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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2563
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“KOOL”) (“บริษทั ”)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมทีไ่ ด้กาหนดไว้
ก่อนเริ่มการประชุม
นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ ผูช้ ่วยเลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะ
ผู้ดาเนินการประชุมในช่วงแรก กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และแนะนาคณะกรรมการ เลขานุ การบริษทั ผูส้ อบบัญชี ผูเ้ ข้าสังเกตุการณ์ทเ่ี ข้าร่วมการ
ประชุม รวมทัง้ กล่าวแนะนาหน่วยงานผูด้ ูแลระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในการประชุม รายละเอียดมี
ดังนี้
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายสรรพัชญ โสภณ
2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
3. รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์
4. นายกฤษณ ไทยดารงค์
5. นายฟั ง เม็ง ฮอย
6. นายนพชัย วีระมาน
7. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
8. นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการ : เข้าประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ
ด้วยระบบ Tele-conference
กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริษทั และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด

สัดส่วนของกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
กรรมการทัง้ หมด
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษทั
เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ
รวมสัดส่วนกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
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ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100

ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่น
1. นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย
2. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์

กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทั /เลขานุการทีป่ ระชุม
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

MASTERKOOL International Public Company Limited
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3. นางสาวชื่นตา ชมเมิน
4. นายพิพฒ
ั น์พงศ์ น้อยพันธุ์
5. ตัวแทนบริษทั โคโนวานซ์ จากัด

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7570 จากบริษทั เอส พี ออดิท จากัด
เข้าประชุมผ่านระบบ E-AGM
ผูส้ งั เกตุการณ์ จากสานักงานกฏหมายสุรตั :ิ เข้าประชุมผ่านระบบ E-AGM
ผูด้ แู ลระบบลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในการประชุม E-AGM
ซึง่ เป็ นหน่วยงานอิสระทีไ่ ด้ประเมินตนเองกับสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้แถลงองค์ประชุมต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง และผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ รายละเอียดดังนี้
บริษทั มีจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สิน้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง

4,494 ราย

จานวนหุน้ ทัง้ สิน้

480,000,000 หุน้

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

1 ราย

จานวนหุน้ รวม

129,585 หุน้

คิดเป็ นร้อยละ

0.03

ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ

37 ราย

จานวนหุน้ รวม

213,652,122 หุน้

คิดเป็ นร้อยละ

44.51

รวมจานวนผูเ้ ข้าประชุม

38 ราย

จานวนหุน้ ทัง้ สิน้

213,781,707 หุน้

คิดเป็ นร้อยละ

44.54

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดให้ต้องมีผเู้ ข้าร่วมประชุมซึง่ นับจากผูท้ ม่ี าประชุมด้วยตนเอง และจากผูร้ บั มอบฉันทะ
แล้ว ได้ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และถือหุน้ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ จานวนผูถ้ อื หุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 2 มิถุนายน 2563
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มจี านวน 4,494 ราย
เปิ ดการประชุม
เมื่อครบเป็ นองค์ประชุมแล้ว นายสรรพัชญ โสภณ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม
กล่าวเปิ ดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถอื หุ้น และผูเ้ ข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากนัน้ ได้กล่าวเชิญนางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ ได้ชแ้ี จงระเบียบ-หลักเกณฑ์การ
ประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย ได้ดาเนินการประชุมในลาดับต่อไป
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวถึง สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Corona 2019 ในประเทศไทยทีย่ งั
ไม่อาจวางใจได้ คณะกรรมการบริษทั มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน
จึงมีมติกาหนดการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยถ่ายทอดสดจาก
ห้องประชุมของบริษัท ภายใต้พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2563 และหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานกากับบริษทั จดทะเบียนไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใน 4
ช่องทาง ได้แก่
1. ไปรษณีย์
2. ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
4. เผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และได้เผยแพร่ขอ้ มูล และคู่มอื เกี่ยวกับการจัดการประชุมในรูปแบบ QR Code ซึง่ ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นาส่งให้ทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว
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จากนัน้ ได้กล่าวชีแ้ จงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ทป่ี ระชุมรับทราบ
เพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี้
1. การดาเนินการประชุมเรียงตามลาดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะเป็ นผู้ช้แี จงใน
รายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการพิจารณาลงมติ
2. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถแสดงหน้าจอ “ผลการประชุม” โดยกดปุ่ม “ดูหน้าจอ”
3. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นบั “หนึ่งเสียง” ต่อ “หนึ่งหุน้ ” โดยบริษทั จะนับคะแนนเสียงเฉพาะทีไ่ ม่เห็น
ด้วย และ งดออกเสียง นาไปหักจากคะแนนเสียงผูท้ เ่ี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ส่วนทีเ่ หลือจะ
ถือว่าเป็ นมติทล่ี งคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนัน้ ๆ
4. วิธกี ารลงคะแนนเสียง เมื่อบริษทั เปิ ดให้ลงคะแนนเสียงในวาระใด ให้ผถู้ อื หุน้ เฉพาะในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง” กดปุ่มวาระ และเลือกตัวเลือก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ อีก
“หนึ่งเสียง” เพื่อเป็ นเสียงชีข้ าด พร้อมบันทึกภาพและเสียงในการลงคะแนนในทุกวาระของการประชุม สาหรับ
ท่านที่ “เห็นด้วย” ไม่ตอ้ งกดลงคะแนน ระบบจะทาการรวบรวมคะแนนเป็ น “เห็นด้วย” เมื่อสรุปผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ
5. การลงมติเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้วธิ กี ารออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยลงคะแนนเสียงครัง้
เดียวในการเลือกกรรมการแต่ละตาแหน่ง ยกเว้นการลงคะแนนแบบ Custodian
6. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ได้มอบฉันทะให้ผเู้ ข้าร่วมประชุม และได้กาหนดการ “ออกเสียงลงคะแนน” ไว้แล้ว ตามหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. บริษทั ได้นาคะแนนทัง้ “เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย - หรือ งดออกเสียง” บันทึกลงในระบบไว้
เรียบร้อยแล้ว
7. ในระหว่ า งการประชุม หากมีผู้ถือ หุ้น เข้า มาร่ ว มประชุ ม เพิ่ม ผู้ถือ หุ้น ท่ า นที่เ ข้า มาใหม่ สามารถออกเสีย ง
ลงคะแนนได้เฉพาะวาระทีย่ งั ไม่ได้ลงมติในทีป่ ระชุมเท่านัน้
8. เมื่อระบบได้ประมวลผลคะแนนแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อกี ทัง้ นี้เพื่อความโปร่งใสและเป็ นธรรม
และหากการประมวลผลคะแนนแต่ละวาระ มีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษทั จะดาเนินการประชุมลาดับต่อไป
ทันที เพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้าแล้ว ประธาน หรือเลขานุการทีป่ ระชุม จะแจ้งผล
การนับคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบต่อไป
9. ก่อนการเปิ ดให้ลงมติ บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าประชุมได้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยผู้
เข้าประชุมแสดงความจานงได้ โดยกดปุ่ม “ยกมือ” เท่านัน้ โดยบริษัทจะดูจาก “ลาดับที่” ของการกดปุ่ม
ตามลาดับ “ก่อน-หลัง” ทีป่ รากฏในระบบ และจะเรียนเชิญท่านขึน้ พูดตามลาดับรายชื่อ สาหรับท่านทีไ่ ด้ลาดับให้
พูดแล้ว กรุณากดปุ่ม “ใช้ไมโครโฟน” พร้อมแจ้ง “ชื่อ-สกุล” ให้ทป่ี ระชุมได้ทราบก่อนการสอบถาม หรือแสดง
ความห็นทุกครัง้ ผูด้ ูแลระบบจะเคลียร์ควิ “ลาดับการยกมือ” ในทุกวาระ ซึง่ หากมีการกดปุ่มค้างไว้ หรือกดปุ่ม
ก่อนทีร่ ะบบจะเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม ทางผูด้ แู ลระบบขออนุญาตกดยกเลิก เพื่อเคลียร์ควิ ออกไปก่อน
ทัง้ นี้ บริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิใ นการบริ ห ารจัด การตามความเหมาะสม เพื่ อ ความกระชับ และ
ประสิทธิภาพของทีป่ ระชุม
จากนัน้ นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย ในฐานะเลขานุการทีป่ ระชุม ได้ชแ้ี จงรายละเอียดเกณฑ์การออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพิม่ เติม ดังนี้
10. ในแต่ ละวาระ ซึ่งให้ถือ “คะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติ ” คือ มากกว่ากึ่งหนึ่งของ “จานวนหุ้น ” ของผู้เข้าร่วม
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง ในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด ทัง้ นี้
คะแนนเสียงข้างมาก ตาม พ.ร.บ.มหาชน มาตรา 107 หมายถึง คะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนหุ้น
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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ยกเว้นวาระที่ 12 พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และวาระที่ 14 พิจารณาอนุ มตั โิ ครงการ
ร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้าง โครงการที่ 2 ซึง่ จะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสี
ยง
์
สาหรับวาระทีจ่ ะต้องได้รบั การอนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด ของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุม มีทงั ้ หมด 4 วาระ ได้แก่
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในลักษณะการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจ
ทัวไป
่ หรือ General Mandate
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ทัง้ นี้ ข้อมูลประกอบการประชุมทัง้ หมด ผู้ถือหุน้ และผู้รบั มอบฉันทะ สามารถดูได้จาก Link ใน
รูปแบบ QR CODE ทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุม
จากนัน้ เลขานุการทีป่ ระชุมได้ดาเนินการประชุมในลาดับต่อไป
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2562

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ได้จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรัชวิภา (อาคารธารทิพย์ ชัน้ 2) โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400 และได้จดั ทารายงาน และเผยแพร่
รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.masterkool.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบั ทราบรายงานการ
ประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
จากนัน้ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อทีป่ ระชุมว่า
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริงดังกล่าว
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถาม และเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสียงข้า งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน

มติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ น
เอกฉันท์ จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

213,781,707 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2562

บริษทั ได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 ขึน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้ทราบถึงการดาเนินงาน
และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปี ทผ่ี ่านมา ซึง่ ปรากฎในรายงานประจาปี 2562 ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วย 2
ประธานจึงได้กล่าวเชิญ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย รายงานวิเคราะห์งบการเงิน สาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2562 และนายนพชัย วีระมาน ได้นาเสนอภาพรวมธุรกิจ โดยมีสาระสาคัญมีดงั นี้
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
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
122.79
158.47
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
54.26
61.40
ต้นทุนทางการเงิน
10.10
11.41
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
32.09
(100.18)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)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

หน่ วย : ล้านบาท
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิ น
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

ผลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือนเปรียบเทียบในงวดเดียวกันของปี ท่แี ล้ว มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางทีด่ ขี น้ึ ในทุกด้าน โดยด้านรายได้เติบโตเพิม่ ขึน้ 24.41% โดยกลุ่มธุรกิจที่เติบโตสูงคือกลุ่มธุรกิจลูกค้าราย
ย่อย และกลุ่มธุรกิจส่งออก ในด้านต้นทุนขาย ต้นทุนบริการ และต้นทุนการจัดจาหน่าย มีทงั ้ เติบโตในอัตราทีต่ ่ ากว่า
การเติบโตของยอดขายและต้นทุนลดลง โดยยอดขายเพิม่ สูงขึน้ ทาให้มอี ตั รากาไรขัน้ ต้นสูงขึน้ รวมถึงค่าใช้จ่า ยใน
การบริหารทีล่ ดลง ทาให้ธุรกิจกลับมาทากาไรได้ โดยเกิดจากการบริหารจัดการโครงสร้างราคาขาย และการทาการ
โปรโมชันอย่
่ างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนลงมือปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัดในการควบคุมค่าใช้จ่ายทาให้ผล
การดาเนินงานสาหรับงวด 12 เดือนของปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีผลกาไรสุทธิ 30.97 ล้าน
บาท
รายได้หลักราวครึง่ หนึ่งมาจากช่องทางขายลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีก รองลงมาจึงเป็ น
การส่งออก และช่องทางขายลูกค้ารายองค์กร ซึ่งแต่ละช่องทางบริหารจัดการภาพรวมของช่องทางให้สอดรับกับ
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั โดยการคานึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
สรุปยอดขายในรอบ 12 เดือนของปี 2562 เท่ากับ 712.53 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึ้น 139.81 ล้าน
บาทหรือเพิม่ ขึน้ 24.41% ของยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา
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ส าหรับ ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยที่ บ ริ ษั ท ได้ ค วบคุ ม และบริ ห ารจัด การผ่ า นเป้ าหมายเชิ ง คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพส่งผลให้ตน้ ทุนในการจัดจาหน่ายลดลง 35.68 ล้านบาทหรือลดลง 22.52% และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ลดลง 7.14 ล้านบาทหรือลดลง 11.63% เมื่อเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา ส่วนต้นทุนขายทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ เป็ นต้นทุนทีผ่ นั
แปรไปตามสัดส่วนของรายได้
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษทั ตามกลุ่มธุรกิจทีส่ าคัญ
บริษทั มีช่องทางการจาหน่ ายหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ช่องทางค้าปลีก ช่องทางการส่งออก และ
ช่องทางการขายลูกค้าองค์กรซึง่ ผลการดาเนินงานมีดงั นี้
ส่วนงานตามช่องทาง
ช่องทางค้าปลีก
ช่องทางการขายองค์กร
ช่องทางการขายส่งออก
ช่องทางงานบริการ
อื่นๆ
รายได้อ่นื *
รวมรายได้

ม.ค – ธ.ค
2562
313.40
79.29
199.44
97.68
10.72
12.00
712.53

ม.ค – ธ.ค
2561
210.00
73.15
164.18
67.99
50.22
7.18
572.72

หน่ วย : ล้านบาท
% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
49.24
8.39
21.48
43.67
(78.65)
67.13
24.41

กลุ่มธุรกิ จตลาดค้าปลีก (Retail Market)
ช่องทางค้าปลีกของบริษทั ประกอบด้วย การขายผ่านห้างโมเดิร์นเทรด ตัวแทนจาหน่ าย ออนไลน์
และบูธขายสินค้า เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลา 12 เดือนของปี 2561 ช่องทางค้าปลีกมียอดขายเพิม่ ขึน้ 103.4 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 49.24% ซึง่ เมื่อพิจารณารายช่องทางย่อยของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกแล้ว พบว่ากลุ่มผูบ้ ริโภค
ยังคงเห็นว่าแบรนด์สนิ ค้ากลุ่มพัดลมไอเย็นมีความน่าเชื่อถือ สินค้าและบริการเป็ นทีย่ อมรับ
ในทางกลับกันการขายผ่านตัวแทนจาหน่ายนัน้ เนื่องมาจากตลาดรายย่อยตามภูมภิ าคมีพฤติกรรมที่
เปลีย่ นแปลงไปโดยเลือกหาสินค้าจากห้างโมเดิรน์ เทรดโดยเฉพาะช่วงโปรโมชันต่
่ างๆ อาจส่งผลกระทบภาพรวม
การขายผ่านช่องทางตัวแทนจาหน่าย ดังนัน้ การบริหารจัดการงานขายผ่านตัวแทนจาหน่ ายจึงเน้นตัวแทนจาหน่ าย
เฉพาะกลุ่มทีม่ ศี กั ยภาพและมีความพร้อมเพื่อให้สามารถผลักดันให้เกิดยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง
สาหรับช่องทางค้าปลีกผ่านออนไลน์ นัน้ แม้ว่ามีการชะลอตัวในบางช่วงเวลา ซึ่งบริษัทได้ทาจัด
แคมเปญโปรโมชันอย่
่ างต่อเนื่องโดยร่วมกับช่องทางเว็บช้อปปิ้ งหลัก เช่น Lazada, Shopee, JD Central เป็ นต้นทา
ให้ภาพรวม 12 เดือนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 มีการเติบโตขึน้
กลุ่มธุรกิ จตลาดลูกค้าองค์กร (Corporate Market)
ช่องทางการขายลูกค้าองค์กรนัน้ บริษัทดาเนิน การขยายฐานลูกค้ากลุ่ม เป้ าหมายอย่างต่ อเนื่อ ง
ยอดขายเพิม่ ขึน้ 6.1 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ 8.39% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปี 2561 จากการบริหาร
จัดการตามแนวทางของ Business Unit ทีต่ ้องควบคุมทัง้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของหน่ วยธุรกิจ ทาให้ช่องทางขาย
ลูกค้ารายองค์กรนี้ยงั เป็ นช่องทางการสร้างยอดขายและกาไรได้ ซึง่ บริษทั ยังต้องเร่งขยายฐานลูกค้าในตลาดองค์กร
ให้ได้มากพอที่จะครอบคลุมเป้ ายอดขายที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กลับคืนมา และลด
ความผัน ผวนด้า นรายได้ภ าพรวมของบริษัท ได้ เนื่ อ งจากเป็ น ช่ อ งทางที่ส ามารถสร้า งรายได้แ บบต่ อ เนื่ อ ง
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(Recurring Revenue) จากการให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีในการแก้ไขปั ญหาอากาศร้อน การ
ประยุกต์ใช้ระบบโอโซนเพื่อการประหยัดพลังงาน และการรักษาสิง่ แวดล้อม
กลุ่มธุรกิ จส่งออก (Export)
ช่วงเวลา 12 เดือนของปี 2562 ช่องทางธุรกิจต่างประเทศซึ่งเป็ นช่องทางส่งออกมีการเติบโตด้าน
ยอดขายเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา บริษทั มียอดขายสาหรับงวด เท่ากับ 199.44 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ 21.48% ของยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมาซึง่ มียอดขาย 164.18 ล้านบาท ซึง่ เป็ นยอดขายที่
ต่อเนื่องมาจากการดาเนินงานขยายฐานการตลาดไปยังประเทศแถบซีกโลกใต้
จากนัน้ นายนพชัย วีระมาน ได้นาเสนอภาพรวมธุรกิจ โดยมีสาระสาคัญมีดงั นี้
กลุ่มสิ นค้า และบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ระบบทาความเย็น EVAPORATIVE COOLING SYSTEM ช่องทางขายลูกค้าองค์กร สาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง สถานศึกษา
2. ผลิตภัณฑ์ทาความเย็นแบบเคลื่อนที่ MOBILE EVAPORATIVE COOLING ช่องทางขายลูกค้ารายย่อย สาหรับ
บ้านพักอาศัย ร้านอาหาร พืน้ ทีก่ ง่ึ เปิ ด ซึง่ เป็ นช่องทางขายหลักของบริษทั
3. เครื่องฟอกอากาศ AIR-PURIFIER เป็ นผลิตภัณฑ์ทต่ี อบโจทย์สาหรับสถานการณ์ทผ่ี ่านมา สาหรับแก้ปัญหาฝุ่ น
PM 2.5 และตูท้ าน้าร้อนน้าเย็น ซึง่ ได้ผลตอบรับเป็ นอย่างดี เป็ นอีกหนึ่งช่องทางการเติบโตทางธุรกิจ
4. ผลิตภัณฑ์โอโซน OZONE SOLUTIONS เป็ นการนาโอโซนมาใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ เพื่อ
ประหยัดพลังงาน รักษาสิง่ แวดล้อม ระบบบาบัดน้าเสีย และโอโซนเพื่อพ่นฆ่าเชือ้ โรค
ช่องทางขาย
1. ช่องทางธุรกิจค้าปลีก Retail บริษทั มีการขยายช่องทางลูกค้ารายย่อย Modern trade Dealer และ Online
2. ช่องทางขายลูกค้าองค์กร Corporate ภายใต้บริษทั ย่อย บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด จาหน่ ายผลิตภัณฑ์
แก้ปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน และรักษาสิง่ แวดล้อม
3. ช่องทางขายต่างประเทศ Export ยังมีการขยายตัวแทนจาหน่ ายเพิม่ ขึน้ จากปั จจุบนั มีตวั แทนจาหน่ ายกว่า 40
ประเทศทัวโลก
่
4. การบริการหลังการขาย และช่องทางธุรกิจงานเช่า การบริการรับจัดงานต่างๆ ซึง่ ก็เป็ นช่องทางการสร้างรายได้
เพิม่ ขึน้
แนวโน้ มการเติ บโตทางธุรกิ จ
ธุรกิจมีการเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากปี 2555 จนถึง ปี 2559 ส่วนปี 2560 เกิดการแข่งขันทาง
ธุรกิจสูงทาให้ยอดขายลดลง บริษทั จึงได้มกี ารปรับตัว และปรับแผนการดาเนินงานใหม่ ปรับปรุงสินค้าและบริการ
ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายทีด่ ี ส่งผลให้ยอดขายกลับมาเติบโตขึน้
สิ นค้าใหม่เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ COVID 19
1. เครื่องอบโอโซนฆ่าเชือ้ โรคแบบพกพา
2. เครื่องผลิตน้ายาฆ่าเชือ้ โรค
เลขานุการทีป่ ระชุม ได้นาคาถามจาก คุณสุรสั วดี คาเถียร ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทย ได้สง่ คาถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมล comsec@masterkool.com ดังนี้

หน้า 7 จาก 23

คาถามที่ 1: บริษทั ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเรื่องใดมาก
ทีส่ ดุ
นายนพชัย วีระมาน: กล่าวว่าปั ญหาหลักทีส่ ่งผลกระทบได้แก่ ช่องทางขาย Modern trade ถูกปิ ด
เนื่องจากเป็ นช่องทางทีท่ ารายได้หลักของบริษทั แต่เนื่องจากบริษทั มีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว จึงมุ่งเน้นขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และช่องทางตัวแทนจาหน่ าย เพื่อรองรับสถานการณ์ท่ี เปลี่ยนไป อีกทัง้ ยังทาให้ค่าใช้จ่ายลดลง
จากการขายผ่านช่องทางออนไลน์อกี ด้วย
ช่องทางขายต่างประเทศ มียอดขายเป็ น แบบ Volume มากขึน้ เนื่องจากตัวแทนจาหน่ ายทีม่ อี ยู่เป็ น
การขายในรูปแบบ TV Shopping
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ าสายพันธุใ์ หม่ 2019 นัน้ ยังส่งผลกระทบไม่มากต่อการดาเนินธุรกิจ
ในปี ทผ่ี ่านมา แต่บริษทั เฝ้ าระวังอย่างใกล้ชดิ และออกมาตรการเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ขิ องพนักงานเพื่อป้ องกัน
ความเสีย่ งจาก COVID -19 ตลอดจนได้เพิม่ การบริการอบโอโซนให้กบั ลูกค้า
คาถามที่ 2: แผนการดาเนินงานในอนาคตของบริษทั เป็ นอย่างไร
นายนพชัย วีระมาน: กล่าวว่าบริษทั มุ่งเน้นการขายในช่องทางออนไลน์มากขึน้ เนื่องจากเป็ นช่องทาง
ทีม่ กี ารเติบโตขึน้ มาก
ประธานกรรมการได้กล่าวเพิม่ เติม ในส่วนการปรับปรุงการกากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ CG
Code ทางคณะกรรมการได้มกี ารทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการอย่างสม่ าเสมอทุ กปี และนาไปปรับใช้
ตามที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2562 รวมทัง้ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันที
่ ่ได้ประกาศ สื่อสารภายในองค์กร
และได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมอบหมายให้ผตู้ รวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบเพื่อป้ องกันการ
เกิด ทุ จ ริต และที่เ พิ่ม เติม มาระหว่ า งปี 2562 นัน้ บริษัท ได้ส่ง ผู้บ ริห ารของหน่ ว ยงานกลางเข้า อบรมเกี่ย วกับ
กระบวนการประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน่ เพื่อร่วมทางานกับผู้ตรวจสอบจากภายนอก และจะดาเนินการเป็ น
ลาดับขัน้ ต่อไป
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถาม และเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงดาเนินการประชุมในลาดับต่อไป
มติ

วาระนี้ เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ของ
บริษัท ได้ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตของบริษัท และผ่ า นการพิจ ารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั แล้ว ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
ประธานได้ก ล่ า วเชิญ นายมงคล เกษมสัน ต์ ณ อยุ ธ ยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ใ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบทานงบ
การเงิน ประจ าปี ข องบริษัท สิ้น สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ง ได้ผ่ า นการตรวจสอบและลงนามจาก
นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7570 ผูส้ อบบัญชีของ บริษทั เอส พี ออดิท จากัด แล้ว จึงเห็น
ควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุ มใหญ่ ผู้ถือหุ้น พิจ ารณางบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2562
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จากนัน้ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็ นของคณะกรรมการต่อทีป่ ระชุมว่า
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่ออนุ มตั ิงบการเงิน
ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
โดยแสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2562 ทีผ่ ่านมา
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถาม และเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสียงข้า งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน

มติ

อนุ มตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามทีเ่ สนอ โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 4

เห็นด้วย

จานวน

213,781,707 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

พิ จารณาอนุมตั ิ งดจ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2562

บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ตามที่คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผู้ถอื หุ้นของบริษทั เห็นสมควร และการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี บริษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
จากนัน้ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อทีป่ ระชุมว่า
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่ อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงด
จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจาก บริษัทมีผลการ
ดาเนินงานขาดทุนสะสม และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ และงดการจัดสรรเงินทุนสารองตามกฏหมาย
เนื่องจากดาเนินการสารองทุนไว้ตามกฏหมายทีก่ าหนดแล้ว
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถาม และเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
การลงมติ

เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
วาระนี้ต้องผ่า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสียงข้า งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
หน้า 9 จาก 23

มติ

วาระที่ 5

พิจ ารณาอนุ มตั ิงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ น งานปี 2562 เนื่อ งจาก บริษัท มีผ ลการ
ดาเนินงานขาดทุนสะสม และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ และงดการจัดสรรเงินทุนสารอง
ตามกฏหมาย โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

213,781,707 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั

สืบเนื่องจากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มมี ติอนุ มตั เิ พิม่
ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในลักษณะการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) 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 โดยการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ และเพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จานวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น นัน้ บริษทั ยัง
ไม่ได้ออกจาหน่ ายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว จึงทาให้บริษัทยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนแบบมอบ
อานาจทัวไป
่ (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 ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) ได้กาหนดไว้ว่า บริษทั มหาชนจากัดจะเพิม่ ทุนจากจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้
ใหม่เพิม่ ขึน้ และจะกระทาได้เมื่อหุน้ ทัง้ หมดได้ออกจาหน่าย และได้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่กรณีหนุ้ ที่
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 2562 จานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้
จากนัน้ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็ นของคณะกรรมการต่อทีป่ ระชุมว่า
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ลิ ดทุน
จดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 144,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 120,000,000 บาท โดย
วิธกี ารตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ าย ซึง่ คงเหลือจากการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 จานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถาม และเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
หน้า 10 จาก 23

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

อนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จาก
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 6

เห็นด้วย

จานวน

213,781,707 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดในวาระที่ 5 จึงต้องแก้ไขเพิ่มหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ดังต่อไปนี้
เดิ ม “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
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
120,000,000
480,000,000
0.25

หุน้
หุน้
บาท
หุน้
บาท

(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุน้
( - )”
(หนึ่งร้อยยีส่ บิ ล้านบาท)
(สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
(ยีส่ บิ ห้าสตางค์)

480,000,000
-

หุน้
หุน้

(สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
( - )”

จากนัน้ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อทีป่ ระชุมว่า
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการ
แก้ไ ขหนังสือ บริค ณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้อ งกับ การลดทุ น จดทะเบียน ทัง้ นี้ ให้บุ คคลที่ค ณะกรรมการบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไข
และเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถาม และเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

หน้า 11 จาก 23

มติ

วาระที่ 7

อนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยทีป่ ระชุมมีมติ
อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

213,781,707 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัท ในลักษณะการเพิ่ มทุนแบบมอบอานาจ
ทัวไป
่ (General Mandate)

เนื่องด้วยการดาเนินธุรกิจของบริษทั มีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 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) ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
จากนัน้ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อทีป่ ระชุมว่า
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิ
เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จานวน 24,000,000 บาท จากเดิม 120,000,000 บาท เป็ น
จานวน 144,000,000 บาท โดยออกหุน้ สามัญจานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถาม และเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

213,781,607 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

จานวน

100 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

หน้า 12 จาก 23

วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดในวาระที่ 7 จึงต้องแก้ไขเพิม่ หนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ดังต่อไปนี้
เดิ ม “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
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
144,000,000
576,000,000
0.25

หุน้
หุน้
บาท
หุน้
บาท

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

576,000,000
-

หุน้
หุน้

(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุน้
( - )”

รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
จากนัน้ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อทีป่ ระชุมว่า
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทัง้ นี้ ให้บุคคลที่ค ณะกรรมการบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทก่ี รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไข
และเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถาม และเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

อนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน โดยทีป่ ระชุมมีมติ
อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

213,781,607 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

จานวน

100 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

หน้า 13 จาก 23

วาระที่ 9

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

สืบเนื่องจากการอนุ มตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในวาระที่ 7 จึงเสนอให้พจิ ารณาอนุ มตั กิ าร
จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมของ
บริษทั 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 ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
จากนัน้ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อทีป่ ระชุมว่า
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ ในลักษณะเป็ นการเพิม่ ทุน
แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ทัง้ นี้ การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทา
ให้บริษทั มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้าง
เงินทุนทีเ่ หมาะสมของบริษทั
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถาม และเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสียงข้า งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน

มติ

อนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยที่
ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

213,781,607 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

จานวน

100 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

หน้า 14 จาก 23

วาระที่ 10

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

สืบเนื่องจากการอนุ มตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในวาระที่ 7 จึงเสนอให้พจิ ารณาอนุ มตั กิ าร
จัดสรรหุน้ 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 ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
จากนัน้ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อทีป่ ระชุมว่า
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ ในลักษณะเป็ นการเพิม่ ทุนแบบ
มอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) รายละเอียด
แบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ทัง้ นี้ การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทา
ให้บริษทั มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้าง
เงินทุนทีเ่ หมาะสมของบริษทั
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถาม และเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ
มติ

วาระนี้ต้องผ่า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสียงข้า งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
อนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก จาก
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

213,781,607 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

จานวน

100 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0
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วาระที่ 11

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี อัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2563 ครัง้ นี้มกี รรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระจานวน 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 นการล่วงหน้ า 90 วัน นับตัง้ แต่ วนั ที่ 30
ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ กรรมการแต่อย่างใด
ประธานได้กล่าวว่า การพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระจะพิจารณา
เป็ นรายบุคคล โดยกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียได้แสดงเจตจานงค์ขอออกนอกห้องประชุมเป็ นการชัวคราว
่
( น า ย ฟั ง
เม็ง ฮอย กรรมการผูเ้ ข้าประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ได้ออกจากระบบการประชุมเป็ นการชัวคราว)
่
ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษทั ได้ผ่านกระบวนการกลันกรอง
่
และการพิจารณา
อย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษทั แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา
จากนัน้ ประธานได้ก ล่าวเชิญ รศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานคณะกรรมการสรรหา และ
กาหนดค่าตอบแทน ได้แถลงความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาบุ ค คล เพื่ อ เข้ า รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั ง้ เป็ นกรรมการนั ้ น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดใช้หลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังนี้
1) คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ ง และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
2) ความรู้ความสามารถเป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งความรู้ความสามารถ
ทักษะต่างๆ คณะกรรมการได้พจิ ารณาจัดทาขึน้ เป็ น Skill Matrix เช่น ด้านธุรกิจ และการ
จัดการ ด้านบัญชีและเงินทุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ หากกรรมการทีค่ รบวาระ มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตร
ทีไ่ ด้ประกาศไว้ เช่น กรณีทเ่ี ป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกีย่ วข้องกับบัญชีฯ เพียงท่านเดียว
คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ขอ้ นี้ดว้ ย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นว่าบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษทั
ทัง้ 2 ท่าน มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามกฎหมาย และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท มีประวัติการทางานที่โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถช่วยพัฒนา
บริษทั ได้อย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เพื่ออนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทัง้ หมดทีอ่ อก
ตามวาระทัง้ 2 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกีย่ วกับอายุ สัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั คุณวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์การทางานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วย 5.2
ประธานจึงขอที่ประชุมได้พจิ ารณาเป็ นรายบุคคล โดยมอบหมายเลขานุ การที่ประชุมได้นาเสนอ
รายละเอียดแต่ละบุคคลตามลาดับต่อไป ดังนี้
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วาระที่ 11.1 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายนพชัย วีระมาน
เลขานุการทีป่ ระชุมกล่าวต่อทีป่ ระชุมว่าประวัตขิ องกรรมการท่านนี้ได้แนบนาเสนอพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5.2 ซึง่ รายงานโดยสังเขปเกีย่ วกับประวัตขิ องกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้
นายนพชัย วีระมาน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
„ เป็ นกรรมการรายเดิม
„ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 รวมระยะเวลา 18 ปี
„ การถือหุน้ ในบริษทั จานวน 123,411,354 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.71
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถาม และเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสียงข้า งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน

มติ

อนุมตั แิ ต่งตัง้ นายนพชัย วีระมาน กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ย
คะแนนเสียงเอกฉันท์จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

213,781,707 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

วาระที่ 11.2 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายฟัง เม็ง ฮอย
เลขานุการทีป่ ระชุมกล่าวต่อทีป่ ระชุมว่าประวัตขิ องกรรมการท่านนี้ได้แนบนาเสนอพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5.2 ซึง่ รายงานโดยสังเขปเกีย่ วกับประวัตขิ องกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้
นายฟั ง เม็ง ฮอย กรรมการ
„ เป็ นกรรมการรายเดิม
„ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 รวมระยะเวลา 18 ปี
„ การถือหุน้ ในบริษทั จานวน 60,372,200 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 12.58
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถาม และเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสียงข้า งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
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มติ

วาระที่ 12

อนุ มตั ิแต่งตัง้ นายฟั ง เม็ง ฮอย กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ย
คะแนนเสียงเอกฉันท์จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

213,781,707 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563

เพื่อ ให้เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อ บัง คับ ของบริษัท ซึ่ง
กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ นี้คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคานึงถึงความเหมาะสมด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดาเนินงานของบริษทั ซึง่ ค่า ตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงได้กบั ค่าเฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ตามข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จดทะเบียนฉบับปี 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

จึงขอนาเสนอต่ อ ที่ประชุม ได้ก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ในวงเงินงบประมาณ
ค่าตอบแทนจานวน 1,440,000 บาท เป็ นเบีย้ ประชุม โดยไม่มคี ่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจารายเดือน เงินโบนัส
เงินบาเหน็จ เป็ นต้น
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 บาทต่อท่านต่อปี ซึง่ ไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย่ มาตรฐานจากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559
ของบริษทั จดทะเบียนจานวน 643 บริษทั ซึง่ เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้น
ทัง้ นี้ งบประมาณค่าตอบแทนทีน่ าเสนอสาหรับปี 2563 ในวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนจานวน
1,440,000 บาท ซึง่ เท่ากับวงเงินงบประมาณทีอ่ นุมตั ใิ นปี 2562 แต่เป็ นวงเงินทีม่ ากกว่าทีจ่ า่ ยจริงในปี 2562 คิด
เป็ นร้อยละ 29.73
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ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนแล้ว และคานึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ แล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจาปี 2563 ดังนี้
ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2563
ปี 2562
30,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

1. คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริษทั (ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร(ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและพนักงาน
(มีเงินเดือนประจา และโบนัสขึน้ อยูก่ บั ผลการดาเนินงาน)

ไม่มเี บีย้ ประชุม

ไม่มเี บีย้ ประชุม

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

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

ทัง้ นี้ วงเงินงบประมาณค่าตอบแทนทีน่ าเสนอสาหรับปี 2563 จานวน 1,440,000 บาท ซึง่ มีอตั รา
เฉลีย่ 288,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึง่ ไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย่ มาตรฐาน จากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559
ของบริษทั จดทะเบียนจานวน 643 บริษทั ซึง่ เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้น
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถาม และเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,440,000 บาท เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 1,440,000 บาท โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จากจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

213,781,707 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0
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วาระที่ 13

พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563

เพื่อ ให้เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อ บัง คับ ของบริษัท ซึ่ง
กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ตามมติทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ได้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เอส พี ออดิท จากัด สาหรับการสอบทาน และการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็ นระยะเวลาการสอบบัญชีของ
บริษทั จานวน 3 ปี ซึง่ บริษทั เอส พี ออดิท จากัด ดาเนินการตรวจสอบบัญชีดว้ ยมาตรฐานการสอบบัญชีบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ อย่างละเอียดรอบคอบ และปฏิบตั งิ านตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสูง
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณา และเห็นควรให้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตของ บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และกาหนดค่าสอบบัญชีจานวน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยได้พจิ ารณา
จากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กบั บริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทัง้ มีอตั ราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม
ทัง้ นี้ บริษัทผูส้ อบบัญชี และผูส้ อบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ นัน้ มีความเป็ นอิสระ ไม่มี
ความสัมพันธ์ และไม่มสี ่วนได้เสียใด ๆ กับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กีย่ วข้องกับบุคคล
ดังกล่าว
จากนัน้ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อทีป่ ระชุมว่า
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีรายเดิม และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 โดยข้อมูลเกีย่ วกับประวัตแิ ละประสบการณ์การทางาน
ของผูส้ อบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6
บริษทั 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 นผู้ทาการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจา
งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย โดย
กาหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยค่าสอบบัญชีดงั กล่าว
เป็ นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านัน้ ไม่มกี ารให้บริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Nonaudit services )
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ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
รายการ

ปี 2563 (ปี ทเ่ี สนอ)

ปี 2562

ค่าบริการสอบบัญชี (Audit services)

1,850,000.00

2,000,000.00

ค่าบริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบ
บัญชี (Non-audit services )

N/A

N/A

หมายเหตุ :
1. อัตราค่าสอบบัญชีทเ่ี สนอในปี 2563 นี้ เป็ นอัตราที่ต่ ากว่าอัตราค่าสอบบัญชีเมื่อปี 2562 จานวน 150,000 บาท
อันเนื่องมาจาก บริษทั เอส พี ออดิท จากัด เห็นว่าบริษัทได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (“COVID-19”) จึงได้ปรับลดอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 ให้กบั บริษทั
2. อัตราทีเ่ สนอเป็ นอัตราทีไ่ ม่รวม ค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาทต่อบัตร
3. อัตราทีเ่ สนอเป็ นอัตราทีไ่ ม่รวม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทัวไปของ
่
IT (ประมาณ 55,000 ‟ 120,000 บาท หรือ
อาจมากกว่านี้หากเป็ นการขายออนไลน์บนเว็บไซต์บริษทั )
4. อัตราทีเ่ สนอเป็ นอัตราทีไ่ ม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าใช้จ่ายเดินทางไป-กลับ ในการตรวจสอบบัญชีทบ่ี ริษทั และดู
Site งาน ค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี ค่าทางานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า/Site งาน
นอกเวลาทางาน ซึ่งสานักงานจะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง โดยถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกับสานักงานสอบบัญชี
ทัวไป
่
จึงขอเสนอต่อ ที่ประชุมเพื่อพิจารณาผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของ บริษัท เอส พี ออดิท จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยมีอตั ราค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 จานวน 1,850,000.00 บาท ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถาม และเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสียงข้า งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน

มติ

อนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 โดยแต่งตัง้ นางสาวซูซาน เอีย่ ม
วณิชชา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4306 นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่
4475 นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 7570 นางสาววันดี เอีย่ มวณิชชา ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 8210 และนายเกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่
9922 จากบริษทั เอส พี ออดิท จากัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
ประจาปี 2563 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ไม่
รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จากจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

213,781,707 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0
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วาระที่ 14

พิ จารณาอนุมตั ิ โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้าง (โครงการที่ 2) สาหรับกรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั (EJIP Project 2)

โครงการนี้เป็ นโครงการสาหรับกรรมการที่เป็ นผู้บริหารของบริษัท เพื่อผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
สามารถสะสมหุ้นของบริษัท โดยการทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทด้วยการร่วมลงทุนกับบริษัทเป็ นรายงวดอย่าง
สม่าเสมอตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
จากนัน้ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อทีป่ ระชุมว่า
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้นารายละเอียดโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้าง โครงการที่
2 สาหรับกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั (EJIP: Employee Joint Investment Program Project 2) เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เพื่ออนุมตั ิ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั
ย่อยทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ได้มสี ่วนร่วมในความเป็ นเจ้าขององค์กรซึง่ นาไปสู่ผลของการดาเนินงานที่ดอี ย่างต่อเนื่อง
ตามรายละเอียดโครงการ ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถาม และเสนอความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดนาเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

อนุ มตั โิ ครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้าง (โครงการที่ 2) สาหรับกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
ของบริษทั (EJIP Project 2) โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จากจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 15

เห็นด้วย

จานวน

213,781,707 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ

เลขานุการทีป่ ระชุม ได้กล่าวต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระเข้านาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมฯ เป็ นเวลา 90 วันล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ปรากฎไม่มผี ถู้ อื หุน้
ท่านใดเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณา สาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 นี้ บริษัทได้ประชุมครบทุก
วาระแล้ว
ก่อนปิ ดการประชุมมีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง
และผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ รายละเอียดดังนี้

หน้า 22 จาก 23

