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เมือวัน ที 25 กุม ภาพันธ์ 2559 ที ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติใ ห้ เรี ยกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันศุกร์ ที 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม วิคเตอร์ คลับ II-III
ชัน อาคาร ปาร์ คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรือง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี

วาระที 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2558 เมื อวั น ที 27
เมษายน 2558

(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้ จดั ขึนเมือวันที 27
เมษายน 2558 ณ ห้ องประชุม วิคเตอร์ คลับ II-III ชัน อาคาร ปาร์ คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอรายงานการประชุม สามัญผู้ถื อหุ้น
ประจําปี 2558 ได้ จัดขึนเมือวันที 27 เมษายน 2558 ซึงคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า ได้ มีก าร
บัน ทึก รายงานไว้ อ ย่ า งถูก ต้ อ ง ให้ ที ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ นรับ รองรายงานการประชุ ม ครัง
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมตามสิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที 1
วาระที 2

พิจารณารั บ ทราบรายงานของคณะกรรมการ เกียวกั บผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท
ประจําปี 2558

(การลงมติ: ไม่ ต้องลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็ นวาระรั บทราบ)
วัต ถุประสงค์ และเหตุผล บริษัทได้ สรุ ปรายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของ
บริษัท ในรอบปี 2558 ซึงปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ตามสิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที 2
ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เห็น สมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการและ
ผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558 เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
วาระที 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึงกําหนดให้
บริ ษัทต้ องจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สินสุด ณ รอบปี บัญชีของ
บริษัททีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินสําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบัญชีของสํานักงาน บริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด และได้ รับความ
เห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึงแสดงฐานะการเงิน และผลการดํ าเนิ น งานของ
บริษัทในปี 2558 ทีผ่านมา โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี

รายการ

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการขายและบริการ
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

407,054,282
70,724,579
407,054,282
364,905,384
12,644,123
0.06

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริ ษัท
390,310,162
55,464,440
390,310,162
291,482,992
15,859,567
0.07

โดยมีรายละเอีย ดตามที ปรากฏในงบการเงิน ของรายงานประจําปี 2558 ซึงได้ จัด ส่งให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครังนี ตามสิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที 2
วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจ่ ายเงินปั นผล

(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
วัต ถุป ระสงค์ และเหตุ ผ ล บริ ษั ท มีน โยบายจ่า ยเงิน ปั น ผลในอัต ราไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อ ยละ
ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรื อตามความเหมาะสม หากไม่ มีเหตุ
จําเป็ นอืนใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่ มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัท อย่าง
มีนยั สําคัญ หรือเว้ นแต่ ในกรณีทีบริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอืน
ทังนี ในปี 2558 งบการเงิ น ของบริ ษั ท มี ผลการดํ า เนิ น งานกํ า ไรสุท ธิ เป็ น จํ า นวนเงิ น
15.86 ล้ า นบาท ดัง นัน คณะกรรมการบริ ษั ท จึ งขอเสนอให้ จ่ า ยเงิ น ปั นผลสํา หรับ ผลการ
ดําเนินงาน ตังแต่วันที 1 มกราคม 2558 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท
ซึ งจ่ า ยในอั ต ราร้ อยละ 81.36 ของกํ า ไรสุท ธิ ข องงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การหลัง หั ก ภาษี
เนื องจากบริ ษั ท ต้ อ งสํา รองเงิน สดเป็ น เงินทุนหมุนเวีย นในกิจ การ โดยมีข้ อมูลเปรี ยบเที ย บ
อัตราการจ่ายเงินปั นผล ดังนี
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
.
.
.
.
.

กําไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท)
จํานวนหุ้น (หุ้น ณ วันที 15 มีนาคม 2559)
เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิน (บาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเปรียบเทียบกําไรสุทธิ (%)

ปี 2558
(นําเสนอ)
15,859,567
258,051,700
0.050
12,902,585
81.36%

ปี

7

19,739,384
200,000,000
0.042
8,400,000
42.55%

กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที 12 พฤษภาคม 2559
และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 13 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั น
ผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในวันที 25 พฤษภาคม 2559 ซึงสิทธิ ในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังไม่มีความ
แน่นอนเนืองจากต้ องรอการอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึงสอดคล้ อง
กับข้ อบังคับของบริษัทข้ อที 46 ทีได้ ระบุไว้ ว่า บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี สว่ นหนึงเป็ น
ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5%) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ทังนี บริ ษั ท ได้ ตังทุ น สํารองไว้ แ ล้ ว โดยมี อัต รากัน สํารองตามกฎหมายขันตํ าร้ อยละ 5 เป็ น
จํานวนเงิน 800,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนทีเหลือเข้ าเป็ นกําไรสะสมของบริษัทต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
จ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2558 สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึง 31
ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีสทิ ธิรับเงินปั นผลตามทีปรากฏรายชือ
ณ วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการรับเงินปั นผล ประจําปี 2558 (Record Date) ใน
วันที 12 พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 13 พฤษภาคม
2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในวันที 25 พฤษภาคม 2559 ซึงสิทธิในการรับ
เงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้ องรอการอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น และ
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย เป็ นจํานวนเงิน 800,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนทีเหลือเข้ า
เป็ นกําไรสะสมของบริษัทต่อไป
วาระที 5

พิจารณาลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 195,000,000 บาท ให้ เป็ นทุนจด
ทะเบี ยน 182,249,733 บาท โดยการตัดหุ้นสามั ญออกเป็ นจํานวน 25,500,534 หุ้น
มูลค่ าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท

(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ ถื อ หุ้ นซึ งมาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน)
วัต ถุป ระสงค์ และเหตุ ผ ล บริ ษ ทต้ อ งดํ า เนิ น การลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท และแก้ ไ ข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ . เรืองทุนจดทะเบียนให้ แล้ วเสร็ จก่อนจึงจะสามารถเพิมทุน
ของบริ ษั ท ได้ ทังนี เพื อปฏิ บัติให้ เป็ น ไปตามบทบัญญั ติข องพระราชบัญญั ตบริ ษั ท มหาชน
จํากัด ทีกําหนดให้ บริษัทต้ องทําการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที
ยังไม่ได้ ออกจําหน่ายก่อนทีบริษัทจะสามารถเพิมทุนของบริษัท

ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็ นว่าทีประชุมผู้ถือหุ้น
สมควร ลดทุน จดทะเบี ย นจากทุน จดทะเบี ย น
, , บาท ให้ เป็ น ทุน จดทะเบี ย น
, , บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกเป็ นจํานวน , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ
ละ . บาท ซึงหุ้นสามัญจํานวนทีตัดออกดังกล่าวเป็ นหุ้นสามัญส่วนที เหลือจากการเสนอ
ขายให้ บุคคลในวงจํากัด (PP) จํานวน , , หุ้น และส่วนทีเหลือจากการรองรับสิทธิ ที
จะซือหุ้นสามัญของบริษัท ครังที (FVC-W ) จํานวน , , หุ้น

วาระที 6

พิ จารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเพิ มเติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4 เพื อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ ถื อ หุ้ นซึ งมาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงจําเป็ นต้ อง
แก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 ซึงเกียวกับจํานวนหุ้นและมูลค่าหุ้น
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอที ประชุม สามัญผู้ถื อ หุ้นพิ จ ารณา
อนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์ส นธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4.ให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียน โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความใหม่ ดังนี

“ข้ อ 4.
ทุนจดทะเบียน จํานวน 182,249,733 บาท (หนึงร้ อยแปดสิ บสองล้ านสองแสนสีหมืน
เก้ าพันเจ็ดร้ อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็ น
364,499,466 หุ้น (สามร้ อยหกสิบสีล้ านสีแสนเก้ าหมืนเก้ า
พันสีร้ อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

364,499,466 หุ้น (สามร้ อยหกสิบสีล้ านสีแสนเก้ าหมืนเก้ า
พันสีร้ อยหกสิบหกหุ้น)
- หุ้น
( -ไม่มี- ) ”

ทังนี ให้ บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิ ที กรมพัฒ นาธุ รกิจ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ มีอํา นาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อ ยคํา
เพือให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน

วาระที 7

พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ มทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ทฯ จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม
182,249,733 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 182,749,733 บาท โดยการออกหุ้น
สามั ญเพิ มทุนจํานวน 1,000,000 หุ้ น (มู ล ค่ าหุ้นทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.5 บาท) เพื อ
รองรั บการปรั บสิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ FVC-W1

(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ ถื อ หุ้ นซึ งมาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง

ลงคะแนน)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ FVC-W1

อ้ างถึงข้ อ (5) (กล่าวคือเมือบริ ษัทจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 70 ของ
กําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทหลังหักภาษี เงินได้ ของบริ ษัท) ทีระบุไว้
ในข้ อกําหนดว่าด้ วยสิ ทธิ และหน้ าทีของผู้ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ แ ละผู้ถือ ใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญ บริ ษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) ครังที (FVC-W1)
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอที ประชุม สามัญผู้ถื อ หุ้นพิ จ ารณา
อนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 182,249,733 บาท เป็ นทุน
จดทะเบี ยนจํานวน 182,749,733 บาท โดยการออกหุ้น สามัญเพิมทุนจํานวน 1,000,000 หุ้น
(มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.5 บาท) เพือรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ FVCW1 โดยมีรายละเอียดตามสิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที 3

วาระที 8

พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไขเพิ มเติ ม หนั งสื อบริ ค ณห์ ส นธิข องบริ ษั ท ข้ อ 4 เพื อให้
สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ ถื อ หุ้ นซึ งมาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง

ลงคะแนน)
วัตถุ ป ระสงค์ และเหตุผ ล

เพื อให้ สอดคล้ องกับการเพิ มทุนจดทะเบีย นของบริ ษั ท จึง
จํ าเป็ น ต้ องแก้ ไขเพิ มเติ ม หนัง สือ บริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4 ซึงเกี ยวกับ จํ า นวนหุ้ นและ
มูลค่าหุ้น โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4.ให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุน
จดทะเบี ย น ข้ อ 4 ซึงเกียวกับ จํานวนหุ้ นและมูลค่าหุ้น โดยให้ ยกเลิกข้ อ ความเดิมและใช้
ข้ อความใหม่ ดังนี

“ข้ อ 4.
ทุนจดทะเบียน จํานวน 182,749,733 บาท (หนึงร้ อยแปดสิบสองล้ านเจ็ดแสนสีหมืน
เก้ าพันเจ็ดร้ อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็ น
365,499,466 หุ้น (สามร้ อยหกสิบห้ าล้ านสีแสนเก้ าหมืนเก้ า
พันสีร้ อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

365,499,466 หุ้น (สามร้ อยหกสิบห้ าล้ านสีแสนเก้ าหมืนเก้ า
พันสีร้ อยหกสิบหกหุ้น)
- หุ้น
( -ไม่มี- ) ”

ทังนี ให้ บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิ ทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้
เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
วาระที 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามั ญเพิมทุนจํานวน 1,000,000 หุ้น มู ลค่ าทีตราไว้
หุ้นละ 0.5 บาทเพือรองรั บการปรั บสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ FVC-W1

(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล สืบเนืองจากวาระการอนุมตั ิการเพิมทุนจํานวน ,

, หุ้น
(มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ . บาท) เพือรองรับการปรับสิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะ
ซือหุ้นสามัญของบริ ษัท FVC-W1 ทังนี บริ ษัทยังไม่สามารถคํานวณอัตราทีจะปรับราคา
ใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญ บริ ษัท ฟิ ลเตอร์
วิชนั จํากัด (มหาชน) ครังที (FVC-W1) ได้ ในขณะนี จึงได้ ประมาณการในเบืองต้ นเพือ
รองรับการปรับสิ ทธิ จํานวน 1,000,000 หุ้น เนืองจากการคํานวณราคาใช้ สิทธิ และอัตรา
การใช้ สิทธิ ใหม่นนจะต้
ั
องคํานวณจากวันแรกทีผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผล
(วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ขึนเครื องหมาย XD) โดยบริ ษัทจะดําเนินการปรับราคาใช้ สิทธิ
และอัตราการใช้ สิทธิ ของ FVC-W1 เมือสามารถคํานวณราคาใช้ สิท ธิ และอัตราการใช้
สิทธิ ได้ และจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้ถือ FVC-W1 ทราบต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ . บาท
เพือรองรับการปรับสิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท FVC-W1
วาระที 10

พิจารณาเลือกตังกรรมการทดแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 กําหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง ให้ กรรมการ
ออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะออก แบ่ งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับ 1 ใน 3 กรรมการทีออกตามวาระนันอาจถูกเลือกเข้ ามา
ดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการทีต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ จํานวน ท่าน ดังนี
1. นายโชติศกั ดิ อาสภวิริยะ
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. นายระพีพฒ
ั น์ สวนศิลป์พงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กรรมการอิสระ
4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม
กรรมการบริษัท

วาระที 11

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตังกรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งตามวาระทัง ท่าน ให้
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ซึงกระบวนการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทได้ ผ่านคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทซึงไม่รวมกรรมการทีได้ รับการเสนอชือ ได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ าน
ต่าง ๆ โดยดูถงึ ความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มี
ภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ กว้ างไกล เป็ นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานทีไม่ด่างพร้ อย และมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงทีผ่านมา ทังนี ข้ อมูลของบุคคลทีเสนอให้ เลือกตังกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4
พิ จ ารณากํ า หนดค่ าตอบแทนกรรมการ และอนุ ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่ าตอบแทน ประจําปี 2559

(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ ถือ หุ้ นซึ งมาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 17 สรุปใจความสําคัญว่ากรรมการของ
บริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในการปฏิ บัติหน้ าที ซึงค่าตอบแทนได้ แก่ เงินรางวัล เบียประชุม
บํ า เหน็ จ โบนั ส หรื อ ผลตอบแทนในลัก ษณะอื น ซึ งในปี 2558 ที ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น

ประจํ า ปี 2558 เมื อวั น ที 27 เมษายน 2558 ได้ อนุ มั ติ กํ า หนดจํ า นวนเงิ น ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุก รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน
1,335,000 บาท สํา หรับ ปี 2558 บริ ษั ท ได้ จ่ายค่ าตอบแทนให้ แก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงินทังสิน 1,155,000 บาท ทังนี
บริษัทสรุปจํานวนเงินทีจ่ายให้ คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็ นรายบุคคลไว้ ในรายงานประจําปี 2558 ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2
ในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ เรืองค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
รายละเอียด
วงเงินทีขออนุมตั ิ
จํานวนเงินทีจ่ายจริงเป็ นค่าเบียประชุมทังหมด

ปี

8 (บาท) ปี
1,335,000
1,155,000

(บาท)
1,335,000
1,045,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิ จารณา
อนุมัติค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุก รรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทน
ประจํ า ปี 2559 ที ได้ ผ่ า นการอนุมั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ครังที 1/2559 เมื อวั น ที 25
กุม ภาพั น ธ์ 2559 โดยค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ กรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่ า ตอบแทน ประจํ า ปี 2559 เป็ นจํ า นวนเงิ น 1,335,000 บาท ทั งนี การกํ า หนด
กฎเกณฑ์ ก ารจ่า ยค่า ตอบแทนดังกล่าวรวมทังจํ านวนวงเงิน ได้ กํ าหนดเหมื อ นกัน กับ ปี ก่ อ น
โดยกลันกรองอย่ า งละเอี ย ดถึง ความเหมาะสมประการต่ า งๆ และเปรี ย บเที ย บอ้ า งอิ ง จาก
อุต สาหกรรมประเภทเดี ย วกั น และสภาพเศรษฐกิ จ รวมถึ ง ความเหมาะสมของจํ า นวน
คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี
ค่ าตอบแทน/ค่ าเบียประชุม
หมายเหตุ
ประธานกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ , บาท กรณีทีมีการเข้ าร่ วมประชุม
จะไม่ได้ รับค่าเบียประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ค่าเบียประชุม ครังละ , บาท
ทุกคราวทีเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบียประชุม ครังละ , บาท
ทุกคราวทีเข้ าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบียประชุม ครังละ , บาท
ทุกคราวทีเข้ าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าเบียประชุม ครังละ , บาท
ทุกคราวทีเข้ าร่วมประชุม
และพิจารณาค่าตอบแทน
- อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าเบียประชุม ครังละ , บาท
ทุกคราวทีเข้ าร่วมประชุม
ค่าตอบแทน

วาระที 12

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2559

(การลงมติ: ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
วัต ถุประสงค์ และเหตุผล ตามมาตรา
แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ กําหนดว่า ให้ ทีประชุม สามัญประจําปี แต่งตังผู้สอบบัญชี
และกํา หนดจํา นวนเงิน ค่า สอบบัญชีข องบริษั ท ทุก ปี ในการแต่ง ตังผู้ส อบบัญ ชี จะแต่ง ตั ง
ผู้สอบบัญชีค นเดิม อีก ก็ไ ด้ ทั งนี ผู้สอบบัญ ชีข องบริษั ท ประจํา ปี 2558 คือ นายบุญ เลิศ
แก้ ว พันธุ์ พ ฤกษ์ ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขที
แห่ ง สํานัก งาน บริ ษั ท บี พี อ าร์ ออดิ ท
แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด
สําหรับปี 9 บริ ษั ทเปลียนผู้สอบบัญชี เพื อให้ เป็ น ไปตามประกาศว่าด้ ว ยการ
เปิ ด เผยข้ อ มูลเกี ยวกับ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ที ออกหลัก ทรัพ ย์ ซึ ง
กําหนดให้ บริ ษั ทจดทะเบี ยนต้ องหมุน เวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 รอบปี บัญชี นอกจากนีผู้สอบ
บัญชีทีจะเสนอแต่งตังจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีทีมีความเป็ นอิสระ มี
มาตรฐานการทํา งานที ดี มีคุณ สมบัติ ครบถ้ วนตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ท และข้ อ กํ าหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ อยู่ในสํานักงานสอบบัญชีที
มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ
ที ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั งที 1/2559 ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและให้
ความเห็นต่อการแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 โดยมีมติเสนอ
ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สมควรเสนอแต่งตัง นายโสภณ เพิ มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชี
รับ อนุญาตเลขที 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที
3516 และ/หรื อ นางสาวพิ มพ์ ใจ มานิ ตขจรกิ จ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4521 และ/หรื อ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5659 แห่ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เป็ นผู้ สอบบัญชี ประจํ าปี 2559 ของบริ ษั ทและบริ ษั ท ย่ อย โดยให้ ผู้สอบบัญ ชี คนใดคนหนึ ง
ข้ างต้ นเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็ นต่องบการเงิน ของบริ ษัทและบริ ษัท ย่อย
โดยกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 ของบริษัท ดังนี
รายละเอียด
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที
ค่าสอบบัญชีประจําปี
รวมทังสิน

จํานวนเงิน(บาท)
ปี 2559
(นําเสนอ)
150,000
150,000
150,000
650,000
1,100,000

จํานวนเงิน(บาท)
ปี
130,000
130,000
130,000
560,000
950,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด
ซึงกําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษั ทได้ พิ จ ารณาแล้ ว
เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ แต่งตัง ผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี
นายโสภณ เพิมศิริวลั ลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3182 และ/หรื อ
นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3516 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4521 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5659
แห่ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยให้ ผ้ ูสอบบั ญ ชี ค นใดคนหนึงข้ างต้ นเป็ น ผู้ทํ าการตรวจสอบและแสดงความคิ ดเห็ นต่ องบ
การเงินของบริ ษัทและบริษัทย่อย ในกรณีทีผู้สอบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที
ได้ ให้ บ ริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทําหน้ าที
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และ
เสนอให้ อนุ มั ติ กํ า หนดค่ า สอบบั ญ ชี ป ระจํ า ปี 2559 จํ า นวน , , บาท ซึงไม่ รวม
ค่าบริการอืนๆ (Non-audit fee) ทีจะจ่ายตามจริง
ทังนี ผู้ สอบบัญ ชีต ามรายชื อที เสนอข้ า งต้ น ไม่มีค วามสัม พัน ธ์ ห รือ ส่ว นได้ เสีย กับ บริษั ท /
บริ ษ ั ท ย่ อ ย/ผู้ บริ ห าร/ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ หรื อ ผู้ ที เกี ยวข้ องกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า วแต่ อ ย่ า งใด
นอกจากนันยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เออร์ วิง คอร์ ปอเรชัน จํากัด
บริษัท เมดิคอล วิชนั จํากัด และบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์ วิส จํากัด ซึงมีค่าสอบบัญชีประจําปี
2559 ของบริษัทย่อยรวมทัง 3 บริษัท เป็ นจํานวนเงิน 1,050,000 บาท ค่าสอบบัญชีทีเสนอ
ข้ างต้ น เป็ นการให้ บริการสอบบัญชีเท่านัน ไม่มีการให้ บริการอืนนอกเหนือจากการสอบบัญชี
วาระที 13

พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล วาระนีกําหนดขึนเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ ความเห็นต่างๆ
ต่อคณะกรรมการบริษัท(ถ้ ามี) และ/หรือ ให้ คณะกรรมการบริษัทชีแจง ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
โดยจะไม่มีการนําเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี

คณะกรรมการบริ ษั ท จึง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ านผู้ถื อ หุ้น เข้ า ร่ ว มประชุม ในวัน เวลา และสถานที ดังกล่า ว
ข้ างต้ น หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ และประสงค์ จะมอบให้ ผ้ อู ืนเข้ าประชุมแทน โปรดใช้
หนังสือ มอบฉัน ทะที แนบมาตามสิงที ส่ง มาด้ วยลํา ดับ ที 11 หรื อ ลํา ดับ ที 12 หรื อ ลําดับ ที 13 หรื อ สามารถ
Download ได้ จ าก www.filtervision.co.th ซึงมี ให้ เลือ ก 3 แบบ โดยให้ เลือ กใช้ แ บบใดแบบหนึงเท่ า นัน และ
ขอความกรุ ณาจัดส่งหนังสือมอบฉัน ทะหรื อแจ้ งไปยัง บริ ษั ท ล่วงหน้ าไม่ น้อ ยกว่า 1 วัน ทํา การก่ อนวัน ประชุม
เพือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้ า

ทังนี หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ขอได้ โปรดแต่งตังผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึงท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือก มอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระ
ของบริ ษั ท ดังมี รายชื อและรายละเอี ยดตามสิงทีส่งมาด้ ว ยลําดับ ที 6 เพื อให้ จํ านวนหุ้นครบองค์ ประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริษัท
ท่านผู้ถือ หุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าประชุม ณ สถานที ประชุมในวัน ดังกล่าวได้ ตังแต่ 13.00 นาฬิก า
เป็ นต้ นไป จึงเรียนมาเพือทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ทีนี

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติศักดิ อาสภวิริยะ)
ประธานกรรมการบริษัท

