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วนัที ่20 เมษายน 2560  
 

เรื่อง การจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2559 และมตกิารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ได้จัดให้มีการประชุมสามัญ        
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัที ่20 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแมจกิ 3  ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์
คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร มผีู้ถอืหุ้นและผูร้บัมอบ
ฉันทะ เมื่อเปิดประชุมจ านวน 72 ราย ถือหุ้นรวมกนัจ านวน 316,942,071 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 66.0296 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด และขณะก่อนปิดการประชุมมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมทัง้สิน้ 84 
ราย ถือหุ้นรวมกนัจ านวน 324,468,068 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 66.0296 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ที่
ประชุมมมีตใินวาระต่างๆ ดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 318,286,168 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9978 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน 7,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0022 

2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จงึไม่มกีาร
ลงมต ิ

3.   พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทีผ่่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 318,428268 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9978 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน 7,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0022 

4. พจิารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2559 การจ่ายปนัผลเป็นเงินสดจาก
ก าไรสุทธใินอตัราหุน้ละ 0.0754 บาท หรอื คดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 36,192,000.00 บาท อนึ่ง 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 บริษัทได้ด าเนินการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน 6 เดือนแรก ในอตัรา 0.0300 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 14,400,000.00 บาท ได้รบัการ
อนุมตัโิดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2559 เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2559 

ดงันัน้ คงเหลือเงินปนัผลที่จะจ่ายอีก 0.0454 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
21,792,000.00 บาท โดยเป็นก าไรทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษีจากการไดร้บัสทิธสิ่งเสรมิการลงทุน 



หน้าที ่2 จาก 3 

 

(BOI) หุ้นละ 0.0031 บาท และเป็นก าไรที่ไม่ไดร้บัสทิธสิ่งเสรมิการลงทุน (Non-BOI) หุ้นละ 
0.0423 บาท  

โดยก าหนดผูม้สีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัที ่2 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 
225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่3 พฤษภาคม 2560 และก าหนด
จ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวในวนัที ่19 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมมีติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มาก ดงันี้- 

เหน็ดว้ย จ านวน 318,455,768 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9978 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน 7,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0022 

5. พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  กลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

5.1) นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงันี้ 
เหน็ดว้ย จ านวน 324,455,768 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9978 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน 7,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0022 

5.2) นายฟงั เมง็ ฮอย: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงันี้ 
เหน็ดว้ย จ านวน 324,455,768 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9978 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน 7,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0022 

5.3) นายนพชยั วรีะมาน: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงันี้ 
เหน็ดว้ย จ านวน 324,455,768 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9978 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน 7,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0022 

6. พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,600,000 บาท ที่
ประชุมมมีติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึง่มา
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 324,460,968 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9978 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน 7,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0022 

7. พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2560 โดยแต่งตัง้นางสาวซูซาน 
เอีย่มวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4306   นายสชุาต ิพานิชยเ์จรญิ    ผู้สอบบัญชีรับ 
อนุญาต เลขที ่4475  นางสาวชื่นตา ชมเมนิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7570 นางสาววนัด ี
เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 8210  และนางสาวยุพนิ ชุ่มใจ ผู้สอบบญัชรีบั
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อนุญาต เลขที ่8622  จากบรษิัท เอส พ ีออดทิ จ ากดั โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีอง
บริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 เป็นเงิน 
1,770,000.00 บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 318,425,968 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  98.1379 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 6,035,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.8600 
งดออกเสยีง จ านวน 7,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0022 

8. พจิารณาอนุมตัโิครงการร่วมลงทนุระหว่างบรษิทัและลกูจา้ง โครงการที ่2 ส าหรบักรรมการทีเ่ป็น
ผูบ้รหิาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2) (รายละเอยีดโครงการ ตาม
เอกสารแนบ 1) ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 324,461,068 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9978 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน 7,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0022 

9. พจิารณาอนุมตักิารเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคข์องบรษิทั และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์
สนธ ิเพื่อความชดัเจนของวตัถุประสงคท์ีม่อียู่เดมิตามการประกอบธุรกจิงานเช่าของบรษิทั จงึ
เพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัจากเดมิทีม่ ี34 ขอ้ เพิม่อกีจ านวน 2 ขอ้ คอื ขอ้ที ่35 และ 36 
ดงันี้ 
(35) ประกอบกจิการผลติ ขาย และใหเ้ช่าเต้นท ์บูธ โต๊ะ เกา้อี ้และอุปกรณ์ประกอบการจดังาน

ทุกประเภท 
(36) ประกอบกจิการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ และบริการจดังานนิทรรศการ  งานแสดงสนิค้า 

และงานกจิกรรมทุกรปูแบบ 
และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิจากจ านวน 34 ขอ้เป็น 36 ขอ้ ทัง้นี้เพื่อความชดัเจน
ของวตัถุประสงคท์ีม่อียู่เดมิตามการประกอบธุรกจิงานเช่าของบรษิทั 
ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 324,461,068 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9978 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน 7,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0022 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 (นายนพชยั วรีะมาน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทั  
โทรศพัท ์ 0 2953 8800 ต่อ 400-401 
 



 เอกสารแนบ 1  

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) 
คร้ังที ่2 ส าหรับกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร  

(EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2)  
 

 โครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“KOOL”) คร้ังท่ี 
2 ส าหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2) ซ่ึงเป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ท่ีสจ.12/2552 ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2552 เร่ืองการจดัท า
และเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีโดย EJIP เป็นโครงการลงทุนซ้ือหุน้ของ KOOL สะสม
เป็นรายงวดเพื่อเป็นผลตอบแทนให้กับพนักงานผูบ้ริหารของบริษัทและบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัของโครงการ
ดงัต่อไปน้ี 

 

วตัถุประสงค์ของโครงการ - เป็นรูปแบบหน่ึงของการใหผ้ลตอบแทนแก่กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
 - สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของกิจการ 
 - เป็นเคร่ืองมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และรักษาบุคคลากรไวก้บับริษทัในระยะยาว 
 

บริษัททีเ่ข้าร่วมโครงการ บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทัฯ”) ดงัน้ี 
1. บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จ ากดั 

 

ระยะเวลาสมทบเงนิเข้าโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 – 31 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 3 ปี 
 

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 – 31 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 4 ปี 
( รวม Silent period ) 
 

ผู้มสิีทธิเข้าร่วมโครงการ 1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของ KOOL และบริษทัยอ่ย เป็นไปตามความสมคัรใจของผูท่ี้มีสิทธิ 
เขา้ร่วมโครงการ “ผูบ้ริหาร” 
 

รูปแบบของโครงการ - ในแต่ละเดือน ณ วนัท่ีบริษทัฯจ่ายเงินเดือน บริษทัฯ จะหักเงินเดือน ผูบ้ริหาร ท่ีเขา้ร่วม
โครงการในอตัราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือน (Base Salary) ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการและ
ระยะเวลาท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการท างานอยูก่บับริษทัฯ จนกวา่จะส้ินสุดระยะเวลาสมทบเงินเขา้
โครงการ ซ่ึงจะมีการปรับเพ่ิมตามอตัราเงินเดือนของ ผูบ้ริหารท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกกรณี 

 - ในแต่ละเดือน ณ วนัท่ีบริษทัฯ จ่ายเงินเดือนให้แก่ผูบ้ริหาร บริษทัฯ จะจ่ายเงินสมทบให้กบั
ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมโครงการในอตัราร้อยละ 100 ของเงินสะสมท่ีผูบ้ริหารจ่ายเขา้โครงการ 

 - ระยะเวลาการแจง้ความจ านงของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถแจง้ความ
จ านงเขา้ร่วมโครงการ EJIP ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 เป็นตน้ไป 
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ตวัแทนด าเนินการ บริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการโครงการ EJIP และเป็นตวัแทน 
และก าหนดการซื้อหุ้น                   ในการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือภายใตโ้ครงการ EJIP (หุ้นสามญัของบริษทัมาสเตอร์คูล อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) "KOOL") ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ีบริษทัจ่าย
เงินเดือนให้กบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (วนัโอนเงิน) ตวัแทนจะท าการซ้ือหุ้น KOOL ภายในวนัท า
การถดัจากวนัโอนเงินในแต่ละเดือน (วนัก าหนดซ้ือหุ้น) ตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของโครงการท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือในแต่ละงวดไปยงับญัชีของผูบ้ริหารแต่ละคน 

เงือ่นไขการถือครองหลกัทรัพย์  ผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมโครงการจะตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขการห้ามจ าหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent 
Period) อยา่งเคร่งครัด นบัตั้งแต่วนัแรกท่ีเร่ิมโครงการ EJIP จนส้ินสุดโครงการตามรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีสิทธิขายหุน้ KOOL ท่ีซ้ือสะสมในโครงการแต่ละปีไดใ้นปีถดัไปดงัน้ี 
 - ปีท่ีซ้ือสะสม ไม่สามารถขายหุน้ไดท้ั้งจ านวน 
 - ปีสะสมปีท่ี 1 สามารถขายไดจ้ านวนร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ของปีท่ีซ้ือสะสม 
 - ปีสะสมปีท่ี 2 สามารถขายไดจ้ านวนร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ของปีท่ีซ้ือสะสม 

หุ้นท่ีซือ้ในรอบปีโครงการ 
วันที่* และจ านวนหุ้นท่ีสามารถขายหรือโอนออกจากบัญชี EJIP 

7 ก.พ. 2561 7 ก.พ. 2562 7 ก.พ. 2563 1 ก.พ. 2564 

หุ้นท่ีสะสมในปีที่ 1 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
  

หุ้นท่ีสะสมในปีที่ 2 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
 

หุ้นท่ีสะสมในปีที่ 3 
  

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

      *กรณีวนัท่ีท่ีระบุขา้งตน้ ตรงกบัวนัหยดุท าการของตวัแทน วนัท่ีดงักล่าวจะเล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป 

เงือ่นไขการออกจากโครงการ 

เงือ่นไขการออกจากโครงการ 
อายุการเข้าร่วมโครงการ และการด าเนินการของผู้เข้าร่วมโครงการ 

น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี 

กรณีผูเ้ขา้ร่วมโครงการลาออกจากโครงการ  
แต่ยงัคงเป็นพนกังานของบริษทัฯอยู ่

- ให้หุ้นทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธ์ิของพนกังาน 
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งคืนเงินให้แก่บริษทัฯ ตามยอดเงินท่ี
บริษทัสมทบภายใน 30 วนั 

- ให้ปฏิบติัตามเง่ือนไข Silent Period 

กรณีผูเ้ขา้ร่วมโครงการลาออกจากบริษทั 
- ให้หุ้นทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธ์ิของพนกังาน 
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งคืนเงินให้แก่บริษทัฯ ตามยอดเงินท่ี
บริษทัสมทบภายใน 30 วนั 

- ให้ปฏิบติัตามเง่ือนไข Silent Period 

กรณีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกษียณอาย ุทุพพลภาพ 
หรือเสียชีวิต 

- ให้หุ้นทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธ์ิของพนกังาน - ให้หุ้นทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธ์ิของพนกังาน 

กรณีท่ีบริษทัฯ เลิกจา้ง 
- ให้หุ้นทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธ์ิของพนกังาน 
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งคืนเงินให้แก่บริษทัฯ ตามยอดเงินท่ี
บริษทัสมทบภายใน 30 วนั 

- ให้ปฏิบติัตามเง่ือนไข Silent Period 
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บริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ยอดเงินในส่วนท่ีบริษทัสมทบทั้งหมดภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเขา้เง่ือนไขนั้น 

เง่ือนไขขา้งตน้เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาระหวง่บริษทัฯผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และตวัแทนด าเนินการ 

คณะกรรมการไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูก้  าหนดเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในสัญญาระหวา่งบริษทักบั
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และตวัแทนด าเนินการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ EJIP ของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย ตวัแทนด าเนินการ และประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 

ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการน าเสนอขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 
 
 
         

 
 
……………………………… 

               (นายนพชยั วรีะมาน) 
                  กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 


