หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
เลขที่

IM1-LE-CS-20-05-06
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เรือ่ ง เชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยรูปแบบ QR Code
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
รายงานประจาปี 2562
งบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
แบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4
เอกสารประกอบวาระการพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
5.1 นิยามของกรรมการอิสระของบริษทั
5.2 ประวัตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
ประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี
รายละเอียดโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้าง โครงการที่ 2 สาหรับกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
ของบริษทั (EJIP Project 2)
คาชีแ้ จง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ และหลักเกณฑ์การ
ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
รายชื่อกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
แนวปฏิบตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด (มหาชน) (“KOOL”) (“บริษัท ”) ได้มีมติให้เรียกประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านัน้ ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ซึง่ ถ่ายทอดสดจาก ห้อง
ประชุมชัน้ 2 บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัท มาสเตอร์คูล อิน เตอร์เ นชัน่ แนล จ ากัด (มหาชน) ได้จ ัด การ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรัชวิภา
(อาคารธารทิพย์ ชัน้ 2) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดิน
แดง กทม. 10400 และได้จดั ทารายงาน และเผยแพร่รายงานดัง กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่
www.masterkool.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบั ทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้อง ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั ได้สรุปผลการดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญซึง่ เกิดขึน้ ใน
รอบปี 2562 ซึง่ ปรากฎในรายงานประจาปี 2562 ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงาน
และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญในรอบปี 2562
การลงมติ วาระนี้เป็ นเรื่องทีร่ ายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี ส้นิ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ของบริษทั ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั และผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั แล้ว ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและสอบทานงบ
การเงินประจาปี ของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
จาก นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7570 ผูส้ อบบัญชีของ บริษทั เอส พี ออดิท
จากัด แล้ว จึงเห็นสมควรให้ คณะกรรมการบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณางบการเงิน
ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิน
ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา สรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
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ภาพรวมผลการดาเนิ นงานสาหรับงวด 12 เดือนปี 2562 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562
ปี 2561
(12 เดือน)
(12 เดือน )
รายได้จากการขาย
598.35
475.64
รายได้จากกการให้บริการ
102.18
89.90
รายได้อ่นื *
12.00
7.18
รายได้รวม
712.53
572.72
ต้นทุนขาย
439.62
387.35
ต้นทุนบริการ
53.67
54.27
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
122.79
158.47
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
54.26
61.40
ต้นทุนทางการเงิน
10.10
11.41
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
32.09
(100.18)
รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้
(1.12)
(8.71)
กาไร (ขาดทุน )สุทธิ
30.97
(108.89)
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
0.06
(0.23)
*รายได้อนื ่ เช่น ดอกเบี้ยรับ กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น และเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล เป็ นต้น
รายการ

หน่วย : ล้านบาท
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิน
ร้อยละ
122.71
25.80
12.28
13.66
4.82
67.13
139.81
24.41
52.27
13.49
(0.60)
(1.11)
(35.68)
(22.52)
(7.14)
(11.63)
(1.31)
(11.48)
132.27
312.18
(7.59)
(677.68)
139.86
451.60
0.29
383.33

โดยมีรายละเอียดงบการเงิน ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ งดจ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสารองตามกฎหมาย
และเงินสารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะ
ขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุ นเวียนในการ
ดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงาน และการบริหารงานของบริษทั โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีว่ ่า บริษทั จะต้องมี
เงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร และการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี บริษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็น สมควรเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติ ง ด
จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจาก บริษทั มี
ผลการดาเนินงานขาดทุนสะสม และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อ ใช้ในกิจการ และงดการจัดสรรเงินทุน
สารองตามกฏหมาย
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การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบ เนื่ อ งจากที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อ วัน ที่ 24
เมษายน 2562 ได้มมี ติอนุ มตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในลักษณะการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจ
ทัวไป
่ (General Mandate) จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 120,000,000
บาท เป็ นจานวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อ
เสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ และเพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ นัน้
บริษทั ยังไม่ได้ออกจาหน่ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว จึงทาให้บริษทั ยังมีหนุ้ คงเหลือจากการจัดสรรหุน้
เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
จานวน 96,000,000 หุน้
ทัง้ นี้ ภายใต้บทบัญญัตมิ าตรา 136 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) ได้กาหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจากัดจะเพิ่ มทุนจากจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้วได้โดย
การออกหุ้นใหม่เพิม่ ขึ้น และจะกระทาได้เมื่อหุ้นทัง้ หมดได้ออกจาหน่ าย และได้รบั ชาระเงินค่าหุ้น
ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นทีเ่ หลือนัน้ เป็ นหุน้ ทีอ่ อกเพื่อ รองรับหุ้นกูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดง
สิทธิที์ จ่ ะซือ้ หุน้
ดังนัน้ เพื่อให้บริษทั สามารถดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั และเพื่อเป็ นไปตามทีก่ ฏหมาย
กาหนด บริษัทจึงต้องดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จานวน 144,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 120,000,000 บาท โดยวิธกี ารตัด
หุ้น สามัญ ที่ย ัง ไม่ ไ ด้อ อกจ าหน่ า ย ซึ่ง คงเหลือ จากการจัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุ น แบบมอบอ านาจทัว่ ไป
(General Mandate) ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 จานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ลิ ดทุนจด
ทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 144,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 120,000,000
บาท โดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบ
อานาจทัวไป
่ (General Mandate) ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 จานวน 96,000,000
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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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)

หุน้
หุน้

หุน้
หุน้

(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุน้
(-)

(สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
(-)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไข
หนั ง สือ บริค ณห์ ส นธิข้อ 4 ให้ ส อดคล้ อ งกับ การลดทุ น จดทะเบีย นของบริษั ท ทัง้ นี้ ให้ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่
ของนายทะเบียน
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั ในลักษณะการเพิ่ มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่ อ งด้ว ยการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท มีแ นวโน้ ม ที่จ ะขยายตัว อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อง และเพื่อเป็ น การระดมทุ นสาหรับ รองรับการขยายตัว ของธุ รกิจ ในอนาคต บริษัท มีความ
ประสงค์จะเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 120,000,000
บาท เป็ นจานวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อ
เสนอขายหุ้นให้แก่ ผู้ถือหุ้น เดิม ของบริษัท ตามสัดส่ว นจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ ละรายถืออยู่ (Right
Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยรายละเอียดปรากฎในวาระที่ 9 วาระที่ 10
และในแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ เพิม่ ทุน
แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จานวน 24,000,000 บาท จากเดิม 120,000,000 บาท
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เป็ นจานวน 144,000,000 บาท โดยออกหุน้ สามัญจานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25
บาท
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่า นมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
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
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 (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ล้านบาท)
หุน้
(สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
บาท (ยีส่ บิ ห้าสตางค์)
หุน้
หุน้
บาท
หุน้
บาท

(สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
(-)
(หนึ่งร้อยสีส่ บิ สีล่ า้ นบาท)
(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุน้ )
(ยีส่ บิ ห้าสตางค์)

หุน้
หุน้

(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุน้ )
(-)

รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไข
หนั ง สือ บริค ณห์ส นธิข้อ 4 ให้ส อดคล้อ งกับ การเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นของบริษัท ทัง้ นี้ ให้บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทก่ี รมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนของบริ ษัทแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผถู้ ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Right Offering)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากการอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในวาระที่ 7 จึง
เสนอให้พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัทแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right
Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษทั มีความประสงค์จะเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
120,000,000 บาท เป็ นจานวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจ
ทัวไป
่ (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 ู้
ถือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ เห็น สมควรเสนอต่ อ ที่ป ระชุ มสามัญ ผู้ถือ หุ้น เพื่อพิจ ารณาอนุ ม ัติ ก าร
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น ในลักษณะ
เป็ นการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ
บริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ทัง้ นี้ การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทาให้
บริษทั มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และ
โครงสร้างเงินทุนทีเ่ หมาะสมของบริษทั
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนของบริ ษัทแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากการอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในวาระที่ 7 จึง
เสนอให้พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษัทแบบมอบอานาจทัวไป
่ (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 โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจ
ทัวไป
่ (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
ของทุ น จดทะเบีย นที่ช าระแล้ว เพื่อ เสนอขายหุ้น ให้แ ก่ บุ คคลในวงจ ากัด (Private Placement)
รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ เห็น สมควรเสนอต่ อ ที่ป ระชุ มสามัญ ผู้ถือ หุ้น เพื่อพิจ ารณาอนุ ม ัติก าร
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น ในลักษณะ
เป็ นการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ทัง้ นี้ การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ข้างต้นจะมีสว่ นช่วยทาให้
บริษทั มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และ
โครงสร้างเงินทุนทีเ่ หมาะสมของบริษทั
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การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี อัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ครัง้ นี้มกี รรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 2
ท่าน ดังนี้
1. นายนพชัย วีระมาน
กรรมการ
2. นายฟั ง เม็ง ฮอย
กรรมการ
โดยบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการ เป็ นการล่วงหน้า 90 วัน นับตัง้ แต่
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระและ รายชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ 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
ทัง้ นี้ หากกรรมการทีค่ รบวาระดังกล่าว มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม
กฎบัตรทีไ่ ด้ประกาศไว้ เช่น กรณีทเ่ี ป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกีย่ วข้องกับ
บัญชีฯ เพียงท่านเดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ขอ้ นี้อกี ด้วย
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียได้พจิ ารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ น
กรรมการบริษัท ทัง้ หมด มีคุ ณสมบัติค รบถ้ ว นตามกฎหมาย และเป็ น ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ มีค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั มีประวัตกิ ารทางานที่
โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถช่วยพัฒนาบริษทั ได้ ทัง้ นี้บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษทั
ได้ผา่ นกระบวนการกลันกรอง
่
และการพิ จารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่ ออนุ มตั ิแต่งตัง้ กรรมการทัง้ หมดที่ออก
ตามวาระทัง้ 2 ท่านข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียด
เกีย่ วกับอายุ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั คุณวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์การทางานของกรรมการ
แต่ละท่าน ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5.2
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 12 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับ ของบริษัท ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุ มตั ิก าหนดค่า ตอบแทน
กรรมการ ทัง้ นี้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณา
อย่างละเอียดรอบคอบโดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดาเนินงานของบริษทั ซึง่
ค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงได้กบั ค่าเฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ตามข้อ มูลค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู้บ ริห ารของบริษัท จดทะเบีย นฉบับ ปี 2559 ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ เป็ นฉบับล่าสุดได้ระบุอตั ราค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั จดทะเบียน
ไว้พอสังเขปจากผลสรุปของบริษทั จดทะเบียนจานวน 643 บริษทั ดังนี้
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 2563 ในวงเงิน งบประมาณ
ค่าตอบแทนจานวน 1,440,000 บาท เป็ นเบี้ยประชุม โดยไม่มคี ่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจาราย
เดือน เงินโบนัส เงินบาเหน็จ เป็ นต้น
(หน่วย: บาท)

รายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ปี 2563 (ปี ทเ่ี สนอ)
1,440,000

ปี 2562
งบประมาณทีไ่ ด้อนุมตั ิ ค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยจริง
1,440,000
1,110,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยทีจ่ ่ายจริงในปี 2562 จานวน 1,110,000 บาท โดย
เฉลี่ย 222,000 บาทต่ อ ท่ า นต่ อ ปี ซึ่ง ไม่ เ กิน กว่ า เกณฑ์ ค่ า เฉลี่ย มาตรฐานจากผลสรุ ป การจ่ า ย
ค่าตอบแทนปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียนจานวน 643 บริษทั ซึง่ เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้น
ทัง้ นี้ งบประมาณค่าตอบแทนทีน่ าเสนอสาหรับปี 2563 ในวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนจานวน
1,440,000 บาท ซึง่ เท่ากับวงเงินงบประมาณทีอ่ นุมตั ใิ นปี 2562 แต่เป็ นวงเงินทีม่ ากกว่าทีจ่ ่ายจริงในปี
2562 คิดเป็ นร้อยละ 29.73
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจ ารณาความเห็น ของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจาปี 2563 ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริษทั (ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร(ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและพนักงาน
(มีเงินเดือนประจา และโบนัสขึน้ อยูก่ บั ผลการดาเนินงาน)
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ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2563
ปี 2562
30,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
ไม่มเี บีย้ ประชุม

ไม่มเี บีย้ ประชุม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการตรวจสอบ (ไม่มเี งินเดือนประจา)
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่มเี งินเดือนประจา)

ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2563
ปี 2562
30,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2563
ปี 2562
30,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

ทัง้ นี้ วงเงินงบประมาณค่าตอบแทนทีน่ าเสนอสาหรับปี 2563 จานวน 1,440,000 บาท ซึง่ มีอตั ราเฉลีย่
288,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึง่ ไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย่ มาตรฐาน จากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี
2559 ของบริษทั จดทะเบียนจานวน 643 บริษทั ซึง่ เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้น
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษทั ซึง่ กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่า
สอบบัญชีของบริษทั
ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ได้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เอส พี ออดิท จากัด
สาหรับการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด 31 ธันวาคม 2562
รวมเป็ นระยะเวลาการสอบบัญชีของบริษทั จานวน 3 ปี ซึง่ บริษทั เอส พี ออดิท จากัด ดาเนิน การ
ตรวจสอบบัญชีดว้ ยมาตรฐานการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ อย่างละเอียด
รอบคอบ และปฏิบตั งิ านตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสูง
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของ บริษทั เอส พี ออดิท
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยมีอตั ราค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 จานวน 1,850,000 บาท ทัง้ นี้
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณา และเห็น ควรให้
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของ บริษทั เอส พี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั และกาหนดค่าสอบบัญชีจานวน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การ
ปฏิบตั งิ าน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กบั บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลายราย อีกทัง้ มีอตั ราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม
ทัง้ นี้ บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ นัน้ มีความเป็ นอิสระ ไม่มี
ความสัม พันธ์ และไม่ มีส่ว นได้เสีย ใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่ อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ
ผูเ้ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายเดิม และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2563 โดยข้อมูลเกีย่ วกับประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิง่
ทีส่ ง่ มาด้วย 6
บริ ษทั เอส พี ออดิ ท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีรายเดิม ตัง้ แต่ปี 2560 - 2562 ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั
บริษทั มาแล้ว จานวน 3 ปี
รายชื่อผูส้ อบบัญชี ที่เสนอเพื่อแต่งตัง้ ปี 2563
เลขที่ผสู้ อบบัญชี
รับอนุญาต

จานวนปี
ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั

1. นางสาวซูซาน เอีย่ มวณิชชา

4306

3 ปี (2560 – 2562)

2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ

4475

3 ปี (2560 – 2562)

3. นางสาวชื่นตา ชมเมิน

7570

3 ปี (2560 – 2562)

4. นางสาววันดี เอีย่ มวณิชชา

8210

3 ปี (2560 – 2562)

5. นายเกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์

9922

2 ปี (2561 – 2562)

รายชื่อผูส้ อบบัญชี

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจางวด
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั และบริษทั ย่อย
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยค่าสอบ
บัญชีดงั กล่าว เป็ นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านัน้ ไม่มีการให้บริการด้านอื่น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services )
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
รายการ

ปี 2563 (ปี ทเ่ี สนอ)

ปี 2562

ค่าบริการสอบบัญชี (Audit services)

1,850,000.00

2,000,000.00

ค่าบริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี
(Non-audit services )

N/A

N/A

หมายเหตุ :
1. อัตราค่าสอบบัญชีท่เี สนอในปี 2563 นี้ เป็ นอัตราที่ต่ ากว่าอัตราค่าสอบบัญชีเมื่อปี 2562 จานวน
150,000 บาท อัน เนื่ อ งมาจาก บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด เห็น ว่ า บริษัท ได้ร ับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (“COVID-19”) จึงได้ปรับลดอัตรา
ค่าสอบบัญชีปี 2563 ให้กบั บริษทั
2. อัตราทีเ่ สนอเป็ นอัตราทีไ่ ม่รวม ค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาทต่อบัตร
3. อัตราที่เสนอเป็ นอัตราที่ไม่ร วม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทัวไปของ
่
IT (ประมาณ 55,000 –
120,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้หากเป็ นการขายออนไลน์บนเว็บไซต์บริษทั )
4. อัตราทีเ่ สนอเป็ นอัตราทีไ่ ม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าใช้จ่ายเดินทางไป-กลับ ในการตรวจสอบบัญชีท่ี
บริษทั และดู Site งาน ค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี ค่าทางานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสังเกตการณ์
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ตรวจนับสินค้า/Site งาน นอกเวลาทางาน ซึง่ สานักงานจะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง โดยถือ
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับสานักงานสอบบัญชีทวไป
ั่
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี สทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 14 พิ จารณาอนุมตั ิ โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้าง (โครงการที่ 2) สาหรับกรรมการที่
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั (EJIP Project 2)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
โครงการนี้เป็ นโครงการสาหรับกรรมการที่เป็ นผู้บริหารของบริษัท เพื่อ
ผูส้ มัครใจเข้าร่วมโครงการสามารถสะสมหุน้ ของบริษทั โดยการทยอยลงทุนในหุน้ ของบริษทั ด้วยการ
ร่วมลงทุนกับบริษทั เป็ นรายงวดอย่างสม่าเสมอตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
ความเห็นคณะกรรมการ เห็น สมควรให้น ารายละเอีย ดโครงการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งบริษัท และ
ลูกจ้าง โครงการที่ 2 สาหรับกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั (EJIP: Employee Joint Investment
Program Project 2) เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุ มตั ิ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้
พนักงาน ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีส่วนร่วมในความเป็ นเจ้าของ
องค์กรซึง่ นาไปสูผ่ ลของการดาเนินงานทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดโครงการ ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ่ง
มาด้วย 7
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 15 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามวันและเวลาทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น บริษัทจะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตัง้ แต่ เวลา 12.00 น. โดยผู้ถือ หุ้น หรือผู้รบั มอบฉัน ทะต้อ งส่งเอกสารยืน ยันตัว ตนล่ วงหน้ า มายัง Email :
csoffice@masterkool.com หรือทาง Line ID : @kool_ir เพื่อรับ ชื่อผู้ใช้ “USERNAME” และรหัสผ่าน
“PASSWORD” สาหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 24
มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่
บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ รายละเอียดแนวปฏิบตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2563 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 12
ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรพัชญ โสภณ)
ประธานกรรมการบริษทั
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