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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  

ประจาํปี 2559  

บริษปัท มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

เวลาและสถานที  

ประชมุเมอืวนัพฤหสับดที ี21 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13:30 น.  ณ  หอ้งแมจกิ 2 ชนั 2 โรงแรมมริาเคลิ แก

รนด ์คอนเวนชนั เลขท ี99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัส ีเขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรอืงต่างๆ 

ตามระเบยีบวาระการประชมุ 

  

ก่อนเริมการประชุม  

รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท์ ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมไดม้อบหมายนางสาวมลัลิกา ตระกูลไทย 

กรรมการบรหิารและเลขานุการบรษิทัปฏบิตัหิน้าทเีลขานุการทปีระชมุและพธิกีร กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และผูส้อบบญัชทีเีขา้รว่มการประชมุ พรอ้มกบัชแีจงระเบยีบปฏบิตัใินการประชมุผูถ้อืหุน้ครงันี ดงัน ี

 

กรรมการทีเข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 

2. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการ กรรมการอสิระ 

3. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอสิระ 

4. นายกติตศิกัด ิศรปีระเสรฐิ กรรมการ กรรมการอสิระ 

5. นายกฤษณ ไทยดาํรงค ์ กรรมการ  

6. นายฟงั เมง็ ฮอย กรรมการ 

7. นายนพชยั วรีะมาน กรรมการ 

8. นายนนัฑวฒัน์ คาํเอม กรรมการ 

9. นางสาวสนุนัทา วา่นวฒัน์ กรรมการ 

 

ผูบ้ริหารทีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธ ิ ผูบ้รหิาร 

2. นายโกมนิทร ์กรตม ี ผูบ้รหิาร 

 

ผูส้อบบญัชีทีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวรุง้ตวนั บญุศกัดเิฉลมิ บรษิทั บพีอีาร ์ออดทิ แอน แอดไวเซอร ีจํากดั 

 

เลขานุการทีประชุมและผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

1. นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย กรรมการบรหิารและเลขานุการบรษิทั 

2. นางสาวจรยิาภรณ์ อคัรวงษ์ ผูช้ว่ยเลขานุการบรษิทั 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
 

jariyaporn
Placed Image



หน้า  จาก  

พร้อมด้วยกล่าวแนะนําผูส้งัเกตการณ์ในการประชุมผูถ้ือหุ้นครงันีได้แก่ นางสาวนิภาพร เนตรแขม แห่ง

สาํนกังานทนายความนิภาพร เนตรแขม  

จากนนัเลขานุการทปีระชมุไดแ้ถลงองค์ประชุมต่อทีประชุมว่ามผีูถ้ือหุ้นของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

และโดยการรบัมอบฉนัทะ ตามรายละเอยีดดงันี 

บรษิทัมจีํานวนหุน้ทงัสนิ 480,000,000 หุน้ 

มผีูถ้อืหุน้และผูม้อบฉนัทะเขา้รว่มประชมุทงัสนิ 61 ราย 

นบัรวมจํานวนหุน้ทงัสนิ 325,523,863 หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 67.8175 ของหุน้ทงัหมด 

แบง่เป็นมาประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 26 ราย 

ถอืหุน้จํานวน 245,484,982 หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 51.1427 ของหุน้ทงัหมด 

และผูม้อบฉนัทะ จํานวน 35 ราย 

ถอืหุน้จํานวน 80,038,881 หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 16.6748 ของหุน้ทงัหมด 

ถอืวา่ครบองคป์ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษิทั และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 ซงึกาํหนดใหต้อ้งมผีูเ้ขา้รว่มประชมุซงึนบัจากผูท้ีมาประชุมดว้ยตนเองและจากผูร้บัมอบฉันทะแล้ว ไดไ้ม่น้อย

กวา่ 25 คน หรอืไมน่้อยกวา่กงึหนึงของจํานวนผูถ้อืหุน้ทงัหมด และถือหุ้นรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

หุน้ทจีําหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 

ทงันีจํานวนผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนวนัท ี 15 มนีาคม 2559 เพือประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี  2559 

มจีํานวน 2,403 ราย 

นอกจากนันเลขานุการทีประชุมได้ชีแจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และ

รายละเอยีดวาระใหท้ปีระชมุรบัทราบเพอืใหก้ารดาํเนินการประชมุเป็นไปอย่างเรยีบรอ้ย ดงันี 

1. การดาํเนินการประชมุครงันีเรยีงตามลําดบัวาระทีไดแ้จ้งไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยกรรมการจะชแีจ้งใน

รายละเอยีดของแต่ละวาระ 

2. กอ่นลงมตใินวาระใดๆ ประธานฯ จะใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยั 

3. การลงคะแนนเสยีงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ  บรษิัทได้เลือกใช้วธิีลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 

คะแนนเสยีง หรอื 1-Share: 1-Vote  

4. การใชส้ทิธอิอกเสยีงเพอือนุมตัใินแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสยีงขา้งมากเป็นมติ คอืมากกว่ากงึหนึงของ

จํานวนหุน้ของผูเ้ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  ยกเวน้วาระการพจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทน

กรรมการประจําปี ให้เป็นไปตามมติของผูถ้ือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีง

ทงัหมดของผูเ้ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

5. ประธานฯ จะแจง้ต่อทปีระชมุใหล้งมตใินแต่ละวาระโดยวธิเีปิดเผย 
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6. เพอืความรวดเรว็ในการนบัคะแนน ในการพจิารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผูป้ระกาศให้ผูท้ีไม่เห็นดว้ย

หรอืงดออกเสยีง ในแต่ละวาระยกมอื เพอืใหเ้จา้หน้าทไีดร้วบรวมคะแนนเสยีงเพือนําไปหกัออกจากจํานวน

ผูถ้อืหุน้ทงัหมดทเีขา้รว่มประชมุในแต่ละวาระ 

7. ในระหว่างการประชุมหากมผีู้ถือหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพิม ผูถ้ือหุ้นท่านทีเข้ามาใหม่สามารถออกเสียง

ลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระทยีงัไมไ่ดล้งมตใินทปีระชมุเท่านนั  

8. ประธานฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนโดยระบจุํานวนหุน้ทลีงมตเิหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

เพอืความโปรง่ใส และธรรมาภบิาลทดี ีบรษิทัเชญิอาสาสมคัรจากผูเ้ขา้รว่มประชุม 1 ท่าน เพือเป็นสกัขพียาน

ในการนบัคะแนนครงันีดว้ย 

 

เริมการประชุม  

รศ. ดร. ประกจิ ตงัติสานนท์ ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมกล่าวต้อนรบัและเปิดการประชุมตาม

ระเบยีบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี 

 

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครงัที 1/2558  

บริษัทได้จดัการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครงัที 1/2558 เมือวนัที 11 กนัยายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้จดัทํา

รายงานการประชมุ และเผยแพรร่ายงานดงักล่าวพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุครงันีใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบล่วงหน้าแล้ว 

ตามทปีรากฎในเอกสารแนบของวาระท ี1  

คณะกรรมการเหน็สมควรใหท้ปีระชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัที 1/2558 ซึง

ไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ 

จากนนั ประธานฯ ไดส้อบถามทปีระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็เกยีวกบัวาระนีหรอืไม ่

เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืมขีอ้คดิเหน็เสนอแนะ ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี 

 

มติ  ทีประชุมพิจารณาและมีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครงัที 1/2558 ซึงประชุมเมือ

วนัที 11 กนัยายน 2558 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจาํนวนเสียงทงัหมดของผู้

ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

เหน็ด้วย จาํนวน 325,843,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 

บรษิทัไดส้รปุผลการดําเนินงานและการเปลียนแปลงทีสําคญัซึงเกดิขนึในรอบปี 2558 ซึงปรากฎในรายงาน

ประจําปี 2558 ตามทไีดแ้นบเสนอท่านผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ ซงึคณะกรรมการไดจ้ดัทําขนึเพอืให้ผู้

ถอืหุน้ไดท้ราบถงึการดาํเนินงานและการเปลยีนแปลงต่างๆ ในรอบปีทผีา่นมา โดยวาระนีเป็นวาระเพือทราบ จึงไม่มี

การลงมต ิ 
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จากนนัประธานฯ เชญินายนพชยั วรีะมาน ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ กล่าวแถลงผลการ

ดาํเนินงานดงักล่าว 

นายนพชยั วรีะมานแถลงผลการดาํเนินงานปี 2558 วา่บรษิทัมรีายไดร้วมทงัสนิ 640.78 ลา้นบาท เพิมขนึจาก

งวดเดยีวกนัของปีกอ่น จํานวน 177.29 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 38.25 ซงึสนิคา้หลกัทสีรา้งรายไดย้งัคงเป็นพดัลมไอ

เย็น ส่วนช่องทางทีขยายตวัอย่างต่อเนืองช่องทางหลกัคือ ช่องทางห้างคา้ปลีกสมยัใหม่ และช่องทางส่งออก โดย

ปจัจยัหลักทีทําให้ผลิตภณัฑ์พดัลมไอเย็นสร้างรายไดห้ลกั คือ การพัฒนาคุณภาพและรูปลกัษณ์ของสนิค้าให้ตรง

ความตอ้งการของตลาดอย่างต่อเนือง 

อย่างไรกต็ามตน้ทุนขายและบรกิารมอีตัราเพิมขนึในสดัส่วนมากกว่าอตัราการเพิมของรายได ้ซึงหลกัๆ มา

จากการเพมิขนึของของอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุดอลลาร์ทีใชเ้ป็นเงนิสกุลหลกัในการสงัซือสนิคา้ทีแขง็ตวัอย่าง

ต่อเนือง ประกอบกบัการขยายตวัของชอ่งทางสง่ออกทมีกีําไรขนัต้นไม่สูงมากแต่ในขณะเดยีวกนัค่าใชจ้่ายดา้นอืนๆ 

ของชอ่งทางนีกต็ํามากเชน่กนั สาํหรบัคา่ใชจ้่ายขายและบรหิารมอีตัราเพมิสงูขนึสว่นหนึงยงัคงเป็นสว่นจากผลกระทบ

จากอตัราแลกเปลยีนตามทแีถลงไว ้รวมถงึคา่ใชจ้่ายการตลาด และค่าใชจ้่ายทีเกดิจากการจําหน่ายสนิคา้ผ่านสาขา

หา้งคา้ปลกีสมยัใหม ่ตลอดจนคา่ใชจ้่ายเกยีวกบัพนกังานขายสนิคา้ตามสาขาในห้างในช่วงฤดูกาลขาย ซึงกระทบต่อ

ความสามารถในการทํากาํไรของบรษิทัลดลง โดยบรษิทัมผีลการดําเนินงานกําไรสุทธิจํานวน 9.63 ล้านบาท จากผล

การดาํเนินงานในปี 2558 

นายนพชยั วรีะมานไดก้ล่าวเพิมเติมในประเดน็ความเสียงขององค์กรต่อทีประชุม โดยชแีจงถึงปญัหาการ

ขาดทุนอตัราแลกเปลียนดงักล่าวว่าบรษิทัไดร้ะบุไวเ้ป็นประเดน็ความเสยีงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน

เงนิตราต่างประเทศและกาํหนดแนวทางการดาํเนินการแลว้ 

สาํหรบัรายการระหวา่งกนัซงึเกดิขนึในระหวา่งปี 2558 นนั รายการทเีกดิขนึเป็นรายการปกตกิารคา้ของบรษิทั 

และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ซึงมคีวามจําเป็นและสมเหตุสมผล ผูถ้ือหุ้นสามารถรบัทราบ

รายละเอยีดทงัหมดจากรายงานประจําปี 2558 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้อบถามและแสดงความคดิเห็นเกยีวกบัประเดน็ทีนําเสนอในวาระนี ผู้

ถอืหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความเหน็ ดงันี 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผูร้บัมอบฉนัทะจากนางจนัทริา ลอืสกลุ สอบถามถงึกาํไรสทุธทิเีหมาะสมของธุรกจิ 

นายนพชยั วรีะมาน ชแีจงวา่อตัรากาํไรขนัตน้คอ่นขา้งด ี % น่าพอใจ โดยปกติกําไรสุทธิทีผ่านมาประมาณ 

% ซงึเป็นเป้าหมาย อยู่แลว้ แต่ปีทผีา่นมาพบปญัหาการขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน ซงึบรษิทัไม่คาดไวว้่าเงนิบาท

จะอ่อนค่าไดข้นาดนัน สําหรบัปีนี บรษิทัไดด้ําเนินการบรหิารจัดการความเสียงการผนัผวนของอตัราแลกเปลียน

เงนิตราต่างประเทศแลว้ทงัหมด 

สาํหรบัคา่ใชจ้่ายขายและการตลาด บรษิทัพยายามเปิดตลาดใหม ่เนืองจากเลง็เห็นแนวโน้มการแข่งขนั ซึงจะ

มคีูแ่ขง่เขา้มา บรษิทัจงึเน้นการขยายตลาดใหเ้รว็ จงึทําใหต้น้ทุนดงักล่าวนีเพมิขนึมาก คา่ใชจ้่ายขายและการตลาดส่ง

ผลกระทบ บรษิทัไดเ้หน็ประเดน็ และนํามาเป็นโจทย์ในการดาํเนินธุรกจิในปีนี โดยการวางแผนทชีดัเจน 

นายพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเกยีวกบัความเหน็เชงิธุรกจิทมีตี่อประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

AEC และบรษิทัมสีายผลติภณัฑ ์หรอื Product Line ครอบคลุมสําหรบักลุ่มนีหรอืไม่ รวมถึงบรษิทัมจีุดแขง็ทีเหนือ

คูแ่ขง่อะไรบา้ง มากหรอืน้อยเพยีงใด 



หน้า  จาก  

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวชแีจงวา่ บรษิทัมสีดัสว่นการขายในกลุ่มแรกคอืกลุ่มพดัลมไอนําประมาณรอ้ยละ  

กลุ่มทสีองคอืกลุ่มพดัลมไอเยน็ประมาณรอ้ยละ 73 ซงึกลุ่มพดัลมไอเย็นนีทําความเย็นโดยไม่มลีะอองนําซึงกําจดัขอ้

กงัวลของลูกคา้ไดท้ําให้ผลิตภณัฑ์กลุ่มนีมอีตัราการเติบโตสูงมาก สําหรบักลุ่มทีสามคือกลุ่มพดัลมระบายอากาศ 

รวมถงึอะไหล่และงานบรกิาร กลุ่มนีจะมรีายไดร้วมประมาณรอ้ยละ 14-15 

หากมองสดัสว่นการขายตามกลุ่มลูกคา้รายย่อย กลุ่มลูกคา้รายองค์กร กลุ่มลูกคา้ส่งออก และกลุ่มงานบรกิาร 

สดัสว่นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 50-20-20 และ 10 ตามลําดบั 

จุดแขง็ของมาสเตอรค์ลูฯ คอืความเป็น Alternative Cooling Solution นันมาจากบรษิทัเห็นขอ้จํากดัของทงั

เครอืงปรบัอากาศและพดัลม จึงไดค้ิดคน้และพฒันาอย่างต่อเนืองตลอด 14 ปี บรษิทัมคีวามเชยีวชาญมากในดา้น

เทคโนโลยกีารทําความเยน็ ประกอบกบัการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกบั สวทช. ซึงมนีักวจิยัดา้นอืน เช่น การ

ออกแบบผลติภณัฑ ์การฉีดแมพ่มิพ์ เป็นตน้ บรษิทัเขา้ใจในผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยทีใีชด้มีาก ควบคมุตน้ทุนได ้และ

ปรบัปรงุพฒันาอย่างต่อเนือง จนเป็นหนึงในหา้บรษิทัทไีดร้บัรางวลั “ผูพ้ชิติยอดเขานวตักรรม” 

ในชว่ง 2-3 ปีมานี ตลาดเปิดกวา้งและยอมรบัผลติภณัฑม์ากขนึ ซงึเหน็ไดจ้ากยอดขายผา่นชอ่งทางออนไลน์ที

มกีารเตบิโตมาก เพราะผูท้ซีอืผลติภณัฑผ์า่นออนไลน์จะเป็นผูท้รีูจ้กัผลติภณัฑอ์ยู่แลว้ รวมถงึขอ้มูลจากห้างคา้ปลีกที

เปิดเผยวา่เป็นสนิคา้ทีมยีอดเติบโตสูงสุด และเนืองจากขอ้มูลดงักล่าวเปิดเผยให้กบัผูจ้ําหน่ายกลุ่มนีทวัไป ทําให้มี

คูแ่ขง่ขนัมากขนึดว้ย แต่บรษิทัมองเห็นว่าเป็นการกระตุ้นตลาดให้กวา้งขนึอีก อย่างไรกต็ามบรษิทัมแีบรนด์ทีทําให้

ลูกคา้จดจํา สาํหรบัภาพรวมอุตสาหกรรมนนั ขอ้มลูสว่นแบง่การตลาดไม่เป็นมาตรฐาน เนืองจากผูจ้ําหน่ายรายอืนมี

สนิคา้ประเภทอืนด้วย แต่จากการเปรียบเทียบขอ้มูลของห้างค้าปลีก และขอ้มูลการนําเข้าสินคา้กลุ่มนีของกรม

ศลุกากร บรษิทัคาดวา่จะมสีว่นแบง่ตลาดในราวรอ้ยละ 50 

นายปวริส สุรกิตติดาํรง ผูร้บัมอบฉนัทะจากนางสาวจติรลดา ศกัดดิามพ์นุสนธิ สอบถามและขอความมนัใจ

จากผูบ้รหิารในเรอืงการควบคมุคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) วา่สามารถทําไดใ้นรอ้ยละ 30 หรอืไม่ หรอืมี

วธิกีารบรหิารจดัการความเสยีงในเรอืงดงักล่าวอย่างไร เพอืไมใ่หเ้กดิปญัหาเชน่ในอดตีทผีา่นมา 

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวชแีจงวา่ ฝ่ายบรหิารไดจ้ดัทําแผนและประมาณการสาํหรบัปีปจัจุบนัไวอ้ย่างค่อนขา้ง

ชดัเจนแลว้ แต่เนืองจากการชแีจงเป็นตวัเลขรอ้ยละนนัจะทําใหส้ามารถคาํนวณเหน็ขอ้มลูไดท้งัหมด จงึขอชแีจงเพียง

วา่ปีนีอากาศรอ้นมาก แนวโน้มน่าจะด ีแต่ทงันีคงตอ้งรอดผูลประกอบการต่อไป 

และเมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามหรอืเสนอความเหน็ ประธานฯ จงึดาํเนินการประชมุในลําดบัต่อไป  

 

มติ  วาระนีเป็นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

 

วาระที 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 

ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่าบรษิทัไดจ้ดัทํางบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทุน สําหรบัปีสนิสุด ณ 

วนัท ี31 ธนัวาคม  2558 ซงึไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัแลว้ จงึเชญินายนันฑวฒัน์ คํา

เอม รองกรรมการผู้จ ัดการ และผูช้่วยกรรมการผู้จ ัดการ สายงานบญัชีและการเงนิ ไดร้ายงานต่อทีประชุมเพือ

พจิารณา 



หน้า  จาก  

นายนันฑวฒัน์ คําเอม ชีแจงว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน สําหรบัปีสินสุด ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2558 ทนํีาเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในครงันีนนั ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีบรษิทั บ ีพี อาร์ ออดทิ แอนด ์

แอดไวเซอร ีจํากดั และไดเ้สนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรษิทัเรยีบรอ้ยแล้ว ตามลําดบั ซึง 

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมใหญ่ผูถ้ือหุ้นไดพ้ิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจําปี สนิสุด ณ วนัที 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงักล่าว ปรากฎตามเอกสารแนบ  ในรายงานประจําปี 2558 ซึงไดเ้ผยแพร่และนําส่งพรอ้มกบั

หนงัสอืเชญิประชมุครงันี เพอืผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาล่วงหน้าแลว้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมได้สอบถามหรอืแสดงความเห็น และเมือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมี

ขอ้คดิเหน็เสนอแนะใด ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี  

 

มติ  ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน สําหรบัรอบปีบญัชี

สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจาํนวนเสียง

ทงัหมดของผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

เหน็ด้วย จาํนวน 325,876,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที 4  พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2558 

ประธานฯ แจง้ต่อทปีระชมุวา่บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 

ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงัจากหกัภาษ ี และเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายและเงนิสาํรองอืน (ถ้า

ม)ี อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้โดยจะขนึอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ 

สภาพคล่อง ความจําเป็นในการใชเ้งนิทุนหมนุเวยีนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกจิในอนาคต 

สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจัจยัอืนๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการดําเนินงาน และการบรหิารงานของบรษิทั โดยอยู่

ภายใต้เงือนไขทีว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสําหรบัการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดงักล่าวจะต้อง

กอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้ือหุ้นตามทีเห็นสมควร  ตลอดจนการจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี บรษิทัจะต้องจดัสรร

กาํไรสทุธปิระจําปีไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจําปี 

รายละเอยีดเกยีวกบัการจ่ายเงนิปนัผลสําหรบัผลการดําเนินงานปี 2558 ประธานฯ เชญินายนพชยั วรีะมาน 

ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ นําเสนอรายละเอยีดต่อทปีระชมุ 

นายนพชยั วรีะมานกล่าวว่า บรษิทัไดส้ํารองเงนิทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปี เป็นจํานวน 596,839.06 บาท และมีกําไรสุทธิหลังหักภาษีรายได้และเงินสํารองทางกฎหมาย จํานวน 

11,936,781 บาท การจ่ายปนัผลทีนําเสนอพิจารณาเป็นการปนัเป็นเงนิสดจากกําไรสุทธิในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท 

จํานวนหุน้ทงัหมด 480,000,000 หุน้ คดิเป็นจํานวนเงนิปนัผล 9,600,000 บาท ซงึแบง่เป็นเงนิปนัผลสว่นทไีดร้บัสทิธิ

สง่เสรมิการลงทุน (BOI) อตัราหุน้ละ 0.0019 บาท และสว่นทไีมไ่ดร้บัสทิธสิง่เสรมิการลงทุน (Non-BOI) อตัราหุ้นละ 

0.0181 บาท  



หน้า  จาก  

ทงันีคณะกรรมการไดข้อใหท้ปีระชมุไดอ้นุมตักิารกาํหนดผูม้สีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัท ี9 พฤษภาคม 2559 และ

ใหร้วบรวมรายชอืตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ฯ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัท ี10 พฤษภาคม 2559 และ

กาํหนดจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวในวนัท ี18 พฤษภาคม 2559 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ทีประชุมไดส้อบถามและแสดงความคดิเห็นเกยีวกบัประเดน็ทีนําเสนอในวาระนี 

และเมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถาม หรอืเสนอความเหน็ ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี  

 

มติ  ทีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 596,839.06 บาท เพือเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 9,600,000 บาท 

พร้อมกบัอนุมติัการผู้มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัที 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชือตาม

มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที 10 พฤษภาคม 2559 และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที 18 พฤษภาคม 2559 โดยมีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงเป็น

เอกฉันท์ จากจาํนวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอียดดงันี 

 

เหน็ด้วย จาํนวน 325,676,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9386 

ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0614 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการบริษทัแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในปี 2559 นีมกีรรมการบรษิทัทอีอกตามวาระ ไดแ้ก ่

1) นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

2) นายกฤษณ ไทยดาํรงค ์ กรรมการ 

3) นายนนัฑวฒัน์ คาํเอม กรรมการ กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช้่วย

กรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทงั 3 ท่านมีคุณสมบตัิที

เหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเชยีวชาญครบถ้วน ไม่มลีกัษณะต้องตามตาม พรบ. 

มหาชน และประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 2535  คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทนจงึเหน็สมควรใหท้ปีระชมุไดพ้ิจารณากรรมการทงั 3 ท่านทีออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการอกีวาระหนึง 

ทงันีเพอืความเป็นอสิระและโปรง่ใสในการพจิารณา ประธานฯ ไดอ้นุญาตให้กรรมการทงั 3 ท่าน ไดแ้ก่ นาย

มงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา  นายกฤษณ ไทยดํารงค์ และ นายนันฑวฒัน์ คําเอม ซึงไดแ้สดงเจตจํานงขอออกนอก

หอ้งประชมุระหวา่งการพจิารณาเป็นการชวัคราว 

จากนนัประธานฯ ดาํเนินการประชมุในลําดบัต่อไป ดงันี 



หน้า  จาก  

วาระที 5.1 กรรมการทีออกตามวาระ คือ นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ตามประวติัซึงได้แนบนําเสนอ

พร้อมหนังสือเชิญประชุม 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมได้สอบถามหรอืแสดงความเห็น และเมือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมี

ขอ้คดิเหน็เสนอแนะ ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี 

 

มติ ทีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัการเลือกตงักรรมการทีออกตามวาระ กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งเป็น

กรรมการอีกวาระหนึงตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดงัต่อไปนี 

 

5.1) ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์จากผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัให้

นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง ด้วย

คะแนนเสียง ดงันี 

 

เหน็ด้วย จาํนวน 325,676,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9386 

ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จาํนวน 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0614 

วาระที 5.2 กรรมการทีออกตามวาระ คือ นายกฤษณ ไทยดาํรงค์ กรรมการ ตามประวติัซึงได้แนบ

นําเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมได้สอบถามหรอืแสดงความเห็น และเมือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมี

ขอ้คดิเหน็เสนอแนะ ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี 

 

มติ ทีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัการเลือกตงักรรมการทีออกตามวาระ กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งเป็น

กรรมการอีกวาระหนึงตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดงัต่อไปนี 

 

5.2) ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์จากผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัให้

นายกฤษณ ไทยดาํรงค ์กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียง 

ดงันี 

 

เหน็ด้วย จาํนวน 325,676,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9386 

ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จาํนวน 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0614 

วาระที 5.3 กรรมการทีออกตามวาระ คือ นายนันฑวฒัน์ คาํเอม กรรมการ กรรมการบริหาร รอง

กรรมการผู้จดัการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน ตามประวติัซึงได้แนบนําเสนอ

พร้อมหนังสือเชิญประชุม 



หน้า  จาก  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมได้สอบถามหรอืแสดงความเห็น และเมือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมี

ขอ้คดิเหน็เสนอแนะ ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี 

 

มติ ทีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัการเลือกตงักรรมการทีออกตามวาระ กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งเป็น

กรรมการอีกวาระหนึงตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดงัต่อไปนี 

 

5.3) ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์จากผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัให้

นายนันฑวฒัน์ คาํเอม กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียง 

ดงันี 

 

เหน็ด้วย จาํนวน 325,676,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9386 

ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จาํนวน 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0614 

 

จากนนัประธานฯ ไดแ้ถลงเรอืงเพือทราบเกยีวกบัเกยีวกบักรรมการทีลาออกก่อนครบวาระ ซึงมวีาระการ

ดํารงตําแหน่งเกินกว่า 2 เดือนขึนไป คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติแต่งตังกรรมการท่านใหม่แทน

กรรมการทลีาออก และชแีจงรายละเอยีดเพอืทปีระชมุผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ ดงันี 

นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ซึงมีผลวนัที 1 มีนาคม 2559  

เนืองจากมภีาระกจิทีต้องรบัผดิชอบมากจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบรหิาร และ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสาย

งานโลจสิตกิส ์ซงึตอ้งทุ่มเทกาํกบัดแูลงานอย่างใกลช้ดิ   

คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตแิต่งตงั นายกติตศิกัด ์ศรปีระเสรฐิ ซงึเป็นบคุคลภายนอก เพอืเขา้ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการบรษิัทแทน โดยเป็นการนับวาระต่อจาก นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิทีได้ลาออกไป ซึงคณะกรรมการ

บรษิทัรว่มพจิารณาแลว้วา่ นายกติติศกัด์ ศรปีระเสรฐิ มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั 

พ.ศ. 2535  และเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นรบัทราบการแต่งตังกรรมการดงักล่าว โดยไดแ้นบ

รายละเอยีดเกยีวกบัขอ้มลูกรรมการ สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั คณุวฒุกิารศกึษา และประสบการณ์การทํางานพรอ้ม

หนงัสอืเชญิประชมุแลว้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมได้สอบถามหรอืแสดงความเห็น และเมือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมี

ขอ้คดิเหน็เสนอแนะ ประธานฯ จงึดาํเนินการประชมุลําดบัต่อไป 

 

มติ  วาระนีเป็นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

 

วาระที 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 

ประธานแถลงต่อทปีระชมุวา่ เพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั

ของบรษิทั ซงึกาํหนดใหท้ปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ทงันีคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาอย่างละเอยีดรอบคอบโดยคาํนึงถงึความเหมาะสมดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ผลการ



หน้า  จาก  

ดาํเนินงานของบรษิทั ภาระหน้าทคีวามรบัผดิชอบทีไดร้บัมอบหมาย ซึงค่าตอบแทนดงักล่าวเทียบเคยีงไดก้บัธุรกจิ

และอุตสาหกรรมเดยีวกนั จงึไดนํ้าเสนอกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามอตัราเดมิ ดงันี 

คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย เป็นรปูแบบเบยีประชมุ ไมม่คีา่ตอบแทนรายเดอืน โดยในปีทีผ่าน

มาเบยีประชมุคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อยรวม 880,000 บาท มรีายละเอยีดดงันี 

 เบยีประชมุสาํหรบั ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการชดุย่อย 30,000 บาท/ต่อครงั 

 เบยีประชมุสาํหรบั คณะกรรมการ และกรรมการชดุย่อย  20,000 บาท/ต่อครงั 

 กรรมการทเีป็นผูบ้รหิารและพนกังาน ไมม่เีบยีประชมุ เนืองจากมคีา่ตอบเทนเป็นเงนิเดอืนประจํา และโบนัส

ตามผลการดาํเนินงานอยู่แลว้ 

สาํหรบัปี 2559 นียงัคงอตัราคา่เบยีประชมุตามเดมิ ทงันีกาํหนดไมเ่กนิ 1,760,000 บาทต่อปี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมได้สอบถามหรอืแสดงความเห็น และเมือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมี

ขอ้คดิเหน็เสนอแนะ ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี  

 

มติ  ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนน

เสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุ้นซึงมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

มีรายละเอียดดงันี 

 

เหน็ด้วย จาํนวน 323,475,763 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.1761 

ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จาํนวน 2,687,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8239 

 

วาระที 7 พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2559 

สําหรบัวาระนี ประธานไดเ้ชญิ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดช้แีจงการแต่งตัง

ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่สอบบญัช ีประจําปี 2559 ต่อทปีระชมุ 

นายสรรพชัญ โสภณ กล่าววา่ เพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั

ของบรษิทั ซงึกาํหนดใหท้ปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่สอบบญัชขีองบรษิทั

ทุกปี แต่เนืองจากในปี 2559 บรษิทั บพีอีาร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอร ีจํากดั ผูส้อบบญัชสีําหรบัรอบบญัชปีี 2558 ที

ผา่นมา ตดิภาระงานตรวจสอบของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์หลายราย จงึไมส่ามารถรองรบังานตรวจสอบ

บญัชขีองบรษิทัต่อไปได ้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดพ้ิจารณาผูส้อบบญัชจีาก PricewaterhouseCoopers หรอื 

PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพอืนําเสนอทปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ไดพ้ิจารณาแต่งตงั 

และกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจําปี 2559 ดงันี 

รายชอืผูส้อบบญัช:ี  

1. นางณฐพร พนัธุ์อุดม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี3430   

2. นายขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี3445  

3. นายพสิฐิ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี4095 



หน้า  จาก  

โดยใหค้นใดคนหนึงเป็นผูต้รวจสอบ และรบัรองงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย และเห็นชอบการกําหนด

ค่าตอบแทนในการสอบบญัชปีระจํางวดสนิสุด ณ 31 ธนัวาคม 2559 และการสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของ

บรษิทั และบรษิทัย่อย รวมถงึการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบักจิการทีไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ของบรษิทั 

รวมเป็นเงินทังสิน 2,300,000 บาท ทังนีไม่มีรวมค่าใช้จ่ายอืน ซึงเพิมขึนจากปี 2558 จํานวน 1,000,000 บาท

เนืองจากการขยายตัวของธุรกจิ และ มาตรฐานการบญัชไีทยไดม้กีารปรบัปรุงให้สอดคล้องกบั IFRS ซึงจะทําให้

รายงานทางการเงนิของบรษิทัมคีวามเป็นสากลยงิขนึ 

ทงันี บรษิทัผูส้อบบญัช ีและผูส้อบบญัชทีนํีาเสนอเพอืพจิารณาแต่งตงั ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และไม่มสี่วนไดเ้สยี

กบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้กยีวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้อบถามและแสดงความคดิเหน็เกยีวกบัประเดน็ทนํีาเสนอในวาระนี  

นายสุรพล อินทร์คาํ ผูถ้ือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นว่า ตามความเห็นธุรกจิขนาดบรษิทันัน ค่าสอบ

บญัชใีนอตัรา , ,  บาทสงูเกนิไป บรษิทัควรเลอืกผูส้อบบญัชรีายอนืทมีอีตัราคา่ตอบแทนตํากวา่หรอืไม ่

นายนนัฑวฒัน์ คาํเอม ชแีจงวา่บรษิทัไดท้ําการสบือตัราคา่สอบบญัชแีละเปรยีบเทียบมาแล้ว ซึงค่าสอบบญัชี

ในปีปจัจุบนันนัใกลเ้คยีงกนั เชน่ บรษิทัผูส้อบบญัชปีระจําปี 2558 ไดเ้สนออตัราคา่สอบบญัชสีาํหรบัปี 2559 ประมาณ 

2,000,000 บาท แต่เนืองจากบรษิทัมกีารเติบโตทางธุรกจิค่อนขา้งสูง จึงเลือกบรษิทัผูส้อบบญัชทีีอยู่ในอนัดบัต้นๆ 

ของตลาด 

และเมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามหรอืเสนอความเหน็  ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมต ิ 

 

มติ  ทีประชุมพิจารณาและมีมติแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2559 ตามทีเสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจาํนวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

เหน็ด้วย จาํนวน 323,182,163 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.0861 

ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 280,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0860 

งดออกเสียง จาํนวน 2,700,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8278 

 

วาระที 8 พิจารณาเรืองอืนๆ 

ประธานเปิดโอกาสให้ทีประชุมไดนํ้าเสนอเรอืงพิจารณา โดยชแีจงต่อทีประชุมให้ทราบว่า ตามมาตรา 105 

แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กาํหนดไวว้า่ผูถ้ือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอืนๆ เพือพิจารณาใน

การประชมุผูถ้อืหุน้ไดจ้ะตอ้งถอืหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายไดท้งัหมด และไม่มผีูใ้ด

เสนอเรอืงอืนใดเขา้ระเบยีบวาระที 8 นีแล้ว รศ.ดร.ประกจิ ตงัติสานนท์ ในฐานะประธานทีประชุม จึงไดแ้จ้งต่อที

ประชมุวา่ไดป้ระชมุครบทุกระเบยีบวาระแลว้  

จากนนัจงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามและเสนอขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีนอกเหนือจากทีไดพ้ิจารณาไปแล้ว

ตามระเบยีบวาระขา้งตน้ ผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามและแสดงความเหน็ดงันี 



หน้า  จาก  

นายสุรพล อินทรค์าํ ผูถ้ือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นว่า เนืองจากบรษิทัอยู่ในรายชอืทีต้องทําการซือ

ขายหุน้ดว้ยบญัชทีตีอ้งวางเงนิสดกอ่นซอื หรอื Cash Balance มาคอ่นขา้งต่อเนืองหลงัจาก IPO กรณีนีทําให้หุ้นของ

บรษิทัน่าจะเป็นทเีพง็เลง็ ทําใหผู้ล้งทุนรายย่อยไมก่ลา้ตดัสนิใจซอื จงึอยากทราบวา่บรษิทัจะดาํเนินการอย่างไร 

นายนพชยั วรีะมาน ชแีจงวา่บรษิทัไดส้อบถามไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยถึงเกณฑ์การพิจารณา

ออกมาตรการกํากบัการซือขายแบบ Cash Balance นัน เกยีวกบัความผดิปกติในเรอืงอตัราหมุนเวยีนการซือขาย 

(Turnover ratio) มลูคา่การซอืขาย และราคาซอืขายทไีมส่อดคลอ้งกบัปจัจยัพืนฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น ซึงทาง

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจะขนึเครอืงหมายไว ้กรณีนีบรษิทัไม่ลงไปดําเนินการใดในเรอืงดงักล่าว เนืองจาก

เป็นการพิจารณาของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัมุ่งเน้นเพียงการทําธุรกจิ และหากธุรกจิของบรษิัท

ดาํเนินการไปตามปกต ิบรษิทัเหน็วา่การตดิเกณฑ ์Cash Balance คงเป็นการชวัคราวเท่านนั 

นายปวริส สุรกิตติดาํรง ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามวา่กรณีการวา่จา้งผูผ้ลติในประเทศจนีผลตินนั บรษิทัมแีผน

ขยายผูผ้ลติหรอืไม ่และในอดตีพบปญัหาคณุภาพและเคลมผูผ้ลติหรอืไม ่รวมถงึบรษิทัใชว้ธิกีารส่งออกไปยงัประเทศ

ปลายทางประเทศทสีามโดยตรงจากประเทศผูผ้ลติ หรอืสง่ออกจากประเทศไทย 

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวชแีจงวา่ บรษิทัมผีูผ้ลติในประเทศจนีทงัหมด  รายซงึมรีายหลกัอยู่  ราย แต่ทงันี

บรษิทัเป็นผูอ้อกแบบ ลงทุน และเป็นเจา้ของแมพ่มิพ์สาํหรบัฉีดพลาสตกิ ดงันนัหากผูผ้ลติรายหลกัหรอืรายใดมปีญัหา 

บรษิทัสามารถย้ายแม่พิมพ์ไปว่าจ้างรายอืนผลิตได ้นอกจากนันบรษิทัมขีอ้ตกลง (Agreement) ทีชดัเจน หากเกดิ

ความผดิพลาดเกนิกวา่รอ้ยละ  ผูผ้ลติเป็นผูร้บัผดิชอบ และทผีา่นมาบรษิทัเคยเคลมเป็นสว่นลดกลบัมาบา้ง ส่วนการ

ป้องกนัหรือลดปญัหา บริษัทได้ลงไปดูแลโดยกําหนดมาตรฐานและเงือนไขต่างๆในการผลิต เพือให้ผู้ผลิตได้

ดาํเนินการตามทกีาํหนด สาํหรบัการสง่ออกบรษิทัมทีงัสองวธิกีาร 

นายปวริส สุรกิตติดาํรง สอบถามวา่บรษิทัมมีาตรการอย่างไรในการดาํเนินการในไตรมาสท ี3/2559 และไตร

มาสท ี4/2559 เพอืไมใ่หเ้กดิผลกระทบกบัผลลพัธ์ทางธุรกจิ (Bottom Line) แลบรษิทัมแีผนการนําเสนองานโครงการ 

เชน่ หมูบ่า้น หรอืคอนโดหรอืไม ่หรอืแผนการสง่ออกไปยงัประเทศทมีฤีดกูาลไมต่รงกบัประเทศไทยหรอืไม ่

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวชแีจงว่า ฝ่ายบรหิารมโีจทย์หลกัคอื การควบคุมค่าใชจ้่ายขายและการตลาดให้ตํา

และสอดคล้องกบัรายได้ และขณะนีทีมงานเดินทางไปออกบูธที Canton Fair ประเทศจีน ซึงไดร้บัความสนใจ

เนืองจากทงัคณุภาพและราคาสามารถแขง่ขนัได ้โดยเป้าหมายคอืการคดัเลอืกตวัแทนจําหน่ายในแถบซีกโลกใต้ เช่น 

แอฟรกิา เป็นตน้  

สาํหรบังานโครงการ บรษิทัมกีารนําเสนออย่างต่อเนือง และนอกจากสนิคา้พดัลมไอนําและพดัลมไอเย็นแล้ว 

บรษิทัมกีารนําเสนอโครงการประหยดัพลงังานและรกัษาสงิแวดลอ้มโดยใชเ้ทคโนโลยทีไีดต้่อยอดมาจากสนิคา้กลุ่มพดั

ลมของบรษิทั ซงึการนําเสนอเป็นลกัษณะคา่บรกิารเช่าใช ้เพือให้เกดิรายไดต้่อเนือง (Recurring Revenues)  ทงันี

ตอ้งใชเ้วลาในการขยายตลาดเนืองจากเป็นลกัษณะโครงการ แต่บรษิทัเหน็วา่เป็นรายไดส้าํคญัในระยะยาวต่อไป 

นายปวริส สุรกิตติดาํรง สอบถามต่อไปวา่ บรษิทัจะมผีลติภณัฑร์ุน่ใหมอ่อกมาหรอืไม่ บรษิทัมสีนิคา้คงคลงั

เพยีงพอรองรบัในฤดกูาลขายทงัปีหรอืไม ่และแผนกลยุทธ์ของบรษิทัปีนีเป็นอย่างไร 

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวชแีจงว่า จุดแขง็ของบรษิัทคอืการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ (R&D) ซึงทีผ่านมา

บริษัทออกสนิค้าใหม่ทุกปี และสามารถทํายอดขายไดด้ี ปจัจุบนัมีผลิตภณัฑ์ทีอยู่ใน Pipeline ประมาณกว่า 10  



หน้า  จาก  

โครงการ ซงึมทีงัผลติภณัฑท์เีกยีวกบัความเยน็ และผลติภณัฑท์นีอกเหนือจากกลุ่มพดัลมดงักล่าว แต่บรษิทัมคีวามรู้

และความเขา้ใจ   

สาํหรบัการเกบ็สนิคา้คงคลงั บรษิทัไดว้างแผนรองรบัไวแ้ละมสีนิคา้เพยีงพอต่อการจําหน่าย  

ส่วนกลยุทธ์ในภาพรวม บริษทัไดว้างแผนธุรกจิโดยตังเป้าการเติบโตไวร้อ้ยละ 40 และบรหิารจดัการเรอืง

ต้นทุนค่าใชจ้่าย แต่เนืองจากงบการเงนิยงัไม่ผ่านการตรวจสอบบญัช ีและยงัไม่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บรษิัท จึงยงัไม่สามารถให้ข้อมูลละเอียดได้ แต่ปีนี บรษิัทมีคู่ค่าทีเป็น Strategic Partner อย่าง บริษทั ซิงเกอร ์

ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ทมีศีกัยภาพเขา้ถงึกลุ่มรายย่อยทบีรษิทัเขา้ไมถ่งึ และมกีระบวนการจดัการงานขายทีด ี

แนวโน้มเป็นไปทางทดี ี

นางสาวชลวนา พาราพสุ ผูถ้อืหุน้สอบถาม กรณีราคานํามนัมกีารขยบัราคาขนึหรอืลงมผีลต่อราคาขาย และ

ตน้ทุนอย่างไร การสง่ออกมมีารจ์นิเป็นอย่างไร และเปรยีบเทยีบกบัการจําหน่ายในประเทศแลว้สงูหรอืตํากวา่อย่างไร 

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวชแีจงวา่ ทผีา่นมาซพัพลายเออร์ไม่เคยปรบัราคาเนืองจากต้นทุนวตัถุดบิทีเพิมขนึ 

เนืองจากประเทศผูผ้ลติเองมกีารแข่งขนักนัเองค่อนขา้งสูงดว้ย ในทางกลบักนัช่วงทีราคานํามนัลง บรษิทัไดต้่อรอง

เพอืลดราคา เมอืเปรยีบเทยีบตน้ทุนปีนีกบัปีทผีา่นมา บรษิทัประเมนิวา่ใกลเ้คยีงกนั หรอือาจะลดลงเลก็น้อย  

สาํหรบัการสง่ออกมมีารจ์นิตํา แต่ Overhead กค็อ่นขา้งตํา ภาพรวมกใ็กลเ้คยีงกนั แต่ถ้าเป็น Net Margin จะ

ขนึอยู่กบัยอดขายของแต่ละ Business Unit  

นางสาวชลวนา พาราพสุ สอบถามเพมิเตมิวา่ บรษิทัมกีารทําวจิยัหรอืไม่กรณีการเป็น Leading Brand ใน

ตลาด และคูแ่ขง่ทมีมีรีายใดเป็นรายหลกั และบรษิทัมขีอ้กงัวลใดจากแผนทไีดว้างไวว้า่จะเตบิโตประมาณรอ้ยละ 40 

นายนพชยั วรีะมาน ชแีจงวา่ทผีา่นมาผูท้จีําหน่ายสนิคา้กลุ่มพดัลมไอเย็นจะม ีคาร์เต้ และแอสทิน่า ซึงไม่ได้

จําหน่ายเพยีงสนิคา้กลุ่มนีเพยีงอย่างเดยีว มเีครอืงใชไ้ฟฟ้าอนืจําหน่ายดว้ย บรษิทัจงึมองวา่เป็นคูแ่ขง่รายย่อยเท่านัน 

แต่ยอมรบัวา่สองรายนีมกีลยุทธ์ดา้นราคาด ีสาํหรบัปีนีจะมรีายหลกัคอื ฮาตาร ิซงึเมอืปีกอ่นนําสนิคา้มาลองตลาดแล้ว 

1 รุน่ ปีนีเพมิมาอกี 1 รุน่ จากขอ้มลูของหา้งคา้ปลกีพบวา่ยอดขายของบรษิทั และยอดขายของฮาตารใิกลเ้คยีงกนั แต่

ยอดขายของคูแ่ขง่รายย่อยลดลง จงึคาดวา่ฮาตารไิดเ้ขา้ไปดงึสดัส่วนของคู่แข่งรายย่อยนัน แต่สําหรบับรษิทั บรษิทั

เชอืวา่การโฆษณาของฮาตารเิป็นการชว่ยกระตุน้ตลาดดว้ย และเป็นโอกาสการให้บรษิทัสามารถขายไดด้ว้ย ปจัจุบนั

ฮาตารมิสีนิคา้พดัลมไอเยน็ 2 รุน่และบรษิทัมปีระมาณ 8-9 รุน่  

สว่นขอ้กงัวล บรษิทัเหน็วา่ความเสยีงจากภาวะเศรษฐกจิทมีผีลกระทบต่อการตดัสนิใจซือหรอืกําลงัการซือ ที

ทําใหช้ะลอการซอืออกไป แต่ทงันีจากภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงทผีา่นมา บรษิทักเ็ติบโตในช่วงดงักล่าว และโจทย์

หลกัทตีอ้งใกลช้ดิคอื การควบคมุคา่ใชจ้่ายใหส้อดคลอ้งกบัรายได ้ซงึปจัจุบนัถอืวา่ทําไดด้ขีนึ 

นางสาวชลวนา พาราพสุ สอบถามต่อไปวา่ ชว่งผา่นจากไตรมาส 1/2559 เขา้ไตรมาส 2/2559 เงนิบาทแขง็

คา่ขนึ เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัมากน้อยเพยีงใด และมสีดัสว่นรายไดก้บัคา่ใชจ้่ายทเีป็นสกลุเงนิดอลล่ารส์หรฐัอย่างไร  

นายนพชยั วีระมาน กล่าวว่า การทีเงินบาทแขง็ค่าขึนนันทําให้ต้นทุนของบริษัทลดลง และจากการวาง

งบประมาณดว้ยเกณฑ์คํานวณต้นทุนทีอตัราแลกเปลียน 37 บาทต่อดอลล่าร์สหรฐัจึงเป็นเรอืงบวก สําหรบัสดัส่วน

รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายตามทสีอบถามนนั การสง่ออกของบรษิทัถอืวา่เป็น Natural Hedge ในตวัโดยมสีดัสว่นรายไดแ้ละ

คา่ใชจ้่ายในอตัราทใีกลเ้คยีงกนั  



หน้า  จาก  

ขณะก่อนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้าประชุมทังสิน 71 ราย ถือหุ้นรวมกันจํานวน 

326,162,863 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.95 ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายแลว้ทงัหมด 

เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและเสนอขอ้คดิเหน็เพมิเตมิ ประธานฯ ไดปิ้ดการประชมุ เวลา 15:35 น. 

 

 

 

__________________________ 

  (รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท์) 

     ประธานทปีระชมุ 

    

 __________________________ 

 (นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย) 

 เลขานุการบรษิทั / เลขานุการทปีระชมุ 
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