
 

หน้า 1 จาก 20 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  
ประจ าปี 2560 

บริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

เวลาและสถานท่ี  

ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดทีี ่20 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น.  ณ  หอ้งแมจกิ 3 ชัน้ 2   โรงแรมมริาเคลิ 
แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาเรื่อง
ต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม 

 ก่อนเร่ิมการประชุม  

รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท ์ประธานกรรมการ เป็นประธานทีป่ระชุมมอบหมายนางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย 
กรรมการบรหิารและเลขานุการบรษิทั ปฏบิตัหิน้าที่เลขานุการทีป่ระชุมและพธิกีร ซึง่ไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ผู้เข้าสงัเกตุการณ์ที่เข้าร่วมการประชุม และหน่วยงานผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสยีงในการประชุม พรอ้มกบัชีแ้จงระเบยีบปฏบิตัใินการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ ดงันี้ 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม 
1. รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท ์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ กรรมการ กรรมการอสิระ 
5. นายกฤษณ ไทยด ารงค ์ กรรมการ  
6. นายฟงั เมง็ ฮอย กรรมการ 
7. นายนพชยั วรีะมาน กรรมการผูจ้ดัการ และประธานกรรมการบรหิาร 
8. นางสาวสนุนัทา ว่านวฒัน์ กรรมการ และผูบ้รหิาร 
9. นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั กรรมการ และผูบ้รหิาร 

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชุม 
1. นายสทิธพิร หล่อตระกลู ผูบ้รหิาร 
2. นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิ ์ ผูบ้รหิาร 
3. นายโกมนิทร ์กรตม ี ผูบ้รหิาร 
4. นายธรรมศกัดิ ์ชอบชยั ผูบ้รหิาร 

ผูส้อบบญัชีท่ีเข้ารว่มประชุม 
1. นางสาวอรนุช สขุวงษ์ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

เลขานุการท่ีประชุมและผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
1. นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย กรรมการบรหิารและเลขานุการบรษิทั 
2. นางสาวจรยิาภรณ์ อคัรวงษ์ ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั 
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เลขานุการทีป่ระชุมแนะน าผูส้งัเกตการณ์ในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ซึง่ไดแ้ก่ นางสาวนิภาพร เนตรแขม 
แห่งส านักงานทนายความนิภาพร เนตรแขม และบรษิัทผู้ดูและระบบการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีงในการ
ประชุมครัง้นี้คอื บรษิทั ควดิแลบ จ ากดั  

จากนัน้ได้แถลงองคป์ระชุมต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้ของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการรบั
มอบฉนัทะ ตามรายละเอยีดดงันี้ 

• บรษิทัมจี านวนหุน้ทัง้สิน้ 480,000,000 หุน้ 
มผีูถ้อืหุน้และผูม้อบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 72 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 316,942,071 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 66.0296 ของหุน้ทัง้หมด 

• แบ่งเป็นมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 57 ราย 
ถอืหุน้จ านวน 284,304,692 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 59.2301 ของหุน้ทัง้หมด 

• และผูม้อบฉนัทะ จ านวน 15 ราย 
ถอืหุน้จ านวน 32,637,380 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 6.7995 ของหุน้ทัง้หมด 

ถอืว่าครบองค์ประชุมตามขอ้บงัคบับรษิัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดใหต้อ้งมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมซึง่นบัจากผูท้ีม่าประชุมดว้ยตนเองและจากผูร้บัมอบฉันทะแลว้ ไดไ้ม่
น้อยกว่า 25 คนหรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และถือหุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ จ านวนผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนวนัที ่ 13 มนีาคม 2560  เพื่อรวบรวมรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  2560 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์จี านวน 
3,030 ราย ซึง่บรษิทัฯไดด้ าเนินการเชญิประชุม และเผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบัการจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 
4 ช่องทาง ไดแ้ก่ การน าสง่หนังสอืเชญิประชุมถงึผูถ้อืหุน้ทางไปรษณีย ์การลงประกาศในหนังสอืพมิพ ์การเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และการเผยแพร่ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ล าดบัต่อไปเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนน และ
รายละเอยีดวาระใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรยีบรอ้ย ดงันี้ 

1) การด าเนินการประชุมครัง้นี้เรยีงตามล าดบัวาระทีไ่ดแ้จ้งไว้ในหนังสอืเชญิประชุม  โดยกรรมการจะ
เป็นผูช้ีแ้จง้ในรายละเอยีดของแต่ละวาระ 

2) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้ได้ซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระ
นัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยผูถ้อืหุน้ทีต่้องการซกัถามจะยกมอืขึน้ และเมื่อประธานฯอนุญาตแลว้ 
ผูถ้ือหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะแจง้ชื่อ-นามสกุล พร้อมแจง้สถานภาพว่าเป็นผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมด้วย
ตนเองหรอืเป็นผูร้บัมอบฉันทะ และการถาม-ตอบหรอืแสดงความคดิเหน็ควรใหต้รงตามวาระอย่าง
กระชบั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้ใช้สทิธ ิและเพื่อการบรหิารเวลาการประชุมอย่างมี
ประสทิธภิาพ  ทัง้นี้หากผู้ถอืหุ้นมคี าถามที่ไม่ตรงกบัวาระที่พจิารณา ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามใน
วาระอื่นในช่วงทา้ยของการประชุม 

3) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นับแบบ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสยีง 
หรอื 1-Share, 1-Vote 
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4) ประธานฯ จะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานฯหรือผู้รบัมอบหมายจะเป็นผู้
ประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในแต่ละวาระไดย้กมอื เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ดร้วบรวม
คะแนนเสยีงเฉพาะทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ไปหกัจากคะแนนเสยีงผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 
สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นมตทิีล่งคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ เพื่อความรวดเรว็ในการนบัคะแนน 

5) ส าหรบัวาระที่ 5  “พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”  จะ
ด าเนินการตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และตามกฎหมายทีก่ าหนดโดย:  

• การลงมติเลอืกตัง้กรรมการจะพจิารณาเป็นรายบุคคล ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่เหน็ด้วยหรอืไม่
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนจะถอืว่าอนุมตัติามทีน่ าเสนอ 

• ภายหลงัเสรจ็สิ้นวาระที่ 5 บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคืนบตัรลงคะแนนส่วนที่เหลือ 
ส าหรบัวาระที ่5 ทัง้หมดแก่เจา้หน้าที ่

6) ส าหรบัเงื่อนไขในการอนุมตัมิตใินแต่ละวาระ มดีงันี้  
• การใช้สทิธิออกเสยีงเพื่ออนุมตัิในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสยีงข้างมากเป็นมติ คือ

มากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  
• ยกเวน้วาระที ่2 รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 เป็นเรื่องเพื่อทราบจงึ

ไม่มกีารลงมต ิ
• วาระที ่6 และ วาระที ่8 จะต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
• วาระที่ 9 จะต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
7) กรณีที่ผูถ้ือหุ้นที่ได้มอบฉันทะใหผู้้เขา้ร่วมประชุม และก าหนดให้ออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

ตามความประสงค์ของผูถ้อืหุน้ไวใ้นใบมอบฉันทะแบบ ข. บรษิัทไดน้ าคะแนนทีร่ะบุไว ้ทัง้เหน็ดว้ย 
ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงไปบนัทกึไวใ้นระบบการนบัคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้ 

8) ในระหว่างการประชุมหากมผีู้ถือหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพิม่ ผู้ถือหุ้นท่านทีเ่ขา้มาใหม่สามารถออก
เสยีงลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระทีย่งัไม่ไดล้งมตใินทีป่ระชุมเท่านัน้ 

9) ประธานฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนโดยระบุจ านวนหุน้ทีล่งมตเิหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง
หลงัจากทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

10) หากท่านผู้ถอืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากทีป่ระชุมก่อนปิดการประชุม และ
ประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาน าส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็น ส่งให้
เจา้หน้าทีบ่รษิทั ก่อนการออกจากหอ้งประชุม ทางบรษิทัจะท าการบนัทกึคะแนนของท่านไว้ 

ทัง้นี้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีป่ระสงคท์ีจ่ะลงคะแนนในบตัรลงคะแนนควรลงลายมอืชื่อดว้ยปากกาก่อนยื่นบตัร
ลงคะแนนใหก้บัเจา้หน้าทีทุ่กครัง้ 

เพื่อความโปร่งใส และธรรมาภบิาลทีด่ ีบรษิทัฯเชญิอาสาสมคัรจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็นสกัขี
พยานในการนบัคะแนนครัง้นี้ดว้ย โดยนางสาวภรณ์สริโิสภา อ าไพ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ผูม้าประชุมดว้ยตนเองไดใ้หเ้กยีรติ
เป็นสกัขพียานในการนบัคะแนน 

เร่ิมการประชุม  

รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท ์ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมกล่าวต้อนรบัและเปิดการประชุมตาม
ระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 
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วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559  

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ซึง่
ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดทีี ่21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแมจกิ 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่  
เลขที ่99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 และไดจ้ดัท ารายงานและเผยแพร่รายงาน
ดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.masterkool.com และจดัสง่พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมครัง้นี้ใหผู้ถ้อืหุน้
ไดร้บัทราบล่วงหน้าแลว้ คณะกรรมการเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2559 ซึง่ไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมว่ามผีู้ถอืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็เกีย่วกบัวาระนี้
หรอืไม่ เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นซกัถามหรอืมขีอ้คดิเหน็เสนอแนะ ประธานฯ จงึขอให้ทีป่ระชุมได้พจิารณาลงมติในวาระนี้  
โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเมื่อ
วนัท่ี 21 เมษายน 2559 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
• เหน็ด้วย จ านวน 318,286,168 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9978 
• ไม่เหน็ด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
• งดออกเสียง จ านวน 7,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0022 

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 5 รายเท่ากบั 1,351,097 หุ้น รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม
ทัง้หมด 77 รายเท่ากบัจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 318,293,168 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.3111 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ์ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ขออนุญาตเสนอใหส้ลบัวาระการประชุม โดยเสนอใหน้ า
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัโิครงการร่วมลงทุนระหว่างบรษิทัและลูกจา้ง โครงการที ่2 และ วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตัิ
การเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคข์องบรษิทั และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธิ น าเสนอก่อนวาระที ่5 พจิารณา
อนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นวาระพเิศษ ควรให้คณะกรรมการชุด
ปจัจุบนัเป็นผูน้ าเสนอเพื่อพจิารณา  

ประธานฯ กล่าวตอบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการประชุมที่ดีและเพื่อความเป็นธรรม บริษัทฯ ต้อง
ด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระที่ระบุไว้ในหนังสอืนัดประชุม บรษิัทฯ จงึขออนุญาตด าเนินการประชุมตามล าดบั
ตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 

คณะกรรมการได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 ขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการ
ด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2559 ที่ได้แนบ
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมครัง้นี้ โดยสาระส าคญั ประธานฯไดก้ล่าวเชญินางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั กรรมการ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน และนายนพชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการแถลงผลการด าเนินงานดงักล่าวต่อทีป่ระชุม 

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั แถลงถึงภาพรวมผลการด าเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมาว่าบรษิัทฯ มี
ก าไรสุทธริวม 87.0 ล้านบาท โดยเพิม่ขึน้ร้อยละ 983.44 เมื่อเทยีบกบัผลการด าเนินงานในปี 2558 ทีม่กี าไรสุทธ ิ
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8.03 ลา้นบาท  โดยจากแผนธุรกจิในปี 2559 ทีก่ าหนดเป้ายอดขายไว ้907.0 ลา้นบาท บรษิทัฯ สามารถท ารายได้
รวม 889.59 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 98 ของเป้าทีว่างไว ้และเมื่อเทยีบกบัปี 2558 ทีม่ยีอดขายอยู่ที ่594.48 ลา้น
บาท คิดเป็นอตัราเติบโตที่ร้อยละ 49.64 ซึ่งการเติบโตดงักล่าวสอดคล้องกบัแผนซึ่งมกีารเติบโตในทุกตลาด 
โดยเฉพาะตลาดหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มลกูคา้รายย่อย กลุ่มลูกคา้รายองคก์ร และการส่งออก ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิารรวมทัง้สิน้ 210.48 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 3.15 จากปี 2558 ทีม่คี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
รวมทัง้สิน้ 204.06 ส่งผลใหภ้าพรวมปี 2559 มอีตัราก าไรสุทธเิมื่อเทยีบกบัยอดขายเท่ากบัรอ้ยละ 9.78 ซึง่สงูกว่าปี 
2558 ทีม่อีตัราก าไรสทุธเิมื่อเทยีบกบัยอดขายเพยีงรอ้ยละ 1.35 

เมื่อเปรยีบเทยีบขอ้มลูงบการเงนิสว่นส าคญัของบรษิทัฯเป็นตาราง มดีงันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 2558 เพิม่ขึน้ (ลดลง) รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย      853.25  560.72           292.53   52.17  
รายไดจ้ากกการใหบ้รกิาร       28.26  30.30   (2.04)   (6.73)  
รายไดอ้ื่น*         8.08   3.46  4.62  133.53  
รายไดร้วม      889.59      594.48    295.11  49.64  
ตน้ทุนขาย      562.67      363.12          199.55    54.95  
ตน้ทุนบรกิาร 7.84       11.12   (3.28)  (29.50)  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร      210.48     204.06        6.42  3.15  
ตน้ทุนทางการเงนิ 1.60  7.77   (6.17)  (79.41)  
ก าไรสทุธ ิ    87.00  8.03       78.97  983.44  
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)        0.180       0.021          0.159  757.14  
* รายไดอ้ืน่ เช่น ดอกเบี้ยรบั ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น และเงนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นตน้ 

กลุ่มตลาดหรอืช่องทางทีเ่ตบิโตสงูทีส่ดุในปี 2559 ไดแ้ก่ ธุรกจิส่งออก โดยมยีอดขายเตบิโตขึน้รอ้ยละ 84 
จากปี 2558  ซึง่เป็นไปตามแผนธุรกจิ คอื 

1) การขยายตลาดกลุ่มประเทศ AEC ดว้ยปจัจยัหลกัจาก สภาพภูมอิากาศรอ้นจดัและรอ้นยาวนาน บวก
กบัตวัแทนจ าหน่ายทีม่ศีกัยภาพ 

2) การเสรมิรายได้จากฐานลูกคา้เดมิที่ปจัจุบนัมมีากกว่า 40 ประเทศ และเปิดตลาดใหม่ๆ เช่น การ
ขยายตลาดไปยงักลุ่มประเทศอเมรกิาเหนือ 

กลุ่มตลาดที่เติบโตเป็นอนัดบั 2 ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายองค์กร ส่วนใหญ่เป็นองค์กรภาครฐั ภาคเอกชน 
โรงงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสนิค้า ฯลฯ ซึ่งกลุ่มนี้บรษิัทฯ มองว่าเป็นการบริหารจดัการในรูปแบบ Account 
Management โดยน าเสนอเป็น Solutions ทัง้แก้ปญัหาอากาศร้อน ประหยดัพลงังาน และรกัษาสิง่แวดล้อม ซึ่ง
บรษิัทฯ สามารถน าเสนอทัง้ระบบโอโซน พดัลมอุตสาหกรรม และหลอดไฟ LED และในปีที่ผ่านมาบรษิัทฯ มกีาร
ปรบัโครงสรา้งการบรหิารช่องทางใหม่เพื่อใหเ้กดิการโฟกสัทีช่ดัเจน และปรบักลยุทธก์ารขายดว้ยเงื่อนไขการช าระ
เงนิทีท่ ัง้บรษิทัฯ และลูกคา้ต่างยอมรบั ส่งผลใหย้อดขายปรบัเพิม่ขึน้จากปี 2558 ในอตัรารอ้ยละ 79.78 และคาดว่า
ช่องทางนี้มโีอกาสเตบิโตเพิม่ขึน้ในอนาคต 

กลุ่มตลาดที่เติบโตเป็นอนัดบั 3 ไดแ้ก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึง่จ าหน่ายผ่าน 3 ช่องทาง คอื ห้างค้าปลกี 
ตวัแทนจ าหน่าย และออนไลน์ โดยภาพรวมของกลุ่มลกูคา้รายย่อย มยีอดขายเตบิโตรอ้ยละ 24.57 เมื่อเทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปี 2558 เกดิจาก หา้งคา้ปลกีมกีารขยายฐานไปสูส่าขาของหา้งเทสโกโ้ลตสั และช่องทางตวัแทนจ าหน่าย 
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รวมถึงช่องทางออนไลน์มอีตัราการเติบโตเพิม่สูงขึน้ จากการเพิม่ศกัยภาพในฐานลูกค้าเดมิ  และเสรมิด้วยการท า
การตลาดโดยจดัโปรโมชัน่ ณ จุดขาย เพื่อผลกัดนัสนิค้าไปยงัผู้บรโิภคเพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละเขา้ใจในตวัผลติภณัฑ ์
สง่ผลใหต้ลาดเปิดกวา้งขึน้  

ทัง้นี้ภาพผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดอืนหลงัของปี 2559 ยอดขายกลุ่มลูกค้ารายย่อยปรบัลดลงเมื่อ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ ปี 2558 ซึง่เกดิจากภาวะเศรษฐกจิในภาพรวม แต่บรษิทัฯ ไดต้ดิตามสถานการณ์ใกลช้ดิ 
และมนีโยบายในการควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง ท าใหภ้าพรวมมกีารเตบิโตกว่าปีทีผ่่านมารอ้ยละ 24.57  

ส าหรบัฐานะการเงนิ ณ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯมสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 568.05 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั
มูลค่าทรพัยส์นิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีม่มีูลค่า 547.03 ลา้นบาท คดิเป็นมูลค่าเพิม่ขึน้ 21.02 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.84 โดยมลีกูหนี้การคา้เพิม่สงูขึน้ซึง่เป็นไปตามสดัสว่นยอดขายทีเ่ตบิโต 

หนี้สนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมทัง้สิน้ 178.80 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัมลูค่าหนี้สนิ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีม่ยีอดเท่ากบั 220.77 ลา้นบาท บรษิทัฯ มยีอดหนี้สนิลดลง 41.97 ลา้นบาท  หรอืลดลง
รอ้ยละ 19.01 ซึง่มาจาก บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานทีม่ากขึน้ สามารถช าระหนี้ไดเ้รว็ขึน้ ท าใหล้ด
ตน้ทุนดอกเบีย้จ่ายลง 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 389.25 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 45.93 ของสนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้จาก 326.26 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 62.99 ลา้น
บาท ทัง้นี้เกดิขึน้จากก าไรของผลการด าเนินงานในปี 2559 

เมื่อวเิคราะหโ์ดยเปรยีบเทยีบอตัราสว่นทางเงนิทีส่ าคญัในปี 2559 กบัปี 2558 มดีงันี้ 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เพิม่ขึน้จากปีก่อน 0.56 และ 0.57 ตามล าดบั
เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารช าระคนืหนี้สนิทัง้เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ รวมทัง้การบรหิาร
จดัการสตอ็กสนิคา้ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มสีภาพคล่องเพิม่มากขึน้ 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร และ อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงานของปี 2559 มอีตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัลดลงเลก็น้อยเนื่องจากการเตบิโตในช่องทางส่งออกซึง่เป็นช่องทางที่
มีอตัราการเติบโตสูงสุดโดยช่องทางนี้มีอัตราก าไรขัน้ต้นต ่ากว่าทุกช่องทางแต่ก็มีค่าใช้จ่ายต ่ากว่าด้วยเช่นกัน 
นอกจากการเตบิโตของยอดขายโดยรวมแลว้ในส่วนค่าใชจ้่ายมกีารควบคุมอย่างต่อเนื่องส่งผลใหอ้ัตราก าไรจากการ
ด าเนินงานและอตัราก าไรสุทธปิรบัเพิม่สงูขึน้ถงึรอ้ยละ 9.49 และรอ้ยละ 8.43 ตามล าดบัเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปี 2558 ส าหรบัอตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงานมกีารปรบัเพิม่สงูขึน้เช่นเดยีวกนัแสดงใหเ้หน็ว่า
การบรหิารจดัการดา้นสนิทรพัยแ์ละการบรหิารก าไรมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน 
ซึง่เกีย่วเน่ืองโดยตรงจากการทีบ่รษิทัฯ มสีภาพคล่องเพิม่ขึน้ สง่ผลใหค้วามเสีย่งจากการกูย้มืเงนิมาใชใ้นการด าเนิน
กจิการต ่าลง 

จากนัน้ประธานฯ เชญินายนพชยั วรีะมาน ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ กล่าวแถลง
ผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 เพิม่เตมิ  

นายนพชยั วรีะมานกล่าวว่า ภาพรวมผลการด าเนินงานในปี 2559 ทีผ่่านมา ถือว่า “น่าพอใจ” ซึ่งปจัจยั
หลกั คอืการวางกลยุทธ์ในการกระจายช่องทางทีเ่น้นตลาดหลกั ทัง้กลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มลูกค้ารายองคก์ร และ 
การส่งออก เพื่อตอบโจทย์การขยายธุรกจิ นอกจากน้ี ปจัจยัที่ส าคญัอกีอย่างหน่ึง ไดแ้ก่ การควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่ง
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บรษิทัฯ ไดต้ดิตามเฝ้าระวงั (Monitring) มาตัง้แต่ต้นปี เช่น ค่าขนส่ง ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายห้าง โดย
การปรับวิธีการบริหารจัดการในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการอตัราแลกเปลี่ยนที่ได้มีการ
ด าเนินการ Fix Rate อย่างต่อเนื่อง 

ปี 2560 อุตสาหกรรมพดัลมไอเยน็จะมกีารแข่งขนัที่รุนแรงยิง่ขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในตลาด B2C  แต่
ขณะเดยีวกนั ยงัคงมโีอกาสในการเตบิโตไดอ้กี บรษิทัฯ จงึมเีป้าหมายในการโฟกสัตลาดหลกัทัง้ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ลูกคา้
รายย่อย ลูกค้ารายองคก์ร และการส่งออก โดยนอกจากมผีลติภณัฑท์ าความเยน็ ซึง่มสีนิคา้พดัลมมาสเตอรค์ูลเป็น
สนิค้าหลกัแลว้ ยงัมกีารน าเสนอโซลูชัน่ด้านประหยดัพลงังาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม นอกจากนี้บรษิทัฯ ก าลงัพจิารณา
จดัหาผลติภณัฑอ์ื่นทีไ่ม่มขีอ้จ ากดัทางฤดกูาลมาจ าหน่ายเพื่อใหเ้กดิรายไดท้ีต่่อเนื่องทัง้ปี 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมได้สอบถามและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ทีน่ าเสนอ
ในวาระนี้  

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามหรอืเสนอความเหน็ ประธานฯ จงึด าเนินการประชุมในล าดบัต่อไป  

มติ  วาระน้ีเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม  2559 ของบรษิทัฯไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ 
เอบเีอเอส จ ากดั และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ประธานฯ จงึกล่าว
เชญินายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเหน็ต่อทีป่ระชุม 

 นายสรรพชัญ โสภณ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานงบการเงนิประจ าปีของ
บรษิทัสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามจาก  นางณฐพร พนัธุอ์ุดม ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต เลขที ่3430  ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดัแลว้  จงึเหน็ควรเสนอให ้
คณะกรรมการบรษิทัเสนอทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้พจิารณางบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

จากนัน้รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท์ ประธานทีป่ระชุมในฐานะประธานกรรมการ กล่าวว่า คณะกรรมการ
บรษิทัฯ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ได้
แสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2559 ทีผ่่านมาไวอ้ย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยสาระส าคญัของ
งบการเงนิดงักลา่ว ปรากฎตามเอกสารทีไ่ดแ้นบพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้  

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอื
เสนอขอ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี้  โดยการลงมตใินวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ี
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
• เหน็ด้วย จ านวน 318,428,268 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9978 
• ไม่เหน็ด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
• งดออกเสียง จ านวน 7,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0022 
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โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 รายเท่ากับ 142,100 หุ้น รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม
ทัง้หมด 80 รายเท่ากบัจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 318,435,268 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.3407 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2559 

ประธานฯ กล่าวว่า บรษิัทมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถอืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของ
ก าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงัจากหกัภาษี และเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและเงนิส ารองอื่น (ถ้าม)ี 
อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ 
สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกจิในอนาคต 
สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจัจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน และการบรหิารงานของบรษิทั โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรบัการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดงักล่าวจะต้อง
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหุน้ ตามที่คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้ือหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร  และการ
จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี บรษิทัจะต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของก าไรสทุธปิระจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

โดยรายละเอยีดเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2559 ประธานฯไดก้ล่าวเชญินาย
นพชยั วรีะมาน ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ น าเสนอต่อทีป่ระชุม 

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเงนิก าไรสุทธปิระจ าปีไว้เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 เป็นจ านวนเงนิ 4,513,612.35 บาท และคณะกรรมการฯ เหน็สมควรใหน้ าเสนอทีป่ระชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เพื่อพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2559 โดยการจ่ายปนัผลเป็น
เงนิสดจากก าไรสทุธใินอตัราหุน้ละ 0.0754 บาท หรอื คดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 36,192,000.00 บาท อน่ึงเมื่อวนัที ่7 
กนัยายน 2559 บริษัทได้ด าเนินการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล ส าหรบัผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรก ในอตัรา 
0.0300 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 14,400,000.00 บาท ดงันัน้ คงเหลอืเงนิปนัผลทีจ่ะจ่ายอกี 0.0454 บาทต่อหุน้ หรอืคดิ
เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 21,792,000.00 บาท โดยเป็นก าไรทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษจีากการไดร้บัสทิธสิ่งเสรมิการลงทุน 
(BOI) หุน้ละ 0.0031 บาท และเป็นก าไรทีไ่ม่ได้รบัสทิธสิ่งเสรมิการลงทุน (Non-BOI) หุน้ละ 0.0423 บาท การ
จ่ายเงนิปนัผลในครัง้น้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั เมื่อเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผล
การด าเนินงานปี 2558 รอ้ยละ 80.42 ของก าไรสุทธ ิและส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2559 รอ้ยละ 40.09 ของก าไร
สทุธ ิรายละเอยีดการเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปนัผลครัง้นี้มดีงันี้ 

รายละเอียดการจ่ายปันผล 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2559 ปี 2558 
ก าไรสทุธ ิ(งบการเงนิเฉพาะบรษิทั) 90,272,247.07 11,936,781.19 
จ านวนหุน้ 480,000,000 480,000,000 
เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 
แบ่งเป็น: - เงนิปนัผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 
 - เงนิปนัผลทีจ่ะจ่ายอกี (บาท/หุน้) 

0.0754 
0.0300 
0.0454 

0.0200 
- 
- 

รวมเงนิปนัผลจ่ายส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปีทัง้สิน้ (บาท) 36,192,000.00 9,600,000.00 
อตัราเงนิปนัผลจ่ายต่อก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 40.09 80.42 
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 ทัง้น้ีก าหนดผูม้สีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัที ่2 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ 
พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่3 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวในวนัที ่
19 พฤษภาคม 2560 โดยการใหส้ทิธดิงักล่าวนี้ขอน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัใินวาระนี้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ทีน่ าเสนอในวาระนี้ 
และเมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามหรอืเสนอความเหน็ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี้ โดย
การลงมตใินวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 4,513,612.35 บาท เพื่อเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2559 โดยการจ่ายปัน
ผลเป็นเงินสดจากก าไรสุทธิในอัตราหุ้นละ0.0754 บาท หรือ คิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
36,192,000.00 บาท ซ่ึงบริษัทฯได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปบางส่วนแล้ว ดงันัน้
คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีก 0.0454 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 21,792,000.00 
บาท โดยเป็นก าไรท่ีได้รบัการยกเว้นภาษีจากการได้รบัสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 
0.0031 บาท และเป็นก าไรท่ีไม่ได้รบัสิทธิส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) หุ้นละ 0.0423 บาท ทัง้น้ี
ก าหนดผู้มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
• เหน็ด้วย จ านวน 318,455,768 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9978 
• ไม่เหน็ด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
• งดออกเสียง จ านวน 7,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0022 

โดยในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ 1 รายเท่ากบั 27,500 หุน้ รวมจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 
81 รายเท่ากบัจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 318,462,768 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.3464 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ กล่าวเชญินายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
แถลงขอ้เทจ็จรงิต่อทีป่ระชุม 

นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั  ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี ในอตัรา
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ครัง้นี้ มกีรรมการทีต่้องออก
ตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ กรรมการ กรรมการอสิระ  
2. นายฟงั เมง็ ฮอย กรรมการ 
3. นายนพชยั วรีะมาน กรรมการ  ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

ทัง้นี้เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณา กรรมการทัง้ 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระได้แสดง
เจตจ านงขอออกนอกหอ้งประชุมระหว่างการพจิารณาเป็นการชัว่คราว 
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จากนัน้นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กล่าวว่า บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอ
รายชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ระหว่างวนัที ่3 พฤศจกิายน 2559 จนถงึวนัที ่15 มกราคม 
2560 ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการในครัง้นี้ 

ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการนั ้น 
คณะกรรมการบรษิทัไดใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงันี้ 

1) คุณสมบตัิถูกต้องและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั และ พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย ์รวมถงึหลกัเกณฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

2) มคีวามรูค้วามสามารถเป็นประโยชน์อย่างส าคญัต่อธุรกจิของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้หากกรรมการทีค่รบวาระดงักล่าว มผีลกระทบต่อองคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ
บตัรทีไ่ดป้ระกาศไว ้เช่น กรณีทีเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ หรอืมปีระสบการณ์เกีย่วขอ้งกบับญัชฯี เพยีงท่าน
เดยีว คณะกรรมการตอ้งสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามเกณฑข์อ้น้ีอกีดว้ย 

ส าหรบัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ มบีุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
อสิระ โดยคณะกรรมการฯ ได้พจิารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอสิระนี้ สามารถให้ความเหน็ได้
อย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้ยงัมคีุณสมบตัคิรบถว้นตรงตามนิยามของกรรมการอสิระ
ทีบ่รษิทัก าหนด 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านมคีุณสมบตัิที่
เหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเชีย่วชาญครบถ้วน ไม่มลีกัษณะต้องตามตาม พรบ. 
มหาชน และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 2535  คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณากรรมการทัง้ 3 ท่านทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนึ่ง ซึง่ไดแ้ก่ 

1. นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ กรรมการ กรรมการอสิระ  
2. นายฟงั เมง็ ฮอย กรรมการ 
3. นายนพชยั วรีะมาน กรรมการ  ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

จากนัน้รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท์ ประธานทีป่ระชุมในฐานะประธานกรรมการ กล่าวว่า คณะกรรมการ
บรษิทั ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีมมีตวิ่า กระบวนการคดัเลอืกผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัซึง่ไดผ้่าน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นต่างๆ แลว้ เหน็ว่ากรรมการทีต่้องออกจาก
วาระทัง้หมดดงักล่าว มคีุณสมบตัคิรบถว้นตาม พระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิ
มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัท มีประวตัิการท างานที่
โปร่งใส ไม่ด่างพรอ้ย สามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบรษิทัได ้จงึเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัิ
แต่งตัง้กรรมการทัง้หมดทีอ่อกตามวาระทัง้ 3 ท่านขา้งต้น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างานของ
กรรมการแต่ละท่านปรากฎตามเอกสารแนบพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม 

ประธานฯ จงึขอที่ประชุมได้พจิารณาเป็นรายบุคคล  โดยขอมอบหมายเลขานุการที่ประชุมได้น าเสนอ
รายละเอยีดแต่ละบุคคลตามล าดบัต่อไป ดงันี้ 
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วาระ 5.1 กรรมการท่ีออกตามวาระคือ นายกิตติศกัด์ิ ศรีประเสริฐ กรรมการ และกรรมการอิสระ  

เลขานุการทีป่ระชุมกล่าวว่า ประวตัิของกรรมการท่านดงักล่าวได้แนบน าเสนอพร้อมหนังสอืเชญิประชุม
แลว้ ซึง่พอสงัเขปประวตัทิีส่ าคญัได ้ดงันี้   

นายกิตติศกัด์ิ ศรีประเสริฐ เป็นกรรมการรายเดมิโดยเป็นกรรมการอสิระ ได้รบัการแต่งตัง้เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2559 ระยะเวลารวม 1 ปี ซึง่เป็นการนับวาระต่อจากกรรมการท่านเดมิ โดย
นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ ไม่มกีารถอืหุน้ในบรษิทัฯ ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้ริหารในกจิการอื่น 
ทัง้ที่เป็นบรษิัทจดทะเบยีนและที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบยีน และไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารใน
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559:  
• การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 5 ครัง้จาก 7 ครัง้ (เน่ืองจากเป็นการแต่งตัง้

ระหว่างปี เมื่อ 1 ม.ีค.2559) 
• การเขา้ร่วมประชุมกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จ านวน 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามหรอืแสดงความเหน็ ซึง่รายละเอยีดมดีงันี้ 

นายสมบติั ทิพยาณากลู อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทยซึง่เป็นผูร้บัมอบฉันทะ
จากสมาคมฯ กล่าวถามประธานฯ ว่า นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ ซึง่เป็นกรรมการอสิระ มจีุดเด่นทีส่ าคญัอย่างไรจงึ
ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง และท่านสามารถสรา้งคุณประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
ในดา้นใดบา้ง 

ประธานฯ กล่าวตอบว่า นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ ท่านเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในเชงิธุรกจิ และเป็น
ผูม้ปีระสบการณ์ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ต่อผูถ้อืหุน้ ประธานฯ จะเชญิกรรมการ
ท่านดงักล่าวไดช้ีแ้จงอกีครัง้หนึ่ง 

เมื่อไม่มผีูถ้ือหุน้ซกัถามหรอืเสนอความเหน็แล้ว ประธานฯ จงึขอให้ทีป่ระชุมได้พจิารณาลงมตใินวาระนี้  
โดยวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ 5.1) ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติันายกิตติศกัด์ิ ศรีประเสริฐ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึงตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
• เหน็ด้วย จ านวน 324,455,768 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9978 
• ไม่เหน็ด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
• งดออกเสียง จ านวน 7,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0022 

โดยในวาระนี้มผีู้ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ 1 รายเท่ากบั 6,000,000 หุ้น รวมจ านวนผู้เขา้ร่วมประชุม
ทัง้หมด 82 รายเท่ากบัจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 324,462,768 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.5964 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

วาระ 5.2 กรรมการท่ีออกตามวาระคือ นายฟัง เมง็ ฮอย (Mr. Fung Meng Hoi) กรรมการ  

เลขานุการทีป่ระชุมกล่าวว่า ประวตัิของกรรมการท่านดงักล่าวได้แนบน าเสนอพร้อมหนังสอืเชญิประชุม
แลว้ ซึง่พอสงัเขปประวตัทิีส่ าคญัได ้ดงันี้   
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นายฟัง เมง็ ฮอย เป็นกรรมการรายเดมิ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัที ่3 มถุินายน 2545 รวม 
14 ปี โดยถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ านวน 70,372,200 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.66 ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอื
ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน แต่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีไ่ม่ใช่
บรษิทัจดทะเบยีนจ านวน 5 บรษิทั ไดแ้ก่ 

1. ต าแหน่งกรรมการ บรษิทั SenseTech จ ากดั ประเทศ มาเลเซยี 
2. ต าแหน่งกรรมการ บรษิทั SenseTech Properties จ ากดั ประเทศ มาเลเซยี 
3. ต าแหน่งกรรมการ บรษิทั Dionysus Asia จ ากดั  ประเทศ มาเลเซยี 
4. ต าแหน่งกรรมการ บรษิทั The Wine Poetry จ ากดั ประเทศ มาเลเซยี 
5. ต าแหน่งกรรมการ บรษิทั Leisure Range จ ากดั ประเทศ มาเลเซยี 

ทัง้นี้กจิการดงักล่าวไม่ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559:  
• การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 6 ครัง้จาก 7 ครัง้ 
• การเขา้ร่วมประชุมกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จ านวน 0 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรอืแสดงความเหน็ เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นซกัถามหรอืเสนอ
ความเหน็ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ 5.2) ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติันายฟัง เมง็ ฮอย (Mr. Fung Meng Hoi) กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
• เหน็ด้วย จ านวน 324,462,768 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9978 
• ไม่เหน็ด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
• งดออกเสียง จ านวน 7,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0022 

วาระ 5.3 กรรมการท่ีออกตามวาระคือ นายนพชัย วีระมาน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ  

เลขานุการทีป่ระชุมกล่าวว่า ประวตัิของกรรมการท่านดงักล่าวได้แนบน าเสนอพร้อมหนังสอืเชญิประชุม
แลว้ ซึง่พอสงัเขปประวตัทิีส่ าคญัได ้ดงันี้   

นายนพชยั วีระมาน เป็นกรรมการรายเดมิ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 3 มถุินายน 2545 
รวม 14 ปี ปจัจุบนัด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ใน
บรษิทัฯ จ านวน 122,932,260 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25.61 ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการ
อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท แต่ได้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 1 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลูชัน่ 
จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559:  
• การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 7 ครัง้จาก 7 ครัง้ 
• การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 11 ครัง้ จาก 11 ครัง้ 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรอืแสดงความเหน็ เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นซกัถามหรอืเสนอ
ความเหน็ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ 5.3) ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติันายนพชยั วีระมาน  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีก
วาระหน่ึงตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
• เหน็ด้วย จ านวน 324,462,768 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9978 
• ไม่เหน็ด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
• งดออกเสียง จ านวน 7,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0022 

พธิกีรกล่าวเชญิ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้สูท่ีป่ระชุมเพื่อเขา้วาระการประชุมต่อไป  

นายสมบตั ิ ทพิยาณากูล อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทยซึง่เป็นผูร้บัมอบฉันทะ
จากสมาคมฯ ขออนุญาตทีป่ระชุม เชญินายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ กรรมการอสิระ ไดแ้สดงตนต่อทีป่ระชุมและขอให้
กล่าวต่อทีป่ระชุมใหท้ราบว่าจะใหค้วามช่วยเหลอืบรษิทัฯ ในดา้นใดบา้ง  

นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ กล่าวต่อทีป่ระชุมว่า ปจัจุบนัไดใ้หค้วามช่วยเหลอืบรษิทัฯ โดยใหค้ าแนะน าใน
เชงินโยบาย ช่วยคดิวเิคราะห์ในเชงิธุรกจิ ตลอดจนให้ค าแนะน าในเรื่องกระบวนการความคดิ วเิคราะห์ เพื่อน ามา
ท าซ ้าไดอ้ย่างว่องไว เกบ็องคป์ระกอบจากการท าธุรกจิใหเ้ป็นระเบยีบมากขึน้ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บรษิัท ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ ฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัฯ โดยนายนพชยั วรีะมาน กรรมการผูจ้ดัการ ไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อ
พจิารณาทบทวนแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนส าหรบักรรมการในคณะกรรมการบรษิัทให้เหมาะสมกบัหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั และภาวะตลาด และไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อให้
ความเหน็ชอบในการน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา ประธานฯ จงึกล่าวเชญินายนพชยั วรีะมาน กรรมการ
ผูจ้ดัการไดน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวว่า ตามขอ้มลูค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีนฉบบั
ปี 2558 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นฉบบัล่าสุดได้ระบุอตัราค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทจด
ทะเบยีนไวพ้อสงัเขปจากผลสรุปของบรษิทัจดทะเบยีนจ านวน 602 บรษิทั ดงันี้ 

ต าแหน่ง 
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนที่
ท าการประเมนิผลในปี 

2558 

ค่าเฉลีย่ค่าตอบแทนกรรมการ/คน/ปี (ลา้นบาท) 

2554 2555 2556 2557 2558 

กรรมการ 593 0.67 0.66 0.69 0.63 0.66 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 567 0.80 0.73 0.73 0.54 0.57 

ประธานกรรมการ 525 1.05 1.02 1.07 1.13 1.46 
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จากขอ้มูลภาพรวมค่าตอบแทนของกรรมการของบรษิัทจดทะเบยีนตามที่ได้ชี้แจงขา้งต้น ประกอบกบั
ความเหมาะสมทางธุรกจิ ซึ่งปีที่ผ่านมาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้เสยีสละเวลา มุ่งมัน่ทุ่มเทและ
ผลกัดนัจนสามารถท าใหผ้ลประกอบการออกมาอยู่ในเกณฑน่์าพอใจ และตามแผนธุรกจิในปี 2560 นี้ ธุรกจิจะมกีาร
ขยายตวัในทุกช่องทางโดยวางเป้าหมายการเตบิโตของธุรกจิกว่ารอ้ยละ 40 เมื่อเปรยีเทยีบกบัปี 2559 ทีผ่่านมา ซึง่
บรษิทัฯ ตอ้งอาศยัความรูค้วามช านาญและประสบการณ์จากกรรมการทุกท่านในการใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา ก ากบั
ดแูล และตดิตามอย่างใกลช้ดิ เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้

จงึขอน าเสนอต่อที่ประชุมได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ในอตัราใหม่ ซึ่งวงเงินตาม
งบประมาณค่าตอบแทนในปี 2559 จ านวน 1,760,000 บาท ขอเสนอปรบัวงเงนิงบประมาณค่าตอบแทน เป็นจ านวน 
2,600,000 บาทในปี 2560 เพื่อการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทีม่คีวามถี่มากขึน้ รวมถงึการ
ประชุมร่วมกบัฝา่ยบรหิารเพื่อตดิตามความคบืหน้าการด าเนินงาน โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวเป็นเบีย้ประชุม 
และไม่มคี่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงนิประจ ารายเดอืน เงนิโบนสั เงนิบ าเหน็จ เป็นตน้  

รายการ  
(หน่วย: บาท) 

ปี 2560 (ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2559 

งบประมาณทีไ่ดอ้นุมตั ิ ค่าเบีย้ประชุมทีจ่่ายจรงิ 
ค่าตอบแทนกรรมการ  2,600,000 1,760,000 1,340,000 

รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท ์ประธานทีป่ระชุมในฐานะประธานกรรมการ แถลงความเหน็ของคณะกรรมการ
ว่า คณะกรรมการได้พจิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมด้านต่างๆ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจ าปี 2560 ดงันี้ 

1.  คณะกรรมการบริษทั 
เบีย้ประชุมต่อท่าน ต่อครัง้ 
ปี 2560 ปี 2559 

ประธานกรรมการบรษิทั (ไมม่เีงนิเดอืนประจ า) 40,000 บาท 30,000 บาท 
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร (ไมม่เีงนิเดอืนประจ า) 30,000 บาท 20,000 บาท 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและพนกังาน (มเีงนิเดอืนประจ า และโบนสัขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน) ไมม่เีบีย้ประชุม ไมม่เีบีย้ประชุม 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
เบีย้ประชุมต่อท่าน ต่อครัง้ 
ปี 2560 ปี 2559 

ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไมม่เีงนิเดอืนประจ า) 40,000 บาท 30,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ (ไมม่เีงนิเดอืนประจ า) 30,000 บาท 20,000 บาท 

3.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เบีย้ประชุมต่อท่าน ต่อครัง้ 
ปี 2560 ปี 2559 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไมม่เีงนิเดอืนประจ า) 40,000 บาท 30,000 บาท 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไมม่เีงนิเดอืนประจ า) 30,000 บาท 20,000 บาท 

ทัง้นี้ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 433,000 บาทต่อท่านต่อปีซึ่งไม่เกนิกว่าค่าเฉลี่ย
ค่าตอบแทนกรรมการจากผลส ารวจปี 2558 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามทีช่ีแ้จง้ขา้งตน้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรอืแสดงความเหน็ และเมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นซกัถามหรอืมี
ขอ้คดิเหน็เสนอแนะ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี้ โดยวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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มติ  ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
• เหน็ด้วย จ านวน 324,460,968 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9978 
• ไม่เหน็ด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
• งดออกเสียง จ านวน 7,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0022 

โดยในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ 1 รายเท่ากบั 5,200 หุน้ รวมจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 
83 รายเท่ากบัจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 324,467,968 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.5975 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง กล่าวถามว่าบรษิทัฯ เตบิโตขึน้ในทุกปี มบีรษิทัลกูจ านวน
กีแ่ห่ง 

นายนพชยั วรีะมาน กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ กล่าวตอบว่า บรษิทัฯ มบีรษิทัลกูจ านวน 1 แห่ง ซึง่
มาสเตอร์คูลถือหุ้น 100% ได้แก่ บรษิัท อนิโนว์ กรนี โซลูชัน่ จ ากดั ด าเนินธุรกจิเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ที่ช่วยในการ
ประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดลอ้ม ซึง่เรามคีวามเชีย่วชาญ และสามารถรองรบัขอ้จ ากดัของธุรกจิมาสเตอรค์ูลที่
แกว่งตวัตามฤดกูาล  

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประธานฯ จงึกล่าวเชญิ นายสรรพชัญ โสภณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดช้ีแ้จงการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและ
ก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2560 ต่อทีป่ระชุม 

นายสรรพชัญ โสภณ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา และเหน็ควรน าเสนอ ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตของ บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยก าหนดค่าตอบแทน
การสอบบญัชบีรษิทั บรษิทัย่อย และการตรวจสอบงบการเงนิส าหรบักจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (BOI)  ใน
วงเงนิไม่เกนิ 1,770,000 บาท 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การ
ปฏบิตังิาน ดว้ยมาตรฐานการสอบบญัชใีหก้บับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหลายราย อกีทัง้
มอีตัราค่าสอบบญัชอียู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม ทัง้นี้ บรษิทัผูส้อบบญัช ีและผูส้อบบญัชตีามทีเ่สนอเพื่อพจิารณาแต่งตัง้
นัน้ มคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และไม่มสี่วนได้เสยีใดๆ กบับรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

รศ.ดร.ประกจิ ตงัติสานนท์ ประธานที่ประชุมในฐานะประธานกรรมการ กล่าวว่า คณะกรรมการบรษิัท
เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 และกล่าวเชญินางสาวเบญจรตัน์ 
หตัถชาญชยั น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม ดงันี้ 

บริษทัผูส้อบบญัชี: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
รายช่ือผูส้อบบญัชี: 1. นางสาวซซูาน เอีย่มวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4306 หรอื 
 2. นายสชุาต ิพานิชยเ์จรญิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4475 หรอื 
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 3. นางสาวชื่นตา ชมเมนิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7570 หรอื 
 4. นางสาววนัด ีเอีย่มวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8210 หรอื 
 5. นางสาวยุพนิ ชุ่มใจ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8622  

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบ และรบัรองงบการเงนิของบรษิทัและบรษิัทย่อย ประจ างวด
สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และการสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทั และบรษิัทย่อย รวมถึงการ
ตรวจสอบงบการเงนิส าหรบักจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ของบรษิทั ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนวงเงนิไม่เกนิ 
1,770,000 บาท ทัง้นี้ไม่มรีวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึง่อตัราค่าสอบบญัชทีี่น าเสนอนี้เป็นอตัราที่ต ่ากว่าค่าสอบบญัชเีมื่อปี 
2559 จ านวน 530,000 บาท โดยค่าสอบบญัชดีงักล่าว เป็นการใหบ้รกิารสอบบญัช ี(Audit services) เท่านัน้ ไม่มี
การใหบ้รกิารดา้นอื่นนอกเหนือจากการสอบบญัช ี(Non-audit services) 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยเปรียบเทียบปีท่ีผา่นมา 

รายการ ปี 2560 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2559 หมายเหตุ 
ค่าสอบบญัช ี 
(หน่วย: บาท) 

1,770,000.00 2,300,000.00 • อัตราที่เสนอเป็นอัตราที่รวมค่าตรวจสอบตามบัตร
ส่งเสรมิการลงทุน 50,000 บาทต่อบตัรแลว้  

• อตัราทีเ่สนอไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นส านักงานจะเบกิชดเชย
ตามทีไ่ดจ้่ายจรงิซึ่งถอืปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัส านักงานสอบ
บัญชีอื่น เช่น ค่าตรวจสอบระบบควบคุมของ IT ค่า
ล่วงเวลา ค่าเดนิทาง เป็นตน้ 

• อตัราทีเ่สนอในปี 2560 มอีตัราต ่ากว่าอตัราค่าสอบบญัช ี
2559 จ านวน 530,000 บาท 

ทัง้นี้ บรษิทัผูส้อบบญัช ีและผูส้อบบญัชทีีน่ าเสนอเพื่อพจิารณาแต่งตัง้ ไม่มคีวามสมัพนัธ ์และไม่มสี่วนได้
เสยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ทีน่ าเสนอในวาระนี้ 
โดยมผีูถ้อืหุน้ไดก้ล่าวถาม ดงันี้ 

นายกิตติศกัด์ิ โภคา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถามว่า นอกจากอตัราค่าสอบบญัชทีี่ลดลงและยงัมี
เหตุผลอื่นอกีหรอืไม่ในการเปลีย่นบรษิทัผูส้อบบญัช ี

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชแีละการเงนิ กล่าว
ตอบว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ อกีทัง้ บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั มคีุณสมบตัแิละประสบการณ์การ
ปฏบิตังิาน ดว้ยมาตรฐานการสอบบญัชใีหก้บับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหลายราย  

นายกิตติศกัด์ิ โภคา ขอใหข้ยายความค าว่าสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ  

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั กล่าวตอบว่า เนื่องจากบรษิัทไม่ได้มกีารลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ไม่มี
ความจ าเป็นทีต่อ้งใชบ้รษิทัผูส้อบบญัชชีัน้น า 

จากนัน้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมต ิโดยวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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มติ  ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 ตามท่ี
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
• เหน็ด้วย จ านวน 318,425,968 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  98.1379 
• ไม่เหน็ด้วย จ านวน 6,035,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.8600 
• งดออกเสียง จ านวน 7,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0022 

โดยในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 83 รายรวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 324,467,968 หุน้ 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัโครงการรว่มลงทุนระหว่างบริษทัและลูกจ้าง โครงการท่ี 2 ส าหรบักรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2) 

ประธานฯ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการส าหรับ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อผู้สมคัรใจเข้าร่วม
โครงการสามารถสะสมหุน้ของบรษิทั โดยการทยอยลงทุนในหุน้ของบรษิทัดว้ยการร่วมลงทุนกบับรษิทัเป็นรายงวด
อย่างสม ่าเสมอตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด จึงกล่าวเชิญนายนพชยั วีระมาน กรรมการผู้จดัการได้น าเสนอ
รายละเอยีดโครงการต่อทีป่ระชุม 

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวว่าบรษิทัฯ ไดเ้ริม่โครงการร่วมลงทุนระหว่างบรษิทัและลูกจา้งไปแลว้ก่อนหน้า
นี้ จ านวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและลูกจ้าง โครงการที่ 1 ส าหรบัพนักงาน และ
ผูบ้รหิารทีไ่ม่เป็นกรรมการบรษิทั (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 1) ซึง่เริม่โครงการตัง้แต่เมื่อ
วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยผ่านมตอินุมตัิจากการประชุมคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2559  
และได้รบัการพจิารณาเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เมื่อวนัที่ 23  
มกราคม 2560 

ส าหรบัโครงการร่วมลงทุนระหว่างบรษิทัและลกูจา้ง โครงการที ่2 ส าหรบักรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร (EJIP: 
Employee Joint Investment Program No. 2) นี้ คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว และเหน็ควรให้น ารายละเอยีด 
เสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตั ิเพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงาน และผูบ้รหิารของบรษิทั และบรษิทั
ย่อยทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ไดม้สีว่นร่วมในความเป็นเจา้ขององคก์รซึง่น าไปสูผ่ลของการด าเนินงานทีด่อีย่างต่อเนื่องตาม
รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารแนบ ซึง่สาระส าคญัมดีงันี้ 

ชื่อโครงการ โครงการร่วมลงทุนระหว่างบรษิทัและลกูจา้ง โครงการที ่2 ส าหรบั
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร (EJIP: Employee Joint Investment 
Program No. 2) 

วนัทีเ่ริม่โครงการ ปี 2560 
วนัสิน้สดุโครงการ ปี 2564 
คุณสมบตั/ิระดบัพนกังานทีม่สีทิธเิขา้
ร่วมโครงการ  

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของ KOOL และบรษิทัย่อย เป็นไปตามความ
สมคัรใจของผูท้ีม่สีทิธเิขา้ร่วมโครงการ  
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รปูแบบโครงการ • เงนิสว่นทีพ่นกังานจ่าย: อตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 
• เงนิสว่นทีบ่รษิทัจ่ายสมทบใหพ้นกังานทีเ่ขา้ร่วมโครงการ: อตัรา
รอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

อตัราการจ่าย (บรษิทั : พนกังาน) รอ้ยละ 50 : รอ้ยละ 50 
ก าหนดการซือ้หุน้เขา้โครงการ ทุกเดอืน  
เงื่อนไขการถอืครอง (Silent Period) ปีทีซ่ือ้สะสม > ไม่สามารถขายหุน้ไดท้ัง้จ านวน 

ปีสะสมปีที ่1 > สามารถขายไดจ้ านวนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้
ของปีทีซ่ือ้สะสม 

ปีสะสมปีที ่2 > สามารถขายไดจ้ านวนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้
ของปีทีซ่ือ้สะสม 

ตวัแทนด าเนินการ บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ทีน่ าเสนอในวาระนี้ 
โดยมผีูถ้อืหุน้ไดก้ล่าวถามดงันี้ 

นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง กล่าวถามว่า อตัราการหกัเงนิของพนกังาน และอตัราการ
สมทบเงนิของบรษิทัเป็นอย่างไร 

นายนพชยั วรีะมาน กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ กล่าวตอบว่า หกัในอตัรารอ้ยละ 3 จากเงนิเดอืน
พนกังานทีเ่ขา้ร่วมโครงการตามความสมคัรใจ และบรษิทัสมทบใหร้อ้ยละ 3 จากเงนิเดอืนพนกังานทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
ตามความสมคัรใจ  

จากนัน้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมต ิโดยวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง 2 ใน 
3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและลูกจ้าง โครงการท่ี 2 
ส าหรบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2) ตามท่ีเสนอ 
ด้วยคะแนนเกินกว่า 2 ใน 3 จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
• เหน็ด้วย จ านวน 324,461,068 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9978 
• ไม่เหน็ด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
• งดออกเสียง จ านวน 7,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0022 

โดยในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ 1 รายเท่ากบั 100 หุน้ รวมจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 84 
รายเท่ากบัจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 324,468,068 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.5975 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคข์องบริษัท และ การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ 

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อความชดัเจนของวตัถุประสงคท์ีม่อียู่เดมิตามการประกอบธุรกจิงานเช่าของบรษิทั 
จงึเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัจากเดมิทีม่ ี34 ขอ้ เพิม่อกีจ านวน 2 ขอ้ คอื ขอ้ที ่35 และ 36 ดงันี้ 
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ขอ้ 35 ประกอบกจิการผลติ ขาย และให้เช่าเต้นท์ บูธ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ประกอบการจดังานทุก
ประเภท 

ขอ้ 36 ประกอบกจิการเป็นทีป่รกึษา ออกแบบ และบรกิารจดังานนิทรรศการ  งานแสดงสนิคา้ และงาน
กจิกรรมทุกรปูแบบ 

และเพื่อความสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ของบรษิัทดงักล่าว จงึเหน็ควรแก้ไขเพิม่เติม
หนงัสอืบรคิณหส์นธดิงันี้  

ขอ้ ขอ้ความเดมิ แกไ้ขเป็น วตัถุประสงคใ์นการแกไ้ข 
3 วตัถุประสงคข์องบรษิทัมี

จ านวน 34 ขอ้ 
วตัถุประสงคข์องบรษิทัมี
จ านวน 36 ขอ้ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
วตัถุประสงคข์องบรษิทั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ทีน่ าเสนอในวาระนี้  
โดยมผีูถ้อืหุน้ไดก้ล่าวถามดงันี้ 

นายธ ารง อนันตท์วีผล ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ขอใหอ้ธบิายถงึวตัถุประสงคข์อ้ที ่35 และ 36 ทีเ่พิม่เตมิ
ขึน้มา  

นายนพชยั วรีะมาน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ กล่าวตอบว่า เป็นการบรกิารที่ครบวงจรมากขึน้
เพิม่เตมิในสว่นบรกิารใหเ้ช่า โต๊ะ เต๊นท ์เกา้อี ้เป็นตน้ ทัง้นี้ เพื่อเป็นการเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ธุรกจิ 

จากนัน้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมต ิโดยวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 
4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคข์องบริษทั และ การแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ด้วยคะแนนเกินกว่า 3 ใน 4 จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
• เหน็ด้วย จ านวน 324, 461,068 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9978 
• ไม่เหน็ด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
• งดออกเสียง จ านวน 7,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0022 

โดยในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 84 รายรวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 324,468,068 หุน้ 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้าน าเสนอต่อที่ประชุมฯ 
ระหว่างวนัที ่3 พฤศจกิายน 2559  ถงึ 15 มกราคม 2560 ปรากฎไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอวาระเขา้สูก่ารพจิารณา 

ประธานฯ จงึกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพจิารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จะต้องถือหุ้น
รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  

ประธานฯ จงึเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้น าเสนอเรื่องเพื่อพจิารณา และเมื่อไม่มผีู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้า
ระเบยีบวาระพจิารณาเรื่องอื่นๆ น้ีแลว้ รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท ์ในฐานะประธานทีป่ระชุม จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า
ไดป้ระชุมครบทุกระเบยีบวาระแลว้  
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ก่อนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะเข้าประชุมทัง้สิ้น 84 ราย ถือหุ้นรวมกันจ านวน 
324,468,068 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.5975 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด และเมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม
และเสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ ไดปิ้ดการประชุม เวลา 15:20 น. 
 
 
 

__________________________ 
  (รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท)์ 

     ประธานทีป่ระชุม 
    
 __________________________ 
 (นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย) 
 เลขานุการบรษิทั / เลขานุการทีป่ระชุม 


