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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2556
ของ
บริ ษัท แม็คกรุ๊ ป จํากัด
วันและเวลา
สถานที

วันที 15 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น.
ห้ องประชุมบริษัท เลขที 448, 450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ มการประชุม
นายพิชยั กัญจนาภรณ์ ประธานทีประชุม ( “ประธาน” ) แถลงต่อทีประชุมว่า ขณะเริ มการประชุมมี
ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้ าร่วมประชุม (ด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ) ครบเป็ นองค์ ประชุมตามทีกฎหมายกําหนดแล้ ว
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระ ดังนี
วาระที 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2555

ประธานฯ ได้ นํา เสนอรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถื อหุ้น ครั งที 1/2555 ซึงได้ ป ระชุมเมื อวัน ที 18
กรกฎาคม 2555 ซึงได้ จดั ส่งให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้นทังหลาย พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วนัน
ทีประชุม ได้ พิ จารณาแล้ ว ไม่มี ผ้ ใู ดสอบถามเพิ มเติ มเกียวกับรายงานการประชุม และไม่ มีก ารแก้ ไ ข
เพิมเติมรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2555
มติทีประชุม

ทีประชุ มพิ จารณาแล้ ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุ มวิ สามัญผู้ ถือ หุ้น ครั งที
1/2555 ซึงได้ ประชุมเมือวันที 18 กรกฎาคม 2555 ตามทีเสนอมาทุกประการ

วาระที 2

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี 2555

ประธานได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2555 โดยมีรายละเอียดประกอบการนําเสนอ
คือ ผลการดําเนินการด้ านรายได้ ผลการดําเนินงานด้ านการขาย ผลการดําเนินงานขยายกิจการต่างๆ ให้ ทีประชุมรับทราบ
ตามเอกสารแนบ 2
มติทีประชุม

ที ประชุ ม พิ จารณาแล้ ว มี มติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ รั บทราบรายงานผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท
ประจําปี 2555 ตามทีเสนอมาทุกประการ

วาระที 3

พิจารณาอนุ มัติ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สินสุ ดวัน ที 31 ธั นวาคม 2555
และรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานได้ รายงานให้ ทีประชุมทราบเกียวกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555 และรายงานผู้สอบบัญชี โดยกล่าวรายงานว่างบการเงิน ประจําปี 2555 ได้ จัดทําขึนตามหลักการ
มาตรฐานบัญชีทีรับรองทัวไป โดยรายงานงบดุล ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2555
งบแสดงการเปลียนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น รวมถึงหมายเหตุประกอบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี

หน้ า 1 จาก 9

สิงทีส่งมาด้ วย 2

งบการเงินรวม แสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 มีสินทรัพย์ รวม 2,013 ล้ านบาท หนีสิน
รวม 1,198 ล้ านบาท และผลการดําเนินงานสําหรับงวดวันที 23 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2555 ยอดรายได้
รวม 1,619 ล้ านบาท และกําไรสุทธิ 361 ล้ านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 มีสินทรัพย์ รวม 2,636
ล้ านบาท หนีสินรวม 1,815 ล้ านบาท และผลการดําเนินงานสําหรับงวดวันที 23 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที 31 ธันวาคม
2555 ยอดรายได้ รวม 1,409 ล้ านบาท และกําไรสุทธิ 521 ล้ านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
มติทีประชุม

ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 และรายงานผู้สอบบัญชี ตามทีเสนอมาทุกประการ

วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจําปี 2555

ประธานแถลงให้ ทีประชุมทราบว่า ในปี 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิ ของกิจการจํานวน 521,496,124 บาท
และไม่ มีย อดขาดทุน สะสม บริ ษั ท จึง สามารถพิ จ ารณาจ่ ายเงิน ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ถู ื อ หุ้น ได้ ต ามนัย ของมาตรา 1201 แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามข้ อบังคับของบริษัท นอกจากนี ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริษัทต้ องจัดสรรกําไรส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองอย่างน้ อยหนึงในยีสิบส่วนของจํานวนกําไรทีบริ ษัททํามาหา
ได้ จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนถึงหนึงในสิบของจํานวนทุนของบริ ษัทหรื อมากกว่านัน จึงเสนอขอ
ทีประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงาน ปี 2555 และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี
 จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงาน ปี 2555 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 26,100,000 บาท
 จ่ายเงินปั นผลจากผลการดํ าเนินงานปี 2555 ให้ แก่ผ้ ถู ือ หุ้นสามัญทีมีชือในสมุดทะเบียนหุ้น ณ
วันที 30 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 15.35 บาท เป็ นจํา นวนเงิ น 460,500,000 บาท และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลภายในเดือนมีนาคม 2556
มติทีประชุม

ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มัติการตังสํารองตามกฎหมาย การจัดสรรกําไร
และการจ่ ายเงินปั นผล ประจําปี 2555 ตามทีเสนอมาทุกประการ

วาระที 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ งตั งผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และกํ า หนดค่ า ตอบแทนผู้ สอบบั ญ ชี
ประจําปี 2556

ประธานได้ นําเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่ง ตังบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึง
เป็ นสํานักงานทีมีความเชียวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีทีเหมาะสม โดยแต่งตังผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 ของ
บริษัท เป็ นดังนี
นายวิเชียร ธรรมตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3183 และ/หรือ
นางสาวบงกช อําเสงียม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3684 และ/หรือ
นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3757
เป็ นผู้สอบบัญชีข องบริ ษั ท พร้ อ มทังกํา หนดค่า สอบบัญชี ของบริ ษัทสําหรับปี 2556 เป็ นจํา นวนเงิ น
1,100,000 บาท
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มติทีประชุม

ทีประชุ มพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉัน ท์ อนุ มัติแต่ งตังบริ ษั ท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผู้ สอบบัญชีของบริ ษั ท โดยกําหนดค่ าสอบบัญชี สําหรั บปี 2556 เป็ นจํานวนเงิน
1,100,000 บาท ตามทีเสนอมา

วาระที 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ และกําหนด
ค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บปี 2556

ประธานได้ นํา เสนอต่ อที ประชุม ว่า ในการประชุมสามัญทุกๆ ปี ของบริ ษัท ต้ อ งมี กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ หากแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนใกล้ ทีสุด
กับส่วน 1 ใน 3 และเนืองจากปี 2556 เป็ นปี ทีบริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมสามัญประจําปี เป็ นครังแรกนับตังแต่การจด
ทะเบียนตังบริ ษั ท ซึงมาตรา 1153 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์ กํ าหนดไว้ ว่า กรรมการซึงจะต้ องออกจาก
ตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนัน หากกรรมการมิได้ ตกลงกันไว้ เองเป็ นวิธีอืน ก็ให้ จับสลาก
กัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนทีได้ อยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการ จึงเสนอขอให้ ที
ประชุมพิ จ ารณาดํ าเนิน การจับ สลากรายชือกรรมการซึงจะต้ อ งออกจากตํา แหน่ งในปี แรกจํา นวน 3 คน จากจํ านวน
กรรมการทังหมดของบริษัทจํานวน 7 คน
ทีประชุมได้ ดําเนินการจับสลากรายชือกรรมการซึงจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก จํานวน 3 คน โดย
มีกรรมการซึงจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก ดังนี
1. นายพิชยั กัญจนาภรณ์
2. นางสาวสุณี เสรีภาณุ
3. นายวิรัช เสรีภาณุ
ทังนี เนืองจากกรรมการทัง 3 คน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ ทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง
กรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวกลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง
และนํา เสนอให้ ทีประชุมผู้ถือ หุ้นจะพิ จารณาและอาจจะกํา หนดเงิ นบํ าเหน็จ หรื อค่ าตอบแทนเป็ น
จํานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดเป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่า จะมีการเปลียนแปลง
ก็ได้ ทังนี ทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบนพืนฐานของความรับผิดชอบและการปฏิ บัติหน้ าทีของ
กรรมการ และเปรี ย บเทีย บได้ กับค่ า ตอบแทนของบริ ษั ทอื นที อยู่ใ นอุตสาหกรรมเดี ยวกัน ค่า ใช้ จ่า ยและผลตอบแทน
คณะกรรมการ ประจําปี 2556 ดังนี
 ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

จํานวน 20,000 บาทต่อเดือน
จํานวน 10,000 บาทต่อคนต่อเดือน

 ค่าเบียประชุม
ประธานกรรมการ
กรรมการ

จํานวน 80,000 บาทต่อครัง
จํานวน 50,000 บาทต่อคนต่อครัง
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 โบนัสกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนทีเป็ นเงินโบนัสวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อปี โดยกรรมการจะจัดสรรให้
สอดคล้ องกับความสําเร็จตามเป้าหมายทีได้ กําหนดไว้ ใน KPI
มติทีประชุม

ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มัตแิ ต่ งตังกรรมการทีต้ องออกตามวาระทังสาม
ท่ านกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการบริ ษัท และอนุ มัติค่าตอบแทนของกรรมการ ตามทีเสนอ

วาระที 7

พิจารณาให้ สัตยาบันการจัดตังและการร่ วมทุนในบริ ษัทย่ อย (บริ ษัท ว้ าว มี จํากัด) และอนุมัติ
แผนธุรกิจ และการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
ประธาน แถลงให้ ทีประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ ดําเนินการจัดตังบริ ษัทย่อยใหม่เพือรองรับการประกอบ

ธุรกิจการซือขายสินค้ าทางออนไลน์ โดยดําเนินการจดทะเบียนจัดตังบริษัทดังกล่าว ซึงมีรายละเอียดดังนี
ชือบริษัท

: บริษัท ว้ าว มี จํากัด
ซึงมีชือภาษาอังกฤษว่า WoWme Limited

วัตถุประสงค์ในการจัดตัง : เพือประกอบธุรกิจการซือขายสินค้ าทางออนไลน์
ทุนจดทะเบียน

: 1,000,000 บาท
(แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ100 บาท ทุนที
เรียกชําระแล้ ว 1,000,000 บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น

: บริษัทถือหุ้นจํานวน 7,997 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.97 ของทุนจดทะเบียน

นางทรงวิไล จิรโพธิทอง นําเสนอสาระสําคัญของสัญญาร่วมทุนในบริษัท ว้ าว มี จํากัด ต่อทีประชุม
และนางสาวพรทิพย์ วนิชนพรัตน์ ผู้จัดการทัวไป บริ ษัท ว้ าว มี จํากัด ได้ นําเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี ของ
บริษัท ว้ าว มี จํากัด เพือให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ รวมถึงนําเสนอแผนการสนับสนุนเงินลงทุนและเงินทุน หมุนเวียนจาก
บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด แก่ บริษัท ว้ าว มี จํากัด ในวงเงิน 41.5 ล้ านบาท คิดดอกเบียในอัตรา MLR (ตามประกาศธนาคาร
กสิกรไทย) -3% และไม่ตํากว่าต้ นทุนทางการเงินของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4
มติทีประชุม

ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ สัตยาบันการจัดตังและการร่ วมทุนในบริ ษัทย่ อย
(บริ ษัท ว้ าว มี จํากัด) และอนุมัติแผนธุรกิจและการสนั บสนุ นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน
เพียงฝ่ ายเดียว เป็ นวงเงิน 41.5 ล้ านบาท คิดดอกเบียในอัตรา MLR (ตามประกาศธนาคาร
กสิ ก รไทย) -3% และไม่ ตํ ากว่ าต้ น ทุ น ทางการเงิน ของบริ ษั ท ตามที ประธานเสนอมาทุ ก
ประการ

วาระที 8

พิจารณาอนุมัติเรื องทีเกียวข้ องกับการแปรสภาพบริ ษัทเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และการนํ า
หุ้นสามัญของบริ ษัททังหมดเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยในอนาคต

ประธานมอบหมายให้ ทีปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริ ษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
นํา เสนอเรื องทีเกียวข้ องกับ การแปรสภาพบริ ษั ทเป็ นบริ ษัท มหาชนจํ ากัด และการนํ าหุ้นสามัญของบริ ษัท ทังหมดเข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต
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ทีปรึกษากฎหมายของบริษัทนําเสนอเรืองต่างๆ ดังนี
8.1

พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริ ษัท แม็คกรุ๊ ป จํากัด จากบริ ษัทจํากัดเป็ นบริ ษัทมหาชน
จํากัด
ทีปรึกษากฎหมายของบริ ษัทแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า บริ ษัทมีความประสงค์ จะดําเนินการแปรสภาพ
บริษัทจากบริษัทจํากัด เป็ นบริษัทมหาชนจํากัด เพือเป็ นการเตรียมความพร้ อมในการทีจะนําหุ้นสามัญ
ของบริ ษัททังหมดเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในอนาคต ประธานจึงเสนอที
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแปรสภาพบริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด จากบริษัทจํากัด เป็ นบริษัทมหาชนจํากัด

8.2

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทในเรื องชือบริ ษัท
วัตถุประสงค์ การเปลียนแปลงมูลค่ าหุ้นทีตราไว้ และการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
เพือให้ สอดคล้ องกับการแปรสภาพบริ ษัทจากบริ ษัทจํากัดเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด
ทีปรึกษากฎหมายของบริ ษัทแจ้ งต่อทีประชุมว่า เพือให้ สอดคล้ องกับการแปรสภาพบริ ษัทจากบริ ษัท
จํากัดเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด จึงเสนอทีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ
ของบริ ษั ท ในเรื องชื อบริ ษั ท วั ต ถุ ป ระสงค์ การเปลียนแปลงมู ล ค่ า หุ้ นที ตราไว้ และการเพิ มทุ น
จดทะเบียนของบริ ษัท เพือให้ สอดคล้ องกับการแปรสภาพบริ ษัทจากบริ ษัทจํากัด เป็ นบริ ษัทมหาชน
จํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. แก้ ไขชือบริษัท โดยแก้ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 1 เป็ นดังนี
“ข้ อ 1 ชื อบริ ษั ท “บริ ษั ท แม็ ค กรุ๊ ป จํ า กั ด (มหาชน)” และมี ชื อเป็ นภาษาอัง กฤษว่ า
“MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED””
2. แก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามร่ างวัตถุประสงค์ จํานวน 34 ข้ อทีแนบ
มาด้ วยนี และแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 3 เป็ นดังนี
“ข้ อ 2 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจํานวน 34 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแนบ”
3. เปลียนแปลงหุ้นทีตราไว้ ของบริ ษัท โดยลดมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 (สิบ) บาท
เป็ นมูลค่ าหุ้น ทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์ ) ทําให้ ห้ ุนของบริ ษัท เพิมจากเดิ ม
30,000,000(สามสิบ ล้ า น) หุ้น เป็ น 600,000,000 (หกร้ อ ยล้ า น) หุ้น โดยแบ่ ง ออกเป็ น
หุ้นสามัญจํานวน 600,000,000 (หกร้ อยล้ าน) หุ้น
4. เพิ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เดิ ม บริ ษั ทมี ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 300,000,000
(สามร้ อยล้ าน) บาท ซึงบริษัทมีความจําเป็ นทีจะต้ องระดมเงินทุนเพิมเติม เนืองจากบริ ษัทมี
แผนงานที จะลงทุน ในหุ้นสามัญ และทรัพ ย์ สินอื นๆ จึงขอเสนอให้ ทีประชุมพิจ ารณาการ
เพิมทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 (สามร้ อยล้ าน) บาท เป็ น 400,000,000 (สีร้ อยล้ าน)
บาท แบ่ ง ออกเป็ น 800,000,000 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ นที ตราไว้ 0.50 บาท (ห้ าสิ บ สตางค์ )
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โดยจัด สรรให้ แก่ผ้ ถู ือ หุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนจํา นวนหุ้น ทีผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ และ
แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้ อ 4 เป็ นดังนี
“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
8.3

400,000,000
800,000,000
0.50

บาท
หุ้น
บาท

(สีร้ อยล้ านบาท)
แปดร้ อยล้ านหุ้น)
(ห้ าสิบสตางค์)

800,000,000
-

หุ้น
หุ้น

(แปดร้ อยล้ านหุ้น)
(
)”

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท
ทีปรึกษากฎหมายของบริ ษัทแจ้ งต่อทีประชุมว่า จากการทีที ประชุมได้ อนุมัติเ พิ มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทอีกจํานวน 100,000,000 (หนึงร้ อยล้ าน) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 (สามร้ อย
ล้ า น) บาท เป็ นจํ า นวน 400,000,000 (สี ร้ อยล้ า น) บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญ เพิ มทุน จํ า นวน
200,000,000 (สองร้ อยล้ าน) หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
จึงเสนอต่อทีให้ ทีประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 200,000,000 (สอง
ร้ อยล้ าน) หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์ ) เพือเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัวไป
(Initial Public Offering)
ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ประธานเจ้ า หน้ า ทีบริ ห ารของบริ ษั ท หรื อบุค คลทีได้ รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรื อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารของบริ ษัท มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียด
อืนๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว เช่น
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเป็ นครังเดียวหรือเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย กําหนดราคาเสนอ
ขายการชํ า ระค่ า หุ้น รวมถึง เงื อนไขและรายละเอี ย ดอื นๆ ที เกี ยวกับ การจัด สรรหุ้น สามัญเพิ มทุ น
ดังกล่าว
(2) การเข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามเอกสารและสัญญาต่างๆทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนดังกล่าว รวมทังดําเนินการต่างๆ อันเกียวเนืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน และการ
แต่งตังผู้จดั การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ทีปรึกษาต่างๆ
(3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิมทุนดังกล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อการยืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการ หรื อหน่ วยงานทีเกียวข้ อ งและการนํ าหุ้นสามัญเพิ มทุน ของบริ ษัท เข้ า จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอํานาจดําเนินการอืนใดอันจําเป็ นและสมควรเกียวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนดังกล่าว12.4 พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริษัท
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8.4

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
ทีปรึ กษากฎหมายของบริ ษั ทแจ้ ง ให้ ทีประชุม ทราบว่ า สืบ เนื องจากการแปรสภาพบริ ษัท จากบริ ษั ท
จํากัด เป็ นบริษัทมหาชนจํากัด จึงเสนอขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
โดยให้ ยกเลิก ข้ อบังคับ ฉบับ เดิม และให้ ใช้ ข้ อบัง คับตามร่ า งฉบับใหม่ เพือให้ เป็ นไปตามทีกฎหมาย
บริษัทมหาชนจํากัดกําหนดไว้ โดยให้ มีข้อความดังปรากฏในร่ างข้ อบังคับทีได้ จัดส่งให้ แก่กรรมการทุก
ท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญ

8.5

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตังกรรมการ กํ าหนดชื อและจํานวนกรรมการผู้ มีอํ านาจลงลายมื อชื อ
ผูกพันบริ ษัท และกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ทีปรึกษากฎหมายของบริษัทแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า คณะกรรมการชุดปั จจุบันจะสินสภาพลงในวันที
บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํากัด เป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด ดังนันบริ ษัทจะต้ องมีการ
เลือกตังคณะกรรมการบริ ษั ท ชุด ใหม่ ขึนเพื อปฏิ บัติห น้ า ที แทนกรรมการชุด ปั จ จุบัน จึง เสนอรายชื อ
บุคคลดังต่อไปในนี เป็ นคณะกรรมการบริษัท ดังนี
1. นายพิชยั กัญจนาภรณ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี เสรีภาณุ
กรรมการ
3. นายวิรัช เสรีภาณุ
กรรมการ
4. นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการ
5. นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
กรรมการ/กรรมการอิสระ
6. นางจํานรรค์ ศิริตนั
กรรมการ/กรรมการอิสระ
7. นายศุภศักดิ จิรเสวีนปุ ระพันธ์
กรรมการ/กรรมการอิสระ
พร้ อมทังเสนอให้ ที ประชุม พิจ ารณากํา หนดชือและจํ านวนกรรมการผู้มี อํา นาจลงลายมื อชื อผูก พัน
บริษัท เป็ นดังนี
"นายพิชยั กัญจนาภรณ์ หรือนางสาวสุณี เสรีภาณุ หรือนายวิรัช เสรีภาณุ หรือ นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการสองในสีคน ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท"
โดยกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี
 ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

จํานวน 20,000 บาทต่อเดือน
จํานวน 10,000 บาทต่อคนต่อเดือน

 ค่าเบียประชุม
ประธานกรรมการ
กรรมการ

จํานวน 80,000 บาทต่อครัง
จํานวน 50,000 บาทต่อคนต่อครัง

 โบนัสกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนทีเป็ นเงินโบนัสวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อปี โดยกรรมการจะจัดสรรให้
สอดคล้ องกับความสําเร็จตามเป้าหมายทีได้ กําหนดไว้ ใน KPI
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และเสนอให้ ที ประชุม พิ จ ารณาอนุมั ติ กํ า หนดขอบเขต อํ า นาจ หน้ าที และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
8.6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตังกรรมการตรวจสอบ และกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ทีปรึกษากฎหมายของบริษัทแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เพือให้ บริ ษัทมีคุณสมบัติครบถ้ วนสําหรับการยืน
คํา ขอเสนอขายหุ้นที ออกใหม่ ต่อ ประชาชนต่ อสํานักงานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และยืนคําขอจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรวมทังเพือช่วยคณะกรรมการบริ ษัทในการกํากับ ดูแลกิจการทีดี ประธานจึงเสนอที
ประชุม พิ จ ารณาอนุ มัติ แ ต่ ง ตังบุ ค คลดัง ต่ อ ไปนี เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท และมี
ค่าตอบแทน ดังนี
1. นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
2. นางจํานรรค์ ศิริตนั
3. นายศุภศักดิ จิรเสวีนปุ ระพันธ์
 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสียงของบริษัท
1) ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
- กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
2) ค่าเบียประชุม
- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็ นเบียประชุม ครังละ 30,000 บาท
- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็ นเบียประชุม ครังละ 20,000 บาท
และเสนอให้ ที ประชุ ม พิ จ ารณาอนุ มัติ กํ า หนดขอบเขต อํ า นาจ หน้ าที และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย โดยเสนอให้ ทีประชุมมอบหมาย
คณะกรรมการบริ ษั ท มีอํ า นาจในการแก้ ไ ข เปลียนแปลง โครงสร้ า ง ขอบเขต อํา นาจ หน้ า ที ความ
รับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และและเรื องอืนๆทีเกียวข้ องกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8.7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ทีปรึกษากฎหมายของบริษัทเสนอทีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตังบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด ซึงเป็ นสํา นักงานทีมี ความเชียวชาญในการสอบบัญชี มีค่า สอบบัญชีทีเหมาะสม โดยแต่งตัง
ผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 ของบริษัท เป็ นดังนี
นายวิเชียร ธรรมตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3183 และ/หรือ
นางสาวบงกช อําเสงียม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3684 และ/หรือ
นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3757
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัท พร้ อมทังกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี 2556 เป็ นจํานวน
เงิน 1,100,000 บาท
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8.8

พิจารณาอนุมัติการนําหุ้นสามัญของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
ทีปรึกษากฎหมายของบริ ษัทแจ้ งให้ ทีประชุมรับทราบว่า ตามทีทีประชุมได้ ลงมติให้ แปรสภาพบริ ษัท
จากบริ ษั ทจํา กัด เป็ นบริ ษัทมหาชนจํา กัด เพิ มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน เพื อเสนอขายให้ แ ก่
ประชาชนทัวไป(Initial Public Offering) เพือการดังกล่าว จึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการนํา
หุ้นสามัญของบริ ษั ทเข้ าจดทะเบีย นเป็ นหลักทรั พย์ จ ดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย
เพื อให้ มี ต ลาดรองสํ า หรั บ การซื อขายหุ้ นของบริ ษั ท รวมทั งเสนอให้ ที ประชุ ม มอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที บริ ห ารของบริ ษั ท หรื อ บุค คลที ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารของบริษัท มีอํานาจในการดําเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง รวมถึงมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามทีจําเป็ นและเดียวเนืองกับการดังกล่าว

มติทีประชุม

ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มัติเรื องทีเกียวข้ องกับการแปรสภาพบริ ษัทเป็ น
บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด และการนํ า หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ทั งหมดเข้ าจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยในอนาคต ตามทีเสนอมาทุกประการ

วาระที 9

พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)

ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรืองอืนใดต่อทีประชุมเพือพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุมเมือเวลา 12.00 น.

ลงชือ..............................................................ประธานทีประชุม
(นายพิชัย กัญจนาภรณ์)
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