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หนังสือเชิญประชมุสามญัผ้ถืูอห้นุประจ าปี 2562 
บริษทั สโตนเฮ้นจ ์อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
วนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 10 ศนูยป์ระชุม ซี อาเซียน
อาคาร ซีดบัเบิลย ูทาวเวอร ์ เลขท่ี 90 ถนนรชัดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร
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Stonehenge Inter Public Co., Ltd 
163 Soi Chockchairuammit (Ratchada 19) 

                                                       Ratchadaphisek Road, Dindaeng Dist.
            Bangkok 10400 

                                                                                                                                     Tel : 0-2690-7462 
                                                                                                                                                  Fax : 0-2690-7463

                                               
Ref. STI-AGM 01-2562 

วนัที ่ 1 เมษายน  2562 

เรื่อง เชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประจ าปี 2562 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 
2. รายงานประจ าปี 2561 ในรปูแบบของ QR Code  
3. ประวตัขิองกรรมการทีพ่น้ตามวาระและเสนอเลอืกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง และนิยามกรรมการอสิระ 
4. ประวตัขิองกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ใหม ่
5. ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุได ้
6. ขอ้บงัคบัของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
7. วธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และหลกัฐานทีต่อ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
8. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค  (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข) 
10. แบบขอรบัรายงานประจ าปี 2561 ในแบบรปูเล่ม 
11. แผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชมุ 

 ด้วยคณะกรรมการบรษิัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ได้มีมติให้เรยีกประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัองัคารที ่  23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งออดทิอเรยีม ศนูยป์ระชุม ซ ีอาเซยีน ชัน้ 10 อาคาร
ซดีบัเบิล้ย ูทาวเวอร ์เลขที ่90 ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
บรษิทัฯ ได้จดัประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้มกีารจดัท ารายงานการ
ประชุมภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.sti.co.th) ดว้ย  
โดยมรีายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุมปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เหน็สมควรเสนอรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2561 และ
คณะกรรมการเหน็ว่ามกีารบนัทกึรายงานอย่างถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้รบัรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว  
คะแนนเสียงเพ่ีอลงมติ  คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2  รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 โดยมี
รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปี ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2. 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เหน็ควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ 
คะแนนเสียงเพ่ีอลงมติ  เป็นวาระเพื่อรบัทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง  

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของกลุ่มบริษทัประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
งบการเงนิของบรษิัทฯ ประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัช ีรวมทัง้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแล้ว ดงัปรากฎ
รายละเอยีดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2. ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

งบการเงินรวม 2561 2560 
สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 716.82 265.18 
หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 144.63 108.26 
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 572.19 156.92 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 635.10 498.34 
ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 73.03 57.51 
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้(หุน้) 268,000,000 100,000,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.36 0.29 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิงบการเงนิของกลุ่มบรษิัท ประจ าปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561    
ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
คะแนนเสียงเพ่ีอลงมติ  คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย จากผลการด าเนินงาน 
   ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
บรษิัทมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธทิี่เหลอื
หลงัจากหกัส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัท
ค านึงถงึความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงนิปันผลนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบรษิัทอย่างมีนัยส าคญั ทัง้นี้ มติคณะกรรมการของบรษิัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจะต้อง
น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตั ิอน่ึง คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาลได้ หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท ทัง้นี้ จะต้องรายงานให ้             
ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นทราบในการประชุมคราวถดัไป และตามขอ้บงัคบั หมวดที่ 8 เงนิปันผลและเงนิส ารอง ขอ้ที่ 48 
ก าหนดไว้ว่า “บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน   
จดทะเบยีน”     

 โดยในปี 2561 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มกี าไรสุทธสิ าหรบัปี ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 
85.23 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลดงันี้ 
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รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 
1. ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ 85.23 48.49 
2. จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
   2.1 จ านวนหุน้ทีจ่่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
   2.2 จ านวนเงนิทีจ่่ายเงนิปันผลงวดสิน้ปี 2561 

 
200,000,000 
268,000,000 

 
1,000,000 
1,000,000 

3. รวมเงนิปันผลประจ าปี (บาท:หุน้) 
   3.1 เงนิปันผลจากก าไรสะสมสิน้สดุ วนัที ่30 กนัยายน (บาท:หุน้) 
   3.2 เงนิปันผลงวดสิน้ปี 2561 (บาท:หุน้) 

0.40 
0.30 
0.10 

30.00 
20.00 
10.00 

4. รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ลา้นบาท) 86,800,000.- 30,000,000.- 
5. อตัราสว่นการจ่ายเงนิปันผลประมาณต่อก าไรสทุธ ิ 107.21% 54.47% 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เหน็ควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นอนุมตัิการจดัสรรก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2561 เพื่อเป็นทุนส ารอง
ตามกฏหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผล ดงันี้ 

1.  จดัสรรก าไรเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายในปี 2561 จ านวน 4,270,000 บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 5.01 ของก าไร
สทุธปิระจ าปี (งบเฉพาะกจิการ) โดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2561 เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 
2561 อนุมตัิตัง้ส ารองตามกฏหมายจากผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ 3/2561 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน  
2561 เป็นจ านวนเงนิ 1.91 ลา้นบาท ดงันัน้บรษิทัฯ จะตัง้ส ารองตามกฎหมายจากผลการด าเนินงานงวดวนัที ่1 
ตุลาคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2561 จ านวนเงนิ 2.36 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไรสะสมจดัสรรส ารองตาม
กฎหมาย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 8,950,000 บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 6.68 ของทุนจดทะเบยีน 

2. จ่ายเงนิปันผลประจ าปีเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาทโดยจ่ายจากก าไรสุทธแิละก าไรสะสม 
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไปแลว้ เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุน้ 0.30 บาท ดงันัน้ขอเสนอทีป่ระชุม  
ผู้ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เติมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธ ิงวด
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 และก าไรสะสม คิดเป็นเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 
26,800,000 บาท รวมการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2561 ทัง้สิน้ไม่เกนิ 86,800,000 บาท ซึ่งคดิเป็น อตัราการ
จ่ายเงนิปันผลร้อยละ 107.21 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย             
ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลที่ก าหนดไว้ หรอืคิดเป็น ร้อยละ 97.51 ของก าไรสะสมส่วนที่ยงั
ไม่ไดจ้ดัสรรก่อนจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่30 เมษายน 2562 และจ่ายเงนิปันผล
ในวนัที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยบรษิทัฯ จ่ายปันผลจากก าไรทีเ่สยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 20 ส าหรบัผูถ้อืหุน้ที่
เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษคีนืไดเ้ท่ากบัเงนิปันผลคณูสองสว่นแปด 
(หมายเหตุ: สทิธใินการรบัเงนิปันผลยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) 

คะแนนเสียงเพ่ีอลงมติ  คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี  2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัพ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่
17 ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม         
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัส่วนหนึ่งในสามกรรมการ
ซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รบัเลอืกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีกไ็ด้ โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  



  

หน้า | 4  
 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 มกีรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คอื 
1) นายจมุพล  ส าเภาพล  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2) ผศ.ดร.ธเนศ   วรีะศริ ิ  กรรมการอสิระ 
3) นายกติตศิกัดิ ์ สภุาควฒัน์ กรรมการ 
4) นายบณัฑติ  ม่วงสอนเขยีว กรรมการ 

โดย ผศ.ดร.ธเนศ วรีะศริ ิกรรมการอสิระ ไม่ประสงค์ขอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเนื่องจากตดิภาระกิจอื่น 
เน่ืองจากบรษิัทฯ เริม่เขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยเ์มื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2561 จงึมไิดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือ
หุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
อย่างไรกต็ามในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไป บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจด
ทะเบียน ในการเปิดโอกาสให้กบัผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทตาม
หลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด  
ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในวาระนี้ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ซึง่ไม่รวมกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่ป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี เหน็ควร
เสนอทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องพ้นจากต าแหน่ง ตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสบืต่อไปอกีวาระหนึ่ง จ านวน 3 ทา่น ดงันี้  

1) นายจมุพล  ส าเภาพล  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2) นายกติตศิกัดิ ์ สภุาควฒัน์ กรรมการ 
3) นายบณัฑติ  ม่วงสอนเขยีว กรรมการ 

โดย ผศ.ดร.ธเนศ วรีะศริ ิกรรมการอสิระ ไม่ประสงคข์อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เน่ืองจากตดิภาระกจิอื่น 
ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า กรรมการที่ครบวาระทัง้ 3 ท่านเป็นผู้ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั และไม่มลีกัษณะต้องห้ามใหเ้ป็นกรรมการบรษิัทของส านักงาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึไดผ้่านการกลัน่กรองแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด โดย นายจุมพล ส าเภาพล         
มคีุณสมบตัทิีจ่ะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
เกีย่วขอ้ง  อกีทัง้ไดน้ าความรู ้ ประสบการณ์และความเชีย่วชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนด
กลยุทธแ์ละนโยบายการด าเนินธุรกจิ 
รายละเอยีดประวตัิย่อของกรรมการ ได้จัดส่งให้กบัผู้ถอืหุ้น พรอ้มกบัหนังสอืบอกกล่าวเชญิประชุมในครัง้นี้ โดย
นิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ก าหนดไวเ้ท่ากบัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดในเรื่องของการถือ
หุน้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3.  
คะแนนเสียงเพ่ีอลงมติ  คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม ่

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั ก าหนดใหต้อ้งมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่
น้อยกว่า 3 คน และสบืเนื่องจาก ผศ.ดร.ธเนศ วรีะศริ ิมคีวามประสงคไ์ม่ขอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกี
วาระหนึ่ง เนื่องจากตดิภาระกจิอื่น สง่ผลใหก้รรมการอสิระของบรษิทัว่างลง 1 ต าแหน่ง   
ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิัทฯ ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเสนอต่อที ่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ นางศุภรานันท ์ตนัวริชั เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
แทนต าแหน่งทีว่่างลง โดยผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิัทแลว้ว่ามคีุณสมบตัทิี่เหมาะสมกับ
การประกอบธุรกจิของบรษิัท  และเป็นบุคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
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การด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามนิยาม
กรรมการอสิระทีบ่รษิทัก าหนดไวเ้ท่ากบัทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดในเรื่องของการถอืหุน้ 
รายละเอยีดประวตัยิ่อของกรรมการ ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4. 
คะแนนเสียงเพ่ีอลงมติ  คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้น
อนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบ
จากขอ้มูลอ้างองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั  การขยายตวัของธุรกจิและผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท 
รวมทัง้ภาระหน้าที่ ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย     
แต่ละคณะ โดยเสนอค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2562 ในอตัราคงเดมิเท่ากบัปี 2561 มรีายละเอยีดค่าตอบแทนของแต่ละคณะ ส าหรบัปี 2562 ดงันี้  

 
 
 
 
  
 
 
  

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน พจิารณาอนุมตัิวงเงนิค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในวงเงนิไม่เกิน 
4,000,000.- บาท เพื่อเป็นการสง่เสรมิการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
ในการเขา้ร่วมประชุมเพื่อวางแผน ตดิตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย (เพิม่ขึน้จาก
ที่จ่ายในปี 2561 จ านวน 380,000 บาท) โดยไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น และส่วน
ค่าตอบแทนพเิศษในปี 2562 ขอเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรตาม
ความเหมาะสมจากผลประกอบการของบรษิทัฯเป็นส าคญั  
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการทุกคณะ ในรอบปี 2561 รวมเป็นเงนิจ านวน 3,620,000 บาท 
จากวงเงนิทีข่ออนุมตัไิวใ้นปี 2561 จ านวน 2,860,000 บาท เพิม่ขึน้จากวงเงนิทีข่ออนุมตัไิวจ้ านวน 760,000 บาท 
เน่ืองจากบรษิทัฯ จดัการประชุมเพิม่ขึน้เพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
คะแนนเสียงเพ่ีอลงมติ  คะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิัท      
ขอ้ 39 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทั 
  ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2562 บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหบ้รษิทัสอบบญัช ีเสนอค่าบรกิารสอบบญัชเีพื่อใหบ้รษิทัฯ พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาจากคุณสมบตั ิประวตั ิการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูส้อบบญัชี         
ที่ผ่านมา และ ค่าบรกิารสอบบญัชทีี่เสนอมา และเห็นชอบเสนอแต่งตัง้บรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผู้สอบ

 
หน่วย : บาท/บุคคล 

ประธาน สมาชกิ 
ค่าเบีย้
ประชุม 

ค่าตอบแทน
รายเดอืน 

ค่าเบีย้
ประชุม 

ค่าตอบแทน
รายเดอืน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั 25,000 20,000 20,000 10,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 - 10,000 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

15,000 - 10,000 - 
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บญัชขีองบรษิัทฯ โดยมผีูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้ เป็นผูส้อบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
บรษิทัฯ ประจ าปี 2562 ดงันี้ 
 1. นายฉตัรชยั เกษมศรธีนาวฒัน์  เลขทะเบยีนผูส้อบบญัช ี5813 หรอื 

  2. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน   เลขทะเบยีนผูส้อบบญัช ี3930 หรอื 
  3. นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกิุล  เลขทะเบยีนผูส้อบบญัช ี5874 หรอื 
  4. นายณฐัวุฒ ิสนัตเิพช็ร    เลขทะเบยีนผูส้อบบญัช ี5730 
โดยบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เสนอราคาค่าบรกิารสอบบญัชทีีส่มเหตุสมผลเมื่อเปรยีบเทยีบกบัขอบเขตงานที่
น าเสนอ  เป็นจ านวนเงนิรวม 2,200,000 บาท  ซึง่ลดลงจากปี 2561 จ านวนเงนิ 100,000 บาท (บรษิทั เคพเีอม็จ ี
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั )  โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

- ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษิทัฯ เป็นจ านวน  1,600,000 บาท 
- ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัฯ เป็นจ านวน 600,000 บาท 

ซึง่บรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั และผูส้อบบญัชทีัง้ 4 ท่าน ไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละส่วนได้เสยีกบับรษิัทฯ บรษิัท
ย่อย  ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมถงึผูส้อบบญัชทีัง้ 4 ท่านขา้งตน้ ไม่มี
ผูส้อบบญัชที่านใดทีป่ฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้เกนิกว่าระยะเวลาทีห่ลกัเกณฑต์ามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
นอกจากนี้ บรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2562 ของบรษิัทย่อยด้วย  ซึ่งค่าสอบบญัชี
ดงักลา่วขา้งตน้ไม่รวมของบรษิทัย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ จงึเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 พจิารณาเหน็ชอบและเสนอต่อที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัคิ่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ในปี 2562 

              ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พจิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เหน็ควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
อนุมตักิารแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชดีงันี้ 

1. ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั  ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 
 1. นายฉตัรชยั เกษมศรธีนาวฒัน์  เลขทะเบยีนผูส้อบบญัช ี5813 หรอื 
 2. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน   เลขทะเบยีนผูส้อบบญัช ี3930 หรอื 
 3. นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกิุล  เลขทะเบยีนผูส้อบบญัช ี5874 หรอื 
 4. นายณฐัวุฒ ิสนัตเิพช็ร    เลขทะเบยีนผูส้อบบญัช ี5730 

โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งขา้งต้น เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัทฯ 
ประจ าปี 2562 โดยในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการ
ให้บรกิาร อตัราค่าสอบบญัช ีประกอบกบัประสบการณ์ของผู้สอบบญัช ีและมคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพันธ ์
และไม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

2. ก าหนดค่าตอบแทนของสอบบญัชขีองบรษิัท ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิรวม 2,200,000 บาท ลดลงจาก        
ปี 2561 จ านวนเงนิ 100,000 บาท   โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

- ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษิทัฯ    เป็นจ านวน  1,600,000 บาท 
- ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัฯ เป็นจ านวน    600,000 บาท 

              คะแนนเสียงเพ่ีอลงมติ  คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 9   พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 24 และ  ข้อ 25 ในเรื่องของการเรียกประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาตฉิบบัที ่74/2547 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อรองรบัให้มี
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากกรณีปกติได้นั ้น ทัง้นี้ เพื่อรองรบัการจัดการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 100 ของ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั ทีม่ีการแกไ้ข บรษิัทฯ จงึขอ
เสนอใหม้กีารแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 24 และ ขอ้ 25 โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิ และใหใ้ช้ขอ้ความใหม่ และมอบหมาย
ใหบุ้คคลทีก่รรมการผูม้อี านาจของบรษิทัฯ มอบหมายใหม้อี านาจในการด าเนินการจดทะเบยีน แกไ้ข เปลีย่นแปลง
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมทัง้แกไ้ข และ/หรอืเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิข้อความใหเ้ป็นไปตาม ค าสัง่ของนายทะเบยีน
ตามความเหน็และเหมาะสมโดยทีไ่ม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแกไ้ขเพิม่เตมิ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ดงันี้ 

ขอ้บงัคบัฉบบัปัจจุบนั ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบ
องค์ประชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธาน
กรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุม แต่
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ ในที่ประชุมนัน้
หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลอืก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุม 
 การวนิิจฉยัชี้ขาดของทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีง
ขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีงในการลงคะแนน 
เวน้แต่กรรมการซึง่มสี่วนไดเ้สยีในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งไม่มสีทิธอิอก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั ้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเพือ่เป็นเสยีงชี้
ขาด 

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด
จงึจะครบองค์ประชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็น
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้
และมรีองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็น
ประธานทีป่ระชุม แต่ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่
อยู่ในทีป่ระชุมนัน้หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการ
ซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมเีสียงหนึ่ง (1) เสยีงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึง่มสี่วนไดเ้สยีในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง
ไม่มสีทิธอิอกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากนั ให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกเสยีงหนึ่ง
เพือ่เป็นเสยีงชีข้าด 
ประธานกรรมการหรือประธานใน ท่ีประชุมอาจ
ก าหนดให้จัดการประชุม คณ ะกรรมการผ่ าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการตามท่ีกฏหมายก าหนด 

ขอ้ 25.  ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ
หรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมการไม่
น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณจี าเป็นรบีด่วน
เพื่อรกัษาสิทธแิละประโยชน์ของบรษิัท จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสิทธิและประโยชน์ของบรษิัท 
จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมให้เร็ว
ก ว่ า นั ้ น ก็ ไ ด้   ทั ้ ง น้ี ก า ร ส่ งห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการไปยังกรรมการจะส่งโดยจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ 
เหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 24 และ ขอ้ 25 
ตามทีน่ าเสนอ 
คะแนนเสียงเพ่ีอลงมติ  คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินทุนจากเงินท่ีได้รบัในการเสนอขายหุ้น IPO 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
เน่ืองจากบรษิทัฯ พจิารณาว่าเหน็ควรเพิม่เตมิวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิทุนทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายในการลงทุนใน
กจิการอื่นที่เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิัทฯ ด้วย ซึง่ไม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 
อกีทัง้ไม่เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งตามประกาศ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่
สจ. 63/2561 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวตัถุประสงค์การใช้เงินในการลงทุนในกิจการอื่นที่
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ ของบรษิทั โดยมขีอ้มลูเพื่อการพจิารณา ดงันี้ 
 
1. จ านวนเงินหรอืก าหนดระยะเวลาการใช้เงินท่ีบริษทัประสงคจ์ะเปล่ียนแปลง 
     ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562 มมีติเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลง
วตัถุประสงค์การใช้เงนิเพิม่ทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้แรก โดยการเพิม่เตมิวตัถุประสงคก์าร
ลงทุนในกจิการอื่นทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทั และบรษิทัอยู่ระหว่างการพจิารณารายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ใน
ปัจจุบนัได้ประมาณการเงนิลงทุนในส่วนนี้ไว ้เป็นวงเงนิไม่เกนิ 200 ล้านบาท มรีะยะเวลาการใช้เงนิภายใน 3 ปี 
(2562 - 2564) 
 
2. ความสมเหตุสมผล เหตผุลและความจ าเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าท่ีผูถื้อหุ้นจะได้รบัจากการ

เปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
      การลงทุนในธุรกจิที่มคีวามเกีย่วเนื่องหรอืสนับสนุนการด าเนินธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทั หรอืเอือ้ให้เกดิการ
ประสานประโยชน์ทางธุรกจิ (Synergy) เป็นการขยายโอกาสการเตบิโตทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ซึง่คาดว่าจะสง่ผล
ใหก้ลุ่มบรษิทัมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้ในอนาคต 
 
3. ข้อมูลโดยสรปุเก่ียวกบัวงเงินลงทุนหรอืค่าใช้จ่ายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
      บรษิทัฯ ประสงคจ์ะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นครัง้แรกสว่นหนึ่งมาลงทนุในกจิการอื่น
ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัฯ รายละเอยีดตามตารางแนบ  

วตัถปุระสงคต์ามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรพัย ์  

วตัถปุระสงคท่ี์ขออนุมติัใหม่ 

วตัถปุระสงค ์
จ านวนเงิน สดัส่วน 

ระยะเวลา 
ท่ีใช้เงิน 

 วตัถปุระสงค ์
จ านวนเงิน สดัส่วน 

ระยะเวลา 
ท่ีใช้เงิน 

(ล้านบาท)  โดย 
ประมาณ  

(ล้านบาท)   
โดย 

ประมาณ 

1.ลงทุนจดัตัง้ศนูย์
ฝึกอบรมและพฒันา 
อบรมทกัษะความรู้
ส าหรบัพนกังาน เพือ่
เพิม่ศกัยภาพในการ
ด าเนินธุรกจิ   

40.00 9.73% 
ภายในปี 

2563 

 

1.ลงทุนจดัตัง้ศนูย์
ฝึกอบรมและพฒันา 
อบรมทกัษะความรู้
ส าหรบัพนกังาน เพือ่
เพิม่ศกัยภาพในการ
ด าเนินธรุกจิ   

40.00 9.73% 
ภายในปี 

2563 
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4. แผนการใช้เงินภายหลงัการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินรวมถึงความเพียงพอของแหล่ง
เงินทุนและมาตรการรองรบัในกรณีท่ีเงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอส าหรบัการด าเนินตาม
แผน 
บรษิัทฯ มแีผนการใช้เงนิภายหลงัการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงนิตามที่ได้แจ้งข้างต้น อย่างไรก็ดี
บรษิทัฯ ยงัคงมเีงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ เพยีงพอต่อการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ   

5. ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัหรือต่อประมาณการใดๆ ท่ีได้เปิดเผย
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล(ถ้ามี) อนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินท่ีเปิดเผยไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูล 
บรษิทัฯ มคีวามเชื่อมัน่ว่าการเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ โดยน าไปลงทุนในกจิการอื่นทีเ่กีย่วเน่ืองกบั
ธุรกจิของบรษิัทฯ จะไม่มีผลกระทบในทางลบที่คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกจิของบรษิัท เนื่องจาก
บรษิทัฯจะค านึงถงึประโยชน์ ผลตอบแทน ความเสีย่งทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุน และปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกจิที่
เกีย่วขอ้ง  อย่างรอบคอบ และบรษิทัฯจะยงัคงมเีงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการเพียงพอต่อการด าเนินกจิการของ
บรษิทัฯต่อไป 

 
 
 

วตัถปุระสงค ์
จ านวนเงิน สดัส่วน 

ระยะเวลา 
ท่ีใช้เงิน 

 
วตัถปุระสงค ์

จ านวนเงิน สดัส่วน 
ระยะเวลา 
ท่ีใช้เงิน 

(ล้านบาท)  
โดย 

ประมาณ  
(ล้านบาท)   

โดย 
ประมาณ 

2.ลงทุนอุปกรณ์ระบบ
คอมพวิเตอร ์โปรแกรม
ดา้นการออกแบบ 
ควบคุมงาน และการเงนิ-
การบญัช ีเพือ่รองรบัการ
เตบิโตของธุรกจิ 

30.00 7.30% 
ภายในปี 

2563 

 

 
2. ลงทุนอุปกรณ์ระบบ
คอมพวิเตอร ์โปรแกรม
ดา้นการออกแบบ 
ควบคุมงาน และ
การเงนิ-การบญัช ีเพือ่
รองรบัการเตบิโตของ
ธุรกจิ 

30.00 7.30% 
ภายในปี 

2563 

3.ลงทุนงานระบบ และ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการ
บรหิารจดัการ 

20.00 4.87% 
ภายในปี 

2564 

 

3.ลงทุนงานระบบ และ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการ
บรหิารจดัการ 

20.00 4.87% 
ภายในปี 

2564 

4.เงนิทุนหมนุเวยีนใน
กจิการ 

321.07 78.10%   

 

4.เงนิลงทุนในกจิการอื่น 
ซึง่บรษิทัอยูร่ะหว่างการ
พจิารณารายละเอยีดที่
เกีย่วขอ้ง 

200.00 48.65% 
ภายใน 
ปี 2562-

2564 

จ านวนเงินรวม* 411.07 100.00%  
 

5.เงนิทุนหมนุเวยีนใน
กจิการ 

121.07 29.45%   

   
 

 จ านวนเงินรวม* 411.07 100.00%  

หมายเหต ุ:  จ านวนเงินรวม * มาจากเงินท่ีได้รบัจากการขายหุ้น 428.40  ล้านบาท หกัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้น
แก่ประชาชนจ านวนเงิน 17.33 ล้านบาท ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและเปิดเผยไว้ในงบการเงินประจ าปี 2561 
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ความเหน็คณะกรรมการ 
เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัวิตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิลงทุนในกจิการอื่นทีเ่กีย่วเน่ืองกบั
ธุรกจิของบรษิทั 
คะแนนเสียงเพ่ีอลงมติ  คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 11 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

 จงึขอเรยีนเชญิท่านผู้ถือหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562 
เวลา 14.00 น. ณ หอ้งออดทิอเรยีม - ศูนยป์ระชุม ซ ีอาเซยีน ชัน้ 10 อาคารซดีบัเบิล้ยู ทาวเวอร ์เลขที ่90 ถนนรชัดาภเิษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยขอให้ศกึษาขอ้มูลเอกสารและหลกัฐานที่ผู้เขา้ร่วมประชุมต้อง
แสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีนและการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ ดงัมรีายละเอยีด
ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5. โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6. 
 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของ
บรษิัทฯ เข้าประชุมและออกเสยีงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ดงัมีรายนามและ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. พร้อมเอกสารประกอบมายัง 
เลขานุการบรษิทั ณ บรษิทั สโตนเฮน้จ ์อนิเตอร ์จ ากดั (มหาชน) เลขที ่163 ซอยโชคชยัร่วมมติร (รชัดา 19) ถนนรชัดาภเิษก 
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยใหเ้อกสารสง่ถงึบรษิทัฯ ภายในวนัที ่22 เมษายน 2562 
 

เพื่อความสะดวกหากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุมครัง้นี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสอมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 9. หรอืสามารถ 
download หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก หรอืแบบ ข หรอืแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ได้ที ่www.sti.co.th โดยให้เลอืกใชแ้บบใดแบบ
หนึ่งตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้  

 
             ทัง้นี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและ
เรียบร้อย  บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัประชุม ณ ห้อง    
ออดิทอเรียม - ศูนย์ประชุม ซี อาเซียน ชัน้ 10 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง           
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 อน่ึง บรษิทัฯ ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัที ่19 มนีาคม 2562 
(Recode Date) 
 
       ขอแสดงความนบัถอื 

              
       นายจุมพล  ส าเภาพล 
         ประธานกรรมการ 
              บรษิทั สโตนเฮน้จ ์อนิเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 




