ที่ IM1-LE-CS-21-02-05
24 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปั นผล และกาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดังต่อไปนี้
1. เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2563
2. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธัน วาคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง ผ่ า นการพิจ ารณาและเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั แล้ว
3. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ งดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก บริษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน
สะสม และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ และงดการจัดสรรเงินทุนสารองตามกฏหมาย
4. คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่ อที่ป ระชุ มสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ทีอ่ อกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1) นายสรรพัชญ โสภณ
2) รศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
3) นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
5. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในการกาหนดค่าตอบแทน
ให้กบั คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เห็นสมควรให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจาปี 2564 วงเงินงบประมาณไม่
เกิน 1,440,000 บาท เท่ากับปี 2563
6. เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายเดิมและการกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจาปี 2564
ตามรายละเอียดดังนี้
บริษทั ผูส้ อบบัญชี: บริษทั เอส พี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีรายเดิม ตัง้ แต่ปี 2560 - 2563 ซึง่
เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริษทั มาแล้ว จานวน 4 ปี
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รายชื่อผูส้ อบบัญชี : 1. นางสาวซูซาน เอีย่ มวณิชชา
2. นางสาวชื่นตา ชมเมิน
3. นายอภิชาต บุญเกิด

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4306 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7570 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4963

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย และเห็นชอบการ
กาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจางวดสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2564 และการสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาสของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมเป็ นเงินทัง้ สิน 3,000,000 บาท ซึง่ เป็ นอัตราทีส่ งู
กว่าอัตราค่าสอบบัญชีเมื่อปี 2563 จานวน 1,150,000 บาท อันเนื่องมาจากต้องจัดทางบการเงินรวม
ในการควบรวมกิจการของบริษทั ในอนาคต
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รวม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทัวไปของ
่
IT (ประมาณ 55,000 –
120,000 บาทหรืออาจมากกว่านี้หากเป็ นการขาย Online บนเวบไซด์บริษทั ) ค่าตรวจสอบพิเศษ
ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาทต่อบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไป-กลับในการตรวจสอบบัญชีท่ี
บริษทั ท่านและดู Site งาน ค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี ค่าทางานล่วงเวลา ค่าใช้จ่าย
สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า/Site งาน นอกเวลาทางานปกติซง่ึ จะมีค่าเบีย้ เลีย้ งวันละ 800 บาทต่อคน
(กรณีวนั หยุดนักขัตฤกษ์วนั ละ 1,500 บาทต่อคน) ซึง่ สานักงานจะเบิกชดเชยตามทีไ่ ด้จ่ายจริงโดยถือ
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับสานักงานสอบบัญชีทวไป
ั่
7. อนุมตั กิ าหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ใน
วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2563
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563
พิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มตั ิให้บริษัทรับโอนกิจการทัง้ หมดของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด และ
อนุมตั ใิ ห้บริษทั เข้าซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ อุดรธานี ซึง่ เป็ นการ
เข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Right Offering)
วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement)
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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หมายเหตุ:

ในการพิจารณาอนุมตั วิ าระที่ 6 ถึง วาระที่ 9 หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ะถือว่า วาระอื่น ๆ
ในวาระที่ 6 ถึง 9 ซึง่ ได้รบั การอนุมตั แิ ล้วเป็ นอันยกเลิก

คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประ จาปี 2564
(Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564
การให้สทิ ธิดงั กล่าวตามปรากฎในกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ของบริษทั ข้างต้นยังมี
ความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
อนึ่งคณะกรรมการขอมอบอานาจให้นายนพชัย วีระมาน กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณาตัดสินใจ
เกีย่ วกับรายละเอียดต่างๆ หากมีการเปลีย่ นแปลงอันมาจากเหตุสดุ วิสยั ได้แก่ วัน เวลา และสถานทีจ่ ดั การประชุม
บริษทั จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 รวมถึงเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องบนเว็บไซต์
ของบริษทั http://www.masterkool.com/investor-relations/report-to-investors/ จัดส่งวาระการประชุมแบบย่อให้ผถู้ อื
หุน้ ทางไปรษณีย์ และบริษทั จะแจ้งสถานทีส่ าหรับถ่ายทอดสด ระเบียบ และวิธกี ารเข้าร่วมประชุมสาหรับท่านผูถ้ อื หุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะเข้าประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ในลาดับต่อไป
ทัง้ นี้ ท่ านสามารถส่งค าถามล่ว งหน้ ามาที่บริษัท ภายในวันศุ กร์ท่ี 16 เมษายน 2564 ได้ท่ีอีเ มล:
comsec@masterkool.com หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมาที่ “สานักเลขานุ การบริษัท ” บริษัท มาสเตอร์คูล
อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด(มหาชน) 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นายนพชัย วีระมาน(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ

สานักเลขานุการบริษทั
โทรศัพท์ : 0 2953 8800 ext. 400-401
โทรสาร : 0 2589 8586
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