัตขิ องกรรมการท่านนี้ได้แนบนาเสนอพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว ซึง่ รายงานโดยสังเขปเกีย่ วกับประวัตขิ องกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการบริษทั ซึ่ง เป็ นกรรมการรายเดิม ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารง
ตาแหน่ง “กรรมการ” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ระยะเวลารวม 2 ปี 11 เดือน และไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยปี 2561 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ดังนี้
•
•

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จานวน 6 ครัง้ จากการประชุมทัง้ หมด 6 ครัง้
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จานวน 5 ครัง้ จากการประชุมทัง้ หมด 5 ครัง้

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย ไม่มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น
บริษทั จดทะเบียน (Listed Company) ทัง้ นี้มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1 บริษัท ได้แก่ บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่น ดังกล่าวไม่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทั แต่อย่างใด
ประธานได้กล่าวต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาคุณสมบัติ
ในด้านต่างๆ แล้ว และเห็นว่านางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการทีต่ ้องออกจากวาระ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พศ. 2535 และ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท ตลอดจนเป็ นผู้มีความรู้และทักษะการบริ หารจัดการด้านบัญชี และ
การเงิ นสามารถทีจ่ ะช่วยพัฒนาบริษทั ได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่ออนุมตั แิ ต่งตัง้ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถ
ชาญชัย กลับเข้าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ประธานเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
หน้า 20 จาก 27

การลงมติ วาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
มติ

อนุ มตั แิ ต่งตัง้ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยทีป่ ระชุมมีมติ
อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
218,984,382 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9967
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
7,200 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0033
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ทัง้ นี้ในวาระนี้ รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 37 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ หมดในวาระนี้
218,991,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.6232 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

วาระที่ 12 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อ บัง คับ ของบริษัท ซึ่ง
กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ นี้คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคานึงถึงความเหมาะสมด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ผลการดาเนินงานของบริษทั ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงได้กบั ค่าเฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามข้อ มูลค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู้บ ริห ารของบริษัท จดทะเบีย นฉบับ ปี 2559 ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ เป็ นฉบับล่าสุดได้ระบุอตั ราค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั จดทะเบียนไว้พอสังเขป
จากผลสรุปของบริษทั จดทะเบียนจานวน 643 บริษทั ดังนี้
ตาแหน่ง

จานวนบริษทั จดทะเบียนที่
ทาการประเมินผลในปี 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 โดยอัตราวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนในปี 2561
จานวน 1,540,000 บาท ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็ นเบีย้ ประชุม และไม่มคี ่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงิน
ประจารายเดือน เงินโบนัส เงินบาเหน็จ เป็ นต้น
รายการ

ปี 2562 (ปี ทเ่ี สนอ)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

1,440,000
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ปี 2561
งบประมาณทีไ่ ด้อนุมตั ิ ค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยจริง
1,540,000
1,160,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยทีจ่ ่ายจริงในปี 2561 จานวน 1,160,000 บาท โดย
เฉลี่ย 232,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึง่ ไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย่ มาตรฐานจากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559
ของบริษทั จดทะเบียนจานวน 643 บริษทั ซึง่ 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 นร้อยละ 24.14
ประธานกล่าวเพิม่ เติมว่า สืบเนื่องจากมติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตัง้ แต่ ปี
2561 ซึง่ ได้พจิ ารณาเหตุปัจจัยต่างๆ ตลอดจนสถานการณ์ธุรกิจ และมติเป็ นเอกฉันท์ในการเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาปรับลดอัตราเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการ ซึง่ มีผลตัง้ แต่มมี ติอ นุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี
2561 ที่ผ่านมาแล้วนัน้ แต่ ปรากฏผลการดาเนินงานรอบปี 2561 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยังคงมีผล
ดาเนินงานขาดทุนต่อเนื่องมาเป็ นปี ทส่ี อง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงมีความเห็นร่วมกันในการ
เสนออัตราคงทีท่ ไ่ี ด้มปี รับลดไว้ตามปี 2561 ทีผ่ ่านมา
โดยคณะกรรมการได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
และคานึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ แล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจาปี 2562 ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั
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)

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 ซึ่งไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน จากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559 ของ
บริษทั จดทะเบียนจานวน 643 บริษทั ซึง่ เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้น
ประธานเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
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การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,440,000 บาทโดยทีป่ ระชุมมีมติ
อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง เกินกว่า 2 ใน 3 จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
218,984,382 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9967
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
7,200 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0033
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ทัง้ นี้ในวาระนี้ รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 37 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ หมดในวาระนี้
218,991,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.6232 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

วาระที่ 13 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อ บัง คับ ของบริษัท ซึ่ง
กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ตามมติทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561 แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษทั เอส พี ออดิท จากัด สาหรับการสอบทานและการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็ นระยะเวลาการสอบบัญชีของ
บริษัท 1 ปี ซึ่ง บริษัท เอส พี ออดิท จากัด ดาเนินการตรวจสอบบัญชีด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีบริษัทจด
ทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ อย่ า งละเอีย ดรอบคอบ และปฏิบ ัติ ง านตรวจสอบอยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานสู ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรนาเสนอเพื่อพิจารณาตามรายละเอียดต่อไปนี้
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่ อที่ประชุม คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิ ารณา และเห็นควรให้นาเสนอผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของ บริษัท เอส พี ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษทั และกาหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจ ารณาจากความรู้ ความสามารถ คุ ณสมบัติแ ละประสบการณ์ ก าร
ปฏิบตั งิ าน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กบั บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีก
ทัง้ มีอตั ราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม
ทัง้ นี้ บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ นัน้ มีความเป็ นอิสระ ไม่มี
ความสัมพันธ์ และไม่มสี ่วนได้เสียใดๆ กับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว
ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุ มตั ใิ ห้
นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายเดิมและการกาหนดค่าตอบแทนแก่
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 โดยข้อมูลเกีย่ วกับประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏ
ในหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6
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บริษทั ผูส้ อบบัญชี: บริษัท เอส พี ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิมเมื่อปี 2561 ซึง่ เป็ นผู้สอบ
บัญชีให้กบั บริษทั มาแล้ว จานวน 2 ปี
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 นผูท้ าการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจางวด
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั และบริษทั ย่อย กาหนดไว้เป็ น
จานวนวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยค่าสอบบัญชีดงั กล่าว เป็ นการให้บริการสอบบัญชี
(Audit services) เท่านัน้ ไม่มกี ารให้บริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services )
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
รายการ
ค่าบริการสอบบัญชี (Audit services)
ค่าบริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี
(Non-audit services )

ปี 2562 (ปี ทเ่ี สนอ)
2,000,000.00
N/A

ปี 2561
1,870,000.00
N/A

หมายเหตุ :
1. อัตราค่าสอบบัญชีทเ่ี สนอในปี 2562 นี้ เป็ นอัตราทีส่ งู กว่า อัตราค่าสอบบัญชีเมื่อปี 2561 จานวน
130,000 บาท อันเนื่องมาจากกิจกรรมการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยทีเ่ พิม่ ขึน้
2. อัตราทีเ่ สนอเป็ นอัตราทีไ่ ม่รวม ค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาทต่อบัตร โดย
ทัง้ นี้ซง่ึ บริษทั ไม่มกี ารตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
3. อัตราที่เสนอเป็ นอัตราที่ไม่รวม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทัวไปของ
่
IT (ประมาณ 55,000120,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้หากเป็ นการขายออนไลน์บนเว็บไซต์บริษทั )
4. อัตราทีเ่ สนอเป็ นอัตราทีไ่ ม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าใช้จ่ายเดินทางไป-กลับ ในการตรวจสอบบัญชี
ที่บ ริษัท และดู Site งาน ค่ า ใช้จ่ า ยในการยืน ยัน ยอดบัญ ชี ค่ า ท างานล่ ว งเวลา ค่ า ใช้จ่ า ย
สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า/Site งาน นอกเวลาทางาน ซึง่ สานักงานจะเบิกชดเชยตามทีไ่ ด้จ่ายจริง
โดยถือปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับสานักงานสอบบัญชีทวไป
ั่
จึงขอเสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของ บริษทั เอส พี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั โดยมีอตั ราค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 จานวน 2,000,000 บาท ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
ประธานเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
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การลงมติ วาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
มติ

อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 โดยมีมติแต่งตัง้ นางสาวซูซาน เอีย่ ม
วณิชชา ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4306 นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่
4475 นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 7570 นางสาววันดี เอีย่ มวณิชชา ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8210 และนายเกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 9922
จากบริษทั เอส พี ออดิท จากัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี
2562 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นเงิน 2,000,000.00 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยที่
ประชุมมีมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
218,991,582 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.000
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ทัง้ นี้ในวาระนี้ รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 37 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ หมดในวาระนี้
218,991,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.6232 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

วาระที่ 14 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิ นเพิ่ มทุน
ตามที่ บริษทั ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน (IPO) จานวน 120,000,000 หุน้ ในราคาหุน้
ละ 1.80 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ซึง่ เงินเพิม่ ทุนจานวนดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องคงเหลือ
เท่ากับ 205,744,400.00 บาท (สองร้อยห้าล้านเจ็ดแสนสีห่ มื่นสีพ่ นั สีร่ อ้ ยบาทถ้วน) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการใช้เงิน
ทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามรายละเอียดทีไ่ ด้ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั แล้ว
ประมาณการสาหรับการสร้างคลังเก็บสินค้า ของบริษัทตามวัตถุ ประสงค์เดิมเพื่อการลดการเช่าใช้
คลังสินค้าจังหวัดปทุมธานี โดยการสร้างคลังใหม่ทค่ี ลังสินค้าในพืน้ ทีโ่ รงงานของบริษทั ณ อาเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี แต่เนื่องจากธุรกิจของบริษทั มีการขยายตัว การสร้างคลังสินค้าในพื้นทีโ่ รงงานของบริษัท ณ อาเภอพนัส
นิคม จึงไม่ตอบโจทย์ของธุรกิจทีม่ เี ติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษทั จึงปรับแนวทางการบริหารจัดการคังสินค้าใหม่ และคง
ใช้คลังสินค้าปทุมธานีเช่นเดิมโดยปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการโดยนาโปรแกรมการบริหารจัดการคลังสินค้ามาใช้
ในการปฏิบ ัติก าร เพื่อ ให้ไ ด้ป ระสิท ธิภ าพในการบริห ารจัด การคลัง สิน ค้า สูง สุด นอกจากนัน้ บริษัท ได้บ ริห าร
คลังสินค้าสาเร็จรูปร่วมกับผูผ้ ลิตต่างประเทศ เพื่อกระชับเวลาการนาเข้าสินค้าของบริษทั อีกด้วย ดังนัน้ บริษทั จึงยัง
ไม่มแี ผนการสร้างคลังสินค้าใหม่ตามแผนเดิมในระยะนี้ ประกอบกับบริษทั มีโครงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่ าง
ต่อเนื่อง ซึง่ ต้องการเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนในการดาเนินการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยปั จจุบนั มีโครงการ
อยู่ในระหว่างกระบวนการวิจยั และพัฒนาอีก 5 โครงการเพื่อรองรับตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
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ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารของบริษทั ได้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษทั ตามรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์เดิมในหนังสือชีช้ วน
วัตถุประสงค์ใหม่ทไ่ี ด้รบั อนุมตั ิ
จานวนเงิน
ระยะเวลา
จานวนเงิน
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เงิ
น
คงเหลื
อ
เงินคงเหลือ
ทีใ่ ช้
ทีใ่ ช้เงิน
ทีใ่ ช้
ทีใ่ ช้เงิน
การใช้เงิน
การใช้
เ
งิ
น
โดยประมาณ โดยประมาณ ณ 30 มิ.ย. 2561
โดยประมาณ โดยประมาณ ณ 30 มิ.ย. 2561
1. ใช้เป็ นเงิน
30,000,000
ภายในปี
26,700,000 1. ใช้เป็ นเงินลงทุน
3,300,000
ภายในปี
0
ลงทุนเพือ่ สร้าง
2559-2560
เพือ่ สร้างคลัง
2559-2560
คลังเก็บสินค้า
เก็บสินค้าของ
ของบริษทั
บริษทั
2. ใช้พฒ
ั นา
30,000,000
ภายในปี
0 2. ใช้พฒ
ั นา
45,000,000
ภายในปี
15,000,000
ผลิตภัณฑ์ใหม่
2559-2560
ผลิตภัณฑ์ใหม่
2559-2561
3. ใช้เป็ นเงินทุน 145,744,400
ภายในปี
0 3. ใช้เป็ นเงินทุน
157,444,400
ภายในปี
11,700,000
หมุนเวียนของ
2558-2560
หมุนเวียนของ
2558-2561
บริษทั
บริษทั
จานวนเงิ นรวม 205,744,400
26,700,000 จานวนเงิ นรวม 205,744,400
26,700,000

และปรากฏรายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิม่ ทุน ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 ดังนี้
วัตถุประสงค์

แผนการใช้เงิน

ใช้เป็ นเงินลงทุนเพือ่ สร้างคลังเก็บสินค้าของบริษทั
ใช้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ใหม่
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
รวมทัง้ สิ้ น

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)

-

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาในรายละเอียดของโครงการวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทงั ้ หมดแล้ว และเห็นว่าโครงการดังกล่าวเหมาะสมและควรดาเนินการต่อไป พร้อมกับเห็นชอบ
ต่ อแนวทางการบริห ารจัด การคลัง สินค้า ตามแนวทางที่ฝ่ายบริหารได้นาเสนอ จึงมีมติอนุ มตั ิก ารเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั โดยลดงบประมาณการลงทุนเพื่อใช้
สร้างคลังเก็บสินค้าของบริษทั ลง และนาเงินทุนส่วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษทั แทน ตามทีบ่ ริษทั ได้เผยแพร่ในระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ 14 สิงหาคม 2561 แล้วนัน้
คณะกรรมการจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน
เพิม่ ทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึง่ สรุปการใช้เงินจากการระดมทุนทัง้ หมดแล้ว เป็ นดังนี้
1. ใช้เป็ นเงินลงทุนเพื่อสร้างคลังเก็บสินค้าของบริษทั 3.3 ล้านบาท
2. ใช้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ใหม่ 45 ล้านบาท
3. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั 157.44 ล้านบาท
ปรากฎตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว โอกาสนี้จงึ ขอแจ้งเพื่อทราบในวาระนี้
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