หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
บริ ษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีมติอนุ มติให้ยกเลิกมติท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ในวาระดังต่อไปนี้
(1) ยกเลิ ก มติเห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ริ บั โอนกิจการ
ทัง้ หมดของ บริษทั สาทรสินทรัพย์ จากัด และอนุมตั ใิ ห้บริษทั เข้าซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ อุดรธานี
ซึง่ เป็ นการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(2) ยกเลิ ก มติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
และได้มมี ติอนุมติให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เป็ นดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2563
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563
พิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
วาระที่ 7 พิจารณาอนุ ม ัติก ารจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุ นของบริษัท ให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering)
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัท ได้เ ปิ ด เผยมติด ัง กล่ า วผ่ า นระบบ SETLink เป็ น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ว เมื่อ วัน ที่ 31
รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 13

มีน าคม 2564

หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
เลขที่

IM1-LE-CS-21-03-01
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยรูปแบบ QR Code
1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
2. รายงานประจาปี 2563
3. งบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4. สารสนเทศรายการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
5. แบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4
6. เอกสารประกอบวาระการพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
6.1 นิยามของกรรมการอิสระของบริษทั
6.2 ประวัตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
7. ประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี
8. คาชีแ้ จง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ และหลักเกณฑ์การออก
เสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
10. รายชื่อกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
11. ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
12. แนวปฏิบตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
13. แจ้งยกเลิกมติการรับโอนกิจการทัง้ หมด
เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
(มหาชน) (“KOOL”) (“บริษทั ”) ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เท่านัน้ ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ซึง่ ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 2 บริษทั มาสเตอร์คูล
อิน เตอร์เ นชัน่ แนล จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุ จ ัก ร
กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ได้ จดั การประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2563 เวลา
13.30 น. ซึง่ ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 ได้จดั ทา
รายงาน และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.masterkool.com เพื่อให้ผถู้ อื
หุน้ ได้รบั ทราบรายงานการประชุม และเพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่ อที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ น
จริง
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทได้สรุปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ้นใน
รอบปี 2563 ในรายงานประจาปี 2563 ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดาเนินงานและ
การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญในรอบปี 2563
การลงมติ วาระนี้เป็ นเรื่องทีร่ ายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุ น ส าหรับ ปี สิ้น สุ ด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ของบริษทั ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั แล้ว ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจาปี ข องบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ผ่ านการตรวจสอบและลงนามจาก
นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 7570 ผู้สอบบัญชีของ บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
แล้ว จึงเห็นสมควรให้ คณะกรรมการบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ พิจารณางบการเงินประจาปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็น สมควรเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาอนุ ม ัติง บการเงิน
ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริษัท ในปี 2563 ที่ผ่ า นมา สรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้

หน้ า 2 จาก 11

ภาพรวมผลการดาเนิ นงานสาหรับงวด 12 เดือนปี 2563 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายการ
รายได้จากการขาย
รายได้จากกการให้บริการ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อ่นื *
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายรวม
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษี เงิ นได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน )สุทธิ
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทเข้ากาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

ปี 2563
( 12 เดือน )
646.60
85.63
0.38
1.23
733.82
522.82
48.63
100.33
54.17
11.29
737.24
(3.40)
(0.11)
(3.52)

ปี 2562
(12 เดือน )
598.35
102.18
9.61
2.39
712.53
440.84
52.44
122.80
54.27
10.09
680.44
32.09
(1.12)
30.97

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิ น
48.25
(16.55)
(9.23)
(1.16)
21.31
81.98
(3.81)
(22.47)
(0.10)
1.20
56.80
35.49
(1.01)
34.49

(0.17)
(3.68)
(0.01)

(2.10)
28.87
0.06

(1.93)
32.55
(0.07)

ร้อยละ
8.06
(16.20)
(96.05)
(48.54)
2.99
18.60
(7.27)
(18.30)
(0.18)
11.89
8.35
(110.59)
(90.18)
(111.37)
(91.90)
(112.75)
(116.67)

โดยมีรายละเอียดงบการเงิน ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุ มและออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ งดจ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 ของกาไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลักหักสารองตาม
กฎหมายและเงินสารองอื่น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยอาจ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลในอัตราทีน่ ้อยกว่าอัตราทีก่ าหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปั นผล โดยขึน้ อยู่กบั ภาวะ
เศรษฐกิจ ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และบริษทั ย่อย และความจาเป็ นในการ
ใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย ภายใต้เงื่อนไขทีว่ ่า
บริษัท จะต้อ งมีเ งิน สดเพียงพอสาหรับ การดาเนิน ธุ รกิจ และการดาเนิ นการดัง กล่ า วจะต้อ งก่อ ให้เ กิด
ประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร และการ
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี บริษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองจะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงดจ่ายเงิน
ปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก บริษัทมีผลการ
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ดาเนิ น งานขาดทุ น และต้องการเงิน หมุ นเวียนเพื่อ ใช้ใ นกิจ การ และงดการจัดสรรเงิน ทุ นสารองตาม
กฏหมาย
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และการแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล สืบเนื่องจากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ได้มีม ติอนุ ม ัติเ พิ่ม ทุ นจดทะเบีย นของบริษัท ในลัก ษณะการเพิ่ม ทุน แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 120,000,000 บาท เป็ นจานวน
144,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้
โดยการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ู้ถอื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จานวนไม่เกิน 48,000,000
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ และเพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
จานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ นัน้ บริษทั ยังไม่ได้ออกจาหน่ ายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนดังกล่าว จึงทาให้บริษทั ยังมีหนุ้ คงเหลือจากการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 จานวน 96,000,000 หุน้
ทัง้ นี้ ภายใต้บทบัญญัตมิ าตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษทั มหาชนฯ ได้กาหนดไว้ว่า บริษทั มหาชนจากัดจะเพิม่
ทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทาได้เมื่อหุ้นทัง้ หมดได้
ออกจาหน่ายและได้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่กรณีหุน้ ทีเ่ หลือนัน้ เป็ นหุน้ ทีอ่ อกเพื่อรองรับหุน้
กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
ดังนัน้ เพื่อให้บริษัท สามารถดาเนินการเพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริษัทและเพื่อเป็ นไปตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด บริษทั จึงต้องดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดข้างต้น
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น บริษัทจึงต้อง
ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เป็ นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ล้านบาท)
แบ่งออกเป็ น
480,000,000 หุน้
(สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.25 บาท (ยีส่ บิ ห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
480,000,000 หุน้
(สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
- หุน้
(-)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การลดทุนจด
ทะเบีย นของบริษัท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม จ านวน 144,000,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นจ านวน
120,000,000 บาท โดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ าย ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
และเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ซึง่ คงเหลือจากการจัดสรรหุน้ เพิม่
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ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 จานวน
96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้
รวมทัง้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทหรือ
บุคคลที่กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็ นผู้มอี านาจในการลงนามในคาขอหรือใน
เอกสารใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั และการยื่นขอจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดาเนินการแก้ไข
เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่ อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้ มีอานาจในการ
ดาเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวตามทีเ่ ห็นสมควร และเพื่อให้เป็ นไป
ตามกฎมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ตามคาแนะนาหรือ
คาสังของนายทะเบี
่
ยนหรือเจ้าหน้าที่
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั มีความประสงค์จะเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 60,,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน120,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 180,000,000 บาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท เนื่องจากการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั มีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็ นการระดมทุนสาหรับรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท ราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.45 บาท ในอัตราส่วน 2 หุน้ สามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิม่ ทุน โดยรายละเอียดสารสนเทศ
รายการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
และแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น บริษทั จึงต้อง
ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เป็ นดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท)
720,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยยีส่ บิ ล้านหุน้ )
0.25 บาท (ยีส่ บิ ห้าสตางค์)
720,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยยีส่ บิ ล้านหุน้ )
หุน้ (-)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ เพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั จานวน 60,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 120,000,000 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนจานวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
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หุน้ ละ 0.25 เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ู้ถอื หุน้ แต่ละรายถืออยู่
(Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
และเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
รวมทัง้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทหรือ
บุคคลที่กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั มอบหมาย เป็ นผู้มอี านาจในการลงนามในคาขอหรือใน
เอกสารใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั และการยื่นขอจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดาเนินการแก้ไข
เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้ มีอานาจในการ
ดาเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวตามทีเ่ ห็นสมควร และเพื่อให้เป็ นไป
ตามกฎมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ตามคาแนะนาหรือ
คาสังของนายทะเบี
่
ยนหรือเจ้าหน้าที่
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering)
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 6 ที่ประชุม
คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 6/2563 จึงได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ าร
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จานวน
240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้น
สามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิม่ ทุน โดย กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
(Record Date) วันที่ 29 เมษายน 2564
ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ผูถ้ อื หุน้ อาจแสดงความจานงจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนเกินจากสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร
ได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินสิทธิมากกว่าหุน้ ทีเ่ หลือจาก
การจัดสรรตามสิทธิ ให้จดั สรรหุน้ ทีเ่ หลือนัน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูท้ ่จี องซือ้ เกินสิทธิแต่ละราย ซึง่ การ
จัดสรรหุน้ ดังกล่าวให้ ดาเนินไปจนกระทังไม่
่ มหี นุ้ เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ในส่วนเกินกว่าสิทธิขา้ งต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ หุ้น
สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในลักษณะทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคน
ต่างด้าว ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ ปั จจุบนั อนุ ญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษทั ฯ ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของ จานวนหุน้ ทีไ่ ด้ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทและความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั ตามโดยรายละเอียดสารสนเทศรายการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
และแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5
หน้ า 6 จาก 11

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุน จานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.45 บาท
ในอัตราส่วน 2 หุน้ สามัญ ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน โดย กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (Record Date) วันที่ 29 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ รายละเอียด
ของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
โดยรายละเอียดสารสนเทศรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือหุ้น
ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4 และแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5
ทัง้ นี้ การออกหุน้ ดังกล่าวข้างต้นจะมีส่วนช่วยทาให้บริษทั มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจ
ปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุนทีเ่ หมาะสมของบริษทั
การลงมติ วาระนี้ต้อ งผ่ านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้น ที่มาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี อัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ครัง้ นี้มกี รรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายสรรพัชญ โสภณ
2) รศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
3) นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการ

โดยบริษัท ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการ เป็ นการล่วงหน้า 90 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2563 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระและ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษทั
ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังนี้
1) คุณสมบัติถูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด และ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
2) มีความรูค้ วามสามารถเป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษทั
ทัง้ นี้ หากกรรมการทีค่ รบวาระดังกล่าว มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎ
บัตรทีไ่ ด้ประกาศไว้ เช่น กรณีทเ่ี ป็ นบุคคลที่มคี วามรูค้ วามเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับบัญชีฯ
เพียงท่านเดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ขอ้ นี้อกี ด้วย
สาหรับในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นในครัง้ นี้ มีบุคคลทีไ่ ด้ รบั การเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
อิสระ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทีจ่ ะเสนอชือ่ ให้เป็ นกรรมการอิ สระจะสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิ สระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทัง้ ยังมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตรง
ตามนิยามของกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กาหนด ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6.1

หน้ า 7 จาก 11

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง ไม่ร วมกรรมการผู้มีส่ว นได้เสีย ได้พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ น
กรรมการบริษทั ทัง้ หมด มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามกฎหมาย และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษัท มีประวัตกิ ารทางานที่โปร่งใส ไม่ด่าง
พร้อ ย สามารถช่ ว ยพัฒ นาบริษั ท ได้ ทัง้ นี้ บุ ค คลที่ไ ด้ร ับ การเสนอชื่อ เป็ นกรรมการบริษั ท ได้ ผ่ า น
กระบวนการกลันกรอง
่
และการพิ จารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุ มตั ิแต่งตัง้ กรรมการทัง้ หมดที่ออกตามวาระทัง้ 3
ท่า นข้างต้น กลับ เข้าดารงต าแหน่ งกรรมการบริษัทต่ อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอีย ดเกี่ย วกับอายุ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั คุณวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์การทางานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏ
ตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6.2
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 9

พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษทั ซึง่ กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ทัง้ นี้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาอย่างละเอียด
รอบคอบโดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดาเนินงานของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน
ดังกล่าวเทียบเคียงได้กบั ค่าเฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ตามข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียนฉบับปี 2559 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยซึ่งเป็ นฉบับล่าสุดได้ระบุ อตั ราค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั จดทะเบียนไว้พอสังเขป
จากผลสรุปของบริษทั 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

จึงขอนาเสนอต่อทีป่ ระชุมได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ในวงเงินงบประมาณค่าตอบแทน
จานวน 1,440,000 บาท เป็ นเบีย้ ประชุม โดยไม่มคี ่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจารายเดือน เงินโบนัส
เงินบาเหน็จ เป็ นต้น
(หน่วย: บาท)

รายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ปี 2564 (ปี ทเ่ี สนอ)
1,440,000

ปี 2563
งบประมาณทีไ่ ด้อนุมตั ิ ค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยจริง
1,440,000
870,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยทีจ่ ่ายจริงในปี 2563 จานวน 870,000 บาท โดยเฉลีย่
174,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึง่ ไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย่ มาตรฐานจากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559
หน้ า 8 จาก 11

ของบริษัทจดทะเบียนจานวน 643 บริษัทซึง่ เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามทีช่ แ้ี จง
ข้างต้น
ทัง้ นี้ งบประมาณค่าตอบแทนทีน่ าเสนอสาหรับปี 2564 ในวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนจานวน
1,440,000 บาท ซึง่ เท่ากับวงเงินงบประมาณทีอ่ นุมตั ใิ นปี 2563 แต่เป็ นวงเงินทีม่ ากกว่าทีจ่ ่ายจริงในปี
2563 คิดเป็ นร้อยละ 65.52
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนแล้ว โดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจาปี 2564 ดังนี้
ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2564
ปี 2563
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

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

ไม่มเี บีย้ ประชุม

ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2564
ปี 2563
30,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2564
ปี 2563
30,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

ทัง้ นี้ วงเงินงบประมาณค่าตอบแทนทีน่ าเสนอสาหรับปี 2564 จานวน 1,440,000 บาท ซึง่ มีอตั ราเฉลีย่
288,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึง่ ไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย่ มาตรฐาน จากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559
ของบริษทั จดทะเบียนจานวน 643 บริษทั ซึง่ เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามทีช่ แ้ี จง
ข้างต้น
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษทั ซึง่ กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษทั
ตามมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ได้แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จากัด
สาหรับการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด 31 ธันวาคม 2563
รวมเป็ นระยะเวลาการสอบบัญชีของบริษทั จานวน 4 ปี
หน้ า 9 จาก 11

ซึง่ ในปี 2564 บริษทั มีแผนที่จะขยายธุรกิจ ฝ่ ายบริหารจึงได้นาเสนอสานักงานสอบบัญชีอกี ราย ได้แก่
บริษัท สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด เพื่อเป็ นทางเลือกในการพิจารณา ซึง่ สานักงานดังกล่าว
ก ากับ ดู แ ลโดยผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าต และได้ร ั บ ความเห็น ชอบจากสานั ก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของกิจการในตลาดทุน และมีอตั ราค่าสอบบัญชีอยู่ใน
เกณฑ์ทเ่ี หมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษทั
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของ บริษทั สานักงานสอบบัญชี
ซี แอนด์ เอ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยมีอตั ราค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 จานวน 1,900,000
บาท ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา และเห็นควรให้นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของ บริษัท สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และกาหนดค่าสอบบัญชีจานวน 1,900,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจ ารณาจากความรู้ ความสามารถ คุ ณสมบัติและประสบการณ์ ก าร
ปฏิบตั งิ าน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กบั บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลาย
ราย อีกทัง้ มีอตั ราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม
ทัง้ นี้ บริษัท ผู้ส อบบัญ ชี และผู้สอบบัญ ชีต ามที่เ สนอเพื่อ พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ นัน้ มีค วามเป็ น อิสระ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ และไม่มสี ่วนได้เสียใด ๆ กับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ กีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายใหม่ และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2564 โดยข้อมูลเกีย่ วกับประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่
มาด้วย 7
บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีรายใหม่ ไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีให้กบั
บริษทั
รายชื่อผูส้ อบบัญชี ที่เสนอเพื่อแต่งตัง้ ปี 2564

1. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล

เลขที่ผสู้ อบบัญชี
รับอนุญาต
5131

2. นางสาวจินตนา มหาวนิช

4687

3. นายนิธพี งษ์ เตชะมนตรีกุล

10305

รายชื่อผูส้ อบบัญชี

จานวนปี
ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ยังไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชี
ให้กบั บริษทั
ยังไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชี
ให้กบั บริษทั
ยังไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชี
ให้กบั บริษทั

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษทั ย่อย และเห็นชอบการ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจางวดสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2564 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษทั และบริษทั ย่อย รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,900,000 บาท โดย มีรายละเอียดเกีย่ วกับค่าธรรมเนียม ดังนี้
หน้ า 10 จาก 11

- บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) จานวน 1,150,000 บาท
- บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด จานวน 750,000 บาท
หมายเหตุ
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบงานระบบทัวไป
่ IT ซึ่งค่าสอบดังกล่าวจะไม่เกิน
120,000 บาท หรืออาจจะมากกว่านัน้ ถ้ามีรายการทีเ่ กีย่ วกับการขายออนไลน์
2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาท ต่อบัตร (ถ้ามี)
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ ค่าใช้จ่ายในการสังเกตการณ์ตรวจ
นับสินค้า และค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
บริษทั

บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์
เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่
จากัด
รวม

ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่แต่งตัง้
บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี
ซี แอนด์ เอ จากัด
1,150,000

ปี 2563

ผูส้ อบบัญชีรายเดิม

ผูส้ อบบัญชีรายเดิม

บริษทั เอส พี ออดิท จากัด บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
2,200,000

1,100,000

750,000

800,000

750,000

1,900,000

3,000,000

1,850,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่า นมติอ นุ ม ัติด้วยคะแนนเสีย งข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุ มและออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 11 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามวันและเวลาทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น บริษทั จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตัง้ แต่
เวลา 12.00
น. โดยผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ ร ับ มอบฉั น ทะต้ อ งส่ ง เอกสารยื น ยัน ตัว ตนล่ ว งหน้ า มายัง Email
:
csoffice@masterkool.com หรือทาง Line ID : @kool_ir เพื่อรับชื่อผูใ้ ช้ “USERNAME” และรหัสผ่าน “PASSWORD”
สาหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 8 – 15 เมษายน 2564
ทัง้ นี้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
แทนท่านได้ รายละเอียดแนวปฏิบตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏ
ตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 12
ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรพัชญ โสภณ)
ประธานกรรมการบริษทั
หน้ า 11 จาก 11

