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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  
ประจ าปี 2561 

บริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

เวลาและสถานท่ี  

ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดทีี ่26 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น.  ณ  หอ้งวนีสั ชัน้ 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์
คอนเวนชัน่ เลขที ่99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบยีบวาระการประชุม 

 ก่อนเร่ิมการประชุม  

นางสาวจรยิาภรณ์ อคัรวงษ์ ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั ไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2561 และแนะน าคณะกรรมการ ผู้สอบบญัช ีผูเ้ขา้สงัเกตุการณ์ทีเ่ขา้ร่วมการประชุม และหน่วยงาน
ผูด้แูลระบบการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีงในการประชุม ดงันี้ 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม   จ านวน 7 ท่าน (คดิเป็นรอ้ยละ 87.50 ของกรรมการทัง้หมด) 

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. นายกฤษณ ไทยด ารงค ์ กรรมการ  
5. นายนพชยั วรีะมาน กรรมการผูจ้ดัการ และประธานกรรมการบรหิาร 
6. นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั กรรมการ กรรมการบรหิาร และผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชแีละการเงนิ 
7. นางสาวสนุนัทา ว่านวฒัน์ กรรมการและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชูัน่ จ ากดั 

กรรมการท่ีไม่เข้ารว่มประชุม 

1. นายฟงั เมง็ ฮอย กรรมการ (ตดิภาระกจิ) 

ผูส้อบบญัชีท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. นางสาวชื่นตา ชมเมนิ ผูส้อบบญัช ีบรษิทั เอส พ ีออดทิ (จ ากดั) 

เลขานุการท่ีประชุมและผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

1. นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย กรรมการบรหิารและเลขานุการบรษิทั 
2. นางสาวจรยิาภรณ์ อคัรวงษ์ ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั 
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พรอ้มแนะน าผูส้งัเกตการณ์ในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ซึง่ไดแ้ก่ นางสาวนิภาพร เนตรแขม แห่งส านกังาน
ทนายความนิภาพร เนตรแขม และบรษิัทผูดู้และระบบการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีงในการประชุมครัง้นี้ คอื 
บรษิทั ควดิแลบ จ ากดั  

จากนัน้ ได้กล่าวเชญิ นางสาวมลัลกิา ตระกูลไทย กรรมการบรหิารและเลขานุการบรษิัท ปฏบิตัิหน้าที่
เลขานุการทีป่ระชุม และพธิกีรผู้ด าเนินการประชุม ได้แถลงองค์ประชุมต่อที่ประชุมว่ามผีูถ้ือหุน้ของบรษิัทเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและโดยการรบัมอบฉนัทะ ตามรายละเอยีดดงันี้ 

• บรษิทัมจี านวนหุน้ทัง้สิน้ 480,000,000 หุน้ 
มผีูถ้อืหุน้และผูม้อบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 46 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 229,146,316 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 47.7388 ของหุน้ทัง้หมด 

• แบ่งเป็นมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 35 ราย 
ถอืหุน้จ านวน 132,147,632 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 27.5308 ของหุน้ทัง้หมด 

• และผูม้อบฉนัทะ จ านวน 11 ราย 
ถอืหุน้จ านวน 96,998,684 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 20.2081 ของหุน้ทัง้หมด 

ถอืว่าครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับรษิัท 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 ่ 20 มนีาคม 2561  เพื่อรวบรวมรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  2561 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์จี านวน 
5,877 ราย ซึง่บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการเชญิประชุม และเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 
4 ช่องทาง ไดแ้ก่ การน าสง่หนังสอืเชญิประชุมถงึผูถ้อืหุน้ทางไปรษณีย ์การลงประกาศในหนังสอืพมิพ ์การเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และการเผยแพร่ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ล าดบัต่อไปเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนน และ
รายละเอยีดวาระใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรยีบรอ้ย ดงันี้ 

1) การด าเนินการประชุมครัง้นี้เรยีงตามล าดบัวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม โดยกรรมการจะเป็น
ผูช้ีแ้จงในรายละเอยีดของแต่ละวาระ 

2) การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง”  ได้ลงคะแนนเสยีงในบตัร
ลงคะแนน /และ กรุณายกมอืขึน้ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัเดนิไปรบับตัรลงคะแนน 

3) ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยผูถ้ือหุ้นที่ต้องการซกัถามจะยกมอืขึน้ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ผูถ้ือ
หุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งสถานภาพว่าเป็นผูถ้ือหุ้นทีม่าประชุมดว้ยตนเอง
หรอืเป็นผู้รบัมอบฉันทะ และการถาม-ตอบหรอืแสดงความคดิเหน็ควรใหต้รงตามวาระอย่างกระชบั 
เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นๆ ไดใ้ชส้ทิธ ิและเพื่อการบรหิารเวลาการประชุมอย่างมปีระสทิธภิาพ  
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ทัง้นี้หากผูถ้อืหุน้มคี าถามทีไ่ม่ตรงกบัวาระทีพ่จิารณา ผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามในวาระอื่นในช่วงทา้ย
ของการประชุม 

4) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัแบบ 1 หุน้ต่อ 1 คะแนนเสยีง หรอื 
1-Share, 1-Vote 

5) ประธานฯ จะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานฯ หรือผู้ร ับมอบหมายจะเป็นผู้
ประกาศให้ผูถ้ือหุน้ทีไ่ม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีงในแต่ละวาระไดย้กมอื เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ได้รวบรวม
คะแนนเสยีงเฉพาะทีไ่ม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีง ไปหกัจากคะแนนเสยีงผู้ที่เขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 
สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นมตทิีล่งคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ เพื่อความรวดเรว็ในการนบัคะแนน 

6) ส าหรบัวาระที่ 9  “พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ”  จะ
ด าเนินการตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และตามกฎหมายทีก่ าหนดโดย:  
• การลงมติเลือกตัง้กรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือไม่

ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนจะถอืว่าอนุมตัติามทีน่ าเสนอ 
• ภายหลงัเสรจ็สิน้วาระที ่9 บรษิทัฯ จะขอให้ผูถ้อืหุ้นไดส้่งคนืบตัรลงคะแนนส่วนทีเ่หลอื ส าหรบั

วาระที ่9 ทัง้หมดแก่เจา้หน้าที ่
7) ส าหรบัเงื่อนไขในการอนุมตัมิตใินแต่ละวาระ มดีงันี้  

• การใช้สทิธอิอกเสยีงเพื่ออนุมตัใินแต่ละวาระการประชุมจะยดึเสยีงขา้งมากเป็นมติ คอืมากกว่า
กึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  

• ยกเวน้วาระที ่2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมต ิ
• ส าหรบัวาระทีจ่ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3   

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ไดแ้ก่  
วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

• วาระที่จะต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4   
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธฯิ 
วาระที ่12 พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

8) กรณีที่ผูถ้ือหุ้นที่ได้มอบฉันทะใหผู้้เขา้ร่วมประชุม และก าหนดให้ออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
ตามความประสงค์ของผูถ้อืหุน้ไวใ้นใบมอบฉันทะแบบ ข. บรษิัทไดน้ าคะแนนทีร่ะบุไว ้ทัง้เหน็ดว้ย 
ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงไปบนัทกึไวใ้นระบบการนบัคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้ 

9) ในระหว่างการประชุมหากมผีู้ถือหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพิม่ ผู้ถือหุ้นท่านทีเ่ขา้มาใหม่สามารถออก
เสยีงลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระทีย่งัไม่ไดล้งมตใินทีป่ระชุมเท่านัน้ 

10) ประธานฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนโดยระบุจ านวนหุน้ทีล่งมตเิหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง
หลงัจากทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

11) หากท่านผู้ถอืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากทีป่ระชุมก่อนปิดการประชุม และ
ประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาน าส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็น ส่งให้
เจา้หน้าทีบ่รษิทั ก่อนการออกจากหอ้งประชุม ทางบรษิทัจะท าการบนัทกึคะแนนของท่านไว้ 
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ทัง้นี้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีป่ระสงคท์ีจ่ะลงคะแนนในบตัรลงคะแนนควรลงลายมอืชื่อดว้ยปากกาก่อนยื่นบตัร
ลงคะแนนใหก้บัเจา้หน้าทีทุ่กครัง้ 

เพื่อความโปร่งใส และธรรมาภบิาลทีด่ ีบรษิทัฯ เชญิอาสาสมคัรจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็นสกัขี
พยานในการนับคะแนนครัง้นี้ด้วย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน 
ผูด้ าเนินการประชุมจงึเชญิประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม 

เร่ิมการประชุม  

รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท ์ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมกล่าวต้อนรบัและเปิดการประชุมตาม
ระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560  

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ซึง่
ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดทีี ่20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่  เลขที ่99 ถนน
วภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 และไดจ้ดัท ารายงานและเผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.masterkool.com เผยแพร่ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และจดัสง่พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมครัง้นี้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบล่วงหน้าแลว้ คณะกรรมการเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุม
ใหญ่ผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่ไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมว่ามผีู้ถอืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็เกีย่วกบัวาระนี้
หรอืไม่ เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นซกัถามหรอืมขีอ้คดิเหน็เสนอแนะ ประธานฯ จงึขอให้ทีป่ระชุมได้พจิารณาลงมติในวาระนี้ 
โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

มติ  ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 โดยทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมาก จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
• เหน็ดว้ย จ านวน 229,239,316 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9956 
• ไม่เหน็ดว้ย จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
• งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 
• บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ :  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 รายเท่ากบั 103,000 หุ้น รวมจ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมทัง้หมด 48 รายเท่ากบัจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 229,249,316 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 47.7603 ของ
จ านวนหุน้ทัง้หมด 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 

คณะกรรมการได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการ
ด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2560 ที่ได้แนบ
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้นี้  โดยสาระส าคัญ ประธานฯได้กล่าวเชิญนายนพชัย วีระมาน ประธาน
กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการแถลงผลการด าเนินงานดงักล่าวต่อทีป่ระชุม ดงันี้ 
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นายนพชยั วรีะมาน แถลงถงึภาพรวมผลการด าเนินงานในปี 2560 ทีผ่่านมาว่าบรษิทั มผีลขาดทุนสุทธ ิ
88.44 ล้านบาทซึ่งเมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2559 ที่มีก าไรสุทธ ิ87.0 ล้านบาท ผลการด าเนินงานลดลงซึ่งมีปจัจยัที่
สง่ผลกระทบดว้ยกนัหลายปจัจยั ตัง้แต่ปจัจยัดา้นอุปสงค ์(Demand) ในเรื่องสภาพภูมอิากาศทีไ่ม่รอ้นจดั ตัง้แต่ช่วง
มกราคม-กุมภาพนัธ ์ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากมวลอากาศเยน็จากประเทศจนีท าใหอ้ากาศเยน็ปกคลุมประเทศไทยตอนบน
จนถงึตอนกลาง ประกอบกบัหลายจงัหวัดในภาคใตไ้ดร้บัอทิธพิลจากมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือทีพ่ดัปกคลุมอ่าวไทย
และพื้นที่ภาคใต้เกือบทัง้หมด ท าให้สภาพอากาศโดยรวมในปี 2560 นัน้เข้าสู่ฤดูร้อนช้า ไม่ร้อนมาก และเป็น
ระยะเวลาช่วงสัน้ ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกจิจุลภาค ซึง่เป็นผูบ้รโิภค และครวัเรอืนยงัคงชะลอตวั ส่งผลใหค้วาม
ตอ้งการสนิคา้ประเภทท าความเยน็ในตลาดหดตวัลงทัง้อุตสาหกรรม ซึง่จากขอ้มลูดชันี้อุตสาหกรรม ณ เดอืนตุลาคม 
2560 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่า ดชันีผลผลติอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องปรบัอากาศ  ลดลงร้อยละ 
22.44 ทัง้จากสนิคา้คอนเดนซิง่ยนูิต แฟนคอยลย์นูิต และคอมเพรสเซอร ์เนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปวนท าใหไ้ม่
สามารถท าตลาดไดต้ามเป้า   

ปจัจยัทีเ่ป็นดา้นอุปทาน (Supply) เป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีส่่งผลกระทบเป็นเรื่องสบืเน่ืองจากปี 2559 ทีต่ลาด
มคีวามต้องการสนิคา้พดัลมไอเยน็อย่างมาก ท าใหปี้ 2560 มคีู่แข่งทัง้รายหลกัและรายย่อยเขา้สู่ตลาดอุตสาหกรรม
พดัลมไอเยน็มากขึน้กว่ารอ้ยละ 300-400 และเป็นการน าสนิคา้เขา้มาจากประเทศจนีท าตลาดดว้ยกลยุทธร์าคาขาย
ต ่า เมื่อผนวกกบัสภาพอากาศที่ไม่ร้อน และสภาวะเศรษฐกจิจุลภาคที่ยงัชะลอตัวตามที่กล่าวมา ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดคา้ปลกี  ทัง้โมเดริน์เทรดและรา้นคา้ของตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศนัน้ไดร้บัผลกระทบ
เช่นกนั เนื่องจากตวัแทนจ าหน่ายหลกัในต่างประเทศอยู่ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) ที่มีสภาพ
ภูมอิากาศทีไ่ม่แตกต่างจากประเทศไทยนกั   

ปจัจยัดงัที่กล่าวมาแล้วลว้นส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกจิในปี 2560 ท าให้บรษิัทมผีลการด าเนินงาน
ขาดทุนสุทธ ิ88.44 ลา้นบาท ทัง้นี้ผลขาดทุนส่วนหนึ่งมาจากการรายการตัง้ส ารองด้อยค่าทางบญัชมีูลค่าประมาณ 
35 ลา้นบาท 

ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรบังวด 12  เดือนปี  2560  ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560 

   
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2559 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

( 12 เดอืน ) ( 12 เดอืน ) จ านวนเงนิ รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย      458.12       853.18   (395.06)   (46.30)  
รายไดจ้ากกการใหบ้รกิาร        80.34         28.26              52.08  184.29  
รายไดอ้ื่น*        14.89           7.56                7.33  96.96  
รายได้รวม      553.35       889.00   (335.65)   (37.76)  
ตน้ทุนขาย      350.71       562.67   (211.96)   (37.67)  
ตน้ทุนบรกิาร        50.66           7.84              42.82  546.17  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร      229.97       209.80              20.17  9.61  
ตน้ทุนทางการเงนิ          5.65           1.69                3.96  234.32  
ก าไร (ขาดทุน )สทุธิ  (88.44)         87.00   (175.44)   (201.66)  
ก าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  (0.184)         0.181   (0.365)   (201.66)  
*รายไดอ้ื่น เชน่ ดอกเบีย้รบั ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น และเงนิอดุหนุนจากรฐับาล เป็นตน้ 
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ข้อมูลสรปุยอดขายของส่วนงานตามช่องทางส าหรบังวด 12  เดือนปี  2560  ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560 

วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของบริษทั 

กลุ่มธรุกิจลูกค้ารายย่อยผา่นช่องทางค้าปลีก (Retail Market) 
กลุ่มธุรกจิลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางค้าปลกีถือเป็นช่องทางการขายหลกัตามแผนธุรกจิของบรษิัท ซึ่ง

บรษิทั ไดม้กีารเพิม่จ านวนสาขาในช่องทางการขายผ่านหา้งโมเดริน์เทรดตัง้แต่ในช่วงต้นปี  2560 จาก 238 สาขา
เป็น 500 สาขา ตามแผน ท าใหค้่าใชจ้่ายขายและบรหิารเพิม่ขึน้เป็น  229.97 ลา้นบาทจาก 209.80 ลา้นบาทในปี 
2559 คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.61 ในขณะทีค่วามตอ้งการของตลาดลดลงจากปจัจยัหลกัทัง้ฝ ัง่ Demand และ Supply 
ดงักล่าวขา้งต้น ท าใหย้อดขายในปี 2560 รวม 237.01 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัปี 2559  ซึง่มยีอดขายรวม  419.12  
ลา้นบาท ลงลงรอ้ยละ 43.45  

ผลการด าเนินงานของช่องทางไม่เป็นไปตามคาดหมาย บรษิทัจงึไดป้รบัแผนและจัดกจิกรรมส่งเสรมิการ
ขาย ณ จุดขาย และออกโปรโมชัน่ลดราคา เพื่อกระตุ้นให้เกดิยอดขายเป็นระยะตัง้แต่ช่วงกลางไตรมาส  2/2560 
สง่ผลใหก้ าไรขัน้ตน้ของช่องทางนี้มอีตัราลดลง 

ส าหรบัแผนการด าเนินงานในปี 2561 นัน้ บรษิทัวางแนวทางในการบรหิารจดัการช่องทางโมเดริน์เทรด
โดยเน้นสโตรท์ีม่คีุณภาพ อาศยัขอ้มลูสถติมิลูค่าการขายของสโตรใ์นอนัดบัต้นๆ ทีม่ยีอดขายสงูในการคดัเลอืกสาขา
เพื่อการจ าหน่าย ไม่เน้นจ านวนของสโตร์/สาขา นอกจากนัน้มแีนวทางการขยายช่องทางออนไลน์เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวโน้มตลาดยุคใหม่และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

กลุ่มธรุกิจตลาดลูกค้าองคก์ร (Corporate Market) 
กลุ่มธุรกจิตลาดลกูคา้องคก์รเป็นกลุ่มธุรกจิทีม่ลีกัษณะการขายแบบ B2B หรอื Business-to-Business ทัง้

การเสนอขายเป็นสนิค้าหน่วยย่อยกบัองค์กรต่างๆ หรอืเป็นระบบทีต่้องอาศยัการตดิตัง้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงเรยีน เป็นตน้ ส าหรบัในปี 2560 นัน้ ช่องทางนี้มยีอดขายเท่ากบั 195.96 ลา้นบาท โดยลดลงจากปี 2559 เท่ากบั 
49.38 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นลดลงรอ้ยละ  20.13 เนื่องมาจากสภาพอากาศทีไ่ม่รอ้น และยงัรอความมัน่ใจในสภาวะ
เศรษฐกจิท าใหโ้ครงการทีม่กีารชะลอการตดัสนิใจซือ้  

แต่ทัง้นี้บรษิทั ยงัเหน็โอกาสการเตบิโตและการสรา้งยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากบรษิทัมสีนิคา้และบรกิาร
เกี่ยวกบัการประหยดัพลงังานและการแก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการมคีวามต้องการอย่างต่อเน่ือง แต่
เนื่องจากเป็นธุรกจิมรีูปแบบการขายทีม่วีงจรการขาย (Sales Cycle) นาน จงึมลีูกคา้อยู่ระหว่างการด าเนินงานขาย
ตาม Sales Pipeline ทีย่งัคงเป็นโอกาสการขายและรายไดใ้นอนาคต 

  
หน่วย : ลา้นบาท 

ส่วนงานตามช่องทาง 
ม.ค - ธ.ค. 

2560 
ม.ค - ธ.ค. 

2559 
% ปลีย่นแปลง 

Y-o-Y 
ช่องทางคา้ปลกี   237.01    419.12   (43.45)  
ช่องทางการขายองคก์ร   195.90    245.28   (20.13)  
ช่องทางการขายส่งออก   105.55    216.56   (51.26)  
อื่นๆ     14.89       8.04               85.20  
รวมรายได ้    553.35     889.00   (37.76)  
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กลุ่มธรุกิจส่งออก (Export)       
ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิส่งออกในปี 2560 มยีอดขายรวม 105.55 ลา้นบาท ลดลง 111.01  ลา้น

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 51.26 เมื่อเทยีบกบัผลการด าเนินงานของช่องทางนี้ในปี 2559 ซึง่มยีอดขายที ่216.56 ลา้นบาท 
แมว้่า กลุ่มธุรกจิส่งออกมกีารเตบิโตดว้ยมูลค่าเพิม่ขึน้ทุกปีทีผ่่านมาก่อนหน้านี้  แต่ตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศราย
หลกัของบรษิทั สว่นใหญ่มาจากกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเชยีน (AEC) ทีม่สีภาพภูมอิากาศไม่แตกต่างจาก
ประเทศไทยนัก ซึง่ตวัแทนจ าหน่ายฯ เหล่านัน้ยงัคงมสีนิคา้คงคลงัในปรมิาณทีเ่พยีงพอต่อการขายในประเทศ ส่วน
กลุ่มเป้าหมายอกีกลุ่มทีเ่ป็นประเทศในกลุ่มซกีโลกเหนือ ช่วงฤดูรอ้นในปี 2560 ทีผ่่านมา ประเทศเหล่านี้มอีุณหภูมิ
อากาศสงูขึน้แต่เป็นเพยีงช่วงเวลาทีค่่อนขา้งสัน้ ท าใหค้วามต้องการสนิคา้พดัลมไอเยน็ไม่เป็นไปตามประมาณการที่
คาดไว ้ทัง้หมดเหล่านัน้สง่ผลใหม้ลูค่าการสง่ออกลดลง  

บรษิทั ยงัด าเนินการสรรหาและคดัเลอืกตวัแทนจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหค้รอบคลุมพืน้ทีไ่ดม้ากขึน้  
รวมถงึการสรรหาตวัแทนจ าหน่ายในประเทศในซกีโลกใตท้ีม่อีากาศรอ้นในช่วงนอกฤดกูาลของประเทศไทยดว้ย  

ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560  บรษิทั มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้   541.15 ลา้นบาท ลงลงรอ้ยละ 4.74 เมื่อ

เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิ  ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2559  ที่มมีูลค่า  568.05  ลา้นบาท  ซึง่รายละเอยีดหลกั
ประกอบดว้ย        

• เงนิลงทุนระยะสัน้: ยอดลดลง 55.45 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด 31 ธนัวาคม 
2559 เน่ืองจากการลงทุนระยะสัน้ดงักล่าวครบก าหนดเวลา   

• สนิคา้คงเหลอื: มลูค่า ณ วนัสิน้งวด 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 230.14 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 42.52 
ของสนิทรพัยร์วม ซึง่มลูค่าเพิม่ขึน้ 46.52 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบ ณ วนัสิน้งวด 31 ธนัวาคม 2559 
ซึง่มมีูลค่าสนิคา้คงเหลอื 183.62 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.33  แต่สนิค้าคงคลงันัน้
ยงัคงน าออกจ าหน่ายเป็นรายไดเ้ขา้มาไดอ้ย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องดว้ยผลกระทบจากสนิคา้ตกรุ่น
หรอืสนิคา้ลา้สมยัของบรษิทัไม่สง่ผลกระทบทีรุ่นแรง  

• เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั: มูลค่า ณ วนัสิน้งวด 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 71.70 
ลา้นบาท ซึง่มลูค่าเพิม่ขึน้ 21.67 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบ ณ วนัสิน้งวด 31 ธนัวาคม 2559 คดิเป็น
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 43.21 เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการสัง่ซือ้สนิคา้เพื่อขาย 

หน้ีสิน 

• ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560  บรษิทั มหีนี้สนิรวมทัง้สิน้  262.12  ลา้นบาท  เมื่อเทยีบกบัมูลค่าหนี้สนิ  

ณ วนัที่  31  ธนัวาคม 2559 ที่มยีอดเท่ากบั 178.79 ล้านบาท บริษัท มียอดหนี้สนิเพิ่มขึ้น 83.33 

ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 46.61 ซึง่รายละเอยีดหลกัประกอบดว้ย 

„ เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ มยีอดเพิม่ขึน้ 168.85 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบั

ยอดคงคา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ที ่2.18 ลา้นบาท เพื่อน ามาเป็นเงนิหมุนเวยีนในการสัง่สนิคา้

เพื่อขาย 
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ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560  บรษิทั มสี่วนของผูถ้อืหุน้ทัง้สิน้  279.02  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
51.56 ของสนิทรพัยร์วม ซึง่ลดลงจากเดมิ 110.24 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.32 เมื่อเทยีบกบัส่วนของผูถ้อืหุน้ 
ณ วนัที ่  31 ธนัวาคม  2559 ซึง่มสีว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั  389.26  ลา้นบาททีเ่กดิขึน้จากผลการด าเนินงานขาดทุน
ในปี 2560 (มกราคม-ธนัวาคม 2560) ทัง้นี้บรษิัท ได้มกีารจ่ายเงนิปนัผลจ านวน 36.19 ล้านบาทส าหรบัผลการ
ด าเนินงาน 12 เดอืนของปี 2559 ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่20 เมษายน 2560  

อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2559 อตัราส่วนสภาพคล่องลดลง 1.01 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ 

ลดลง 0.87 เท่า โดยอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ปรบัลดลงนัน้ เกดิจากสนิคา้คงเหลอืมยีอดเพิม่ขึน้โดยเมื่อเทยีบ
กบัสนิทรพัยร์วม คดิเป็นรอ้ยละ 42.52 ของสนิทรพัยร์วม เนื่องจากยอดขายของปี 2560 ไม่เป็นไปตามที่คาดไว ้ 
อย่างไรกต็ามสนิคา้คงเหลอืดงักล่าวสามารถน าออกจ าหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ไดใ้นอนาคต 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรและอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
จากผลการด าเนินงาน 12 เดอืนของปี 2560 บรษิทั มอีตัราก าไรขัน้ต้น, อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 

และอตัราก าไรสุทธ ิลดลงในอตัรารอ้ยละ 8.37, 27.15 และ 25.77 ตามล าดบั อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการ
ด าเนินงานทัง้อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยม์กีารปรบัลดลง เนื่องจากผล
การด าเนินงานในปี 2560 ไม่บรรลุตามเป้าหมาย และมผีลขาดทุนสทุธจิ านวน 88.44 ลา้นบาท 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 
บรษิัท มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ขึ้นจากปีก่อนในอตัราเพิม่ขึน้ 0.48 เท่าซึ่งเกี่ยวเนื่อง

โดยตรงจากการทีบ่รษิทั มผีลการด าเนินงานของปี 2560 ทีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

อตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
สนิค้าที่จ าหน่ายส่วนใหญ่ของบรษิัทน าเขา้จากต่างประเทศโดยตรงและจ่ายช าระด้วยสกุลเงนิดอลลาร์

สหรฐัฯ เป็นหลกั บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการประเมนิความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นและบรหิารการใชว้งเงนิซือ้
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) อย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่นทีอ่าจเกดิขึน้อย่างมนียัส าคญั ทัง้นี้บรษิทั ไม่มนีโยบายทีจ่ะแสวงหาก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ทีน่ าเสนอ
ในวาระนี้  

นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เหน็ว่าการขายสนิค้าที่เป็นฤดูกาลเป็นเรื่องยากมาก
เน่ืองจากปจัจุบนัสภาพอากาศในฤดรูอ้น มปีรมิาณฝนมาก ส่งผลใหจ้ านวนการซือ้น้อย และส่วนทีซ่ือ้ใชแ้ลว้เหน็ว่ามี
ประสทิธภิาพดีแต่กไ็ม่ได้เปิดใช้ เนื่องจากสภาพอากาศ จงึขออนุญาตแนะน าให้ฝ่ายขายกลบัไปพบลูกค้ารายเดมิ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ลูกคา้องคก์ร เช่น รา้นอาหาร โรงแรม หรอืแหล่งท่องเทีย่ว ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ผีูค้นมาก หากไดเ้ปิด
ใช้งานก็จะช่วยเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จ ักเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่ง อีกทัง้น าเสนอขายสินค้าให้กับ
โรงพยาบาล จะเป็นการช่วยสรา้งความมัน่ใจในเรื่องความปลอดภยัจากเชือ้โรคใหก้บัลกูคา้มากขึน้ 
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นางสาวบุปผา หลกัเรืองทรพัย ์ผู้ถอืหุ้นมาดว้ยตนเอง กล่าวถามว่า พดัลมไอเยน็รุ่น “เยน็ไล่ยุง” ใช้
หลกัการท างานอย่างไร การใช้งานจะเกดิปญัหาในเรื่องเชื้อโรคหรอืไม่ พดัลมไอเยน็มคีวามแตกต่างจากคู่แข่งใน
ตลาดอย่างไร และในปีนี้จะชนะคู่แขง่และไดส้ว่นแบ่งการตลาดกลบัคนืมาไดห้รอืไม่อย่างไร 

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวตอบว่า พดัลมไอเยน็รุ่น “เยน็ไล่ยุง” มหีลกัการท างานโดยคลื่นอลัตรา้โซนิค ซึง่
ไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์และสตัวเ์ลีย้ง จากการใชง้านจรงิของลกูคา้ยนืยนัว่าไล่ยุงไดจ้รงิในระดบัหนึ่ง แต่ลูกคา้ส่วน
ใหญ่ยงัมคีวามกงัวลในเรื่องเชื้อโรค แต่ส าหรบัพดัลมไอเยน็ออกแบบเพื่อใช้งานในพื้นที่แบบเปิด มอีากาศถ่ายเท   
ไม่มปีญัหาในเรื่องความชื้น เรายงัมรีะบบโอโซนที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคในน ้าและช่วยก าจดักลิน่ในน ้าอกีด้วย ปจัุบนัใน
โรงพยาบาลมใีชง้านกนัอย่างแพร่หลาย เช่น โรงพยาบาลศริริาช โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น สนิค้าของบรษิัทมี
ประสทิธภิาพดกีว่าคู่แข่งอย่างเหน็ได้ชัด ในเรื่องความเยน็ มาสเตอรค์ูลสามารถน าพดัลมเปิดโชว์บรเิวณด้านนอก
ของหา้งเพื่อใหล้กูคา้ไดส้มัผสัความเยน็อย่างแทจ้รงิ หากสาขาทีอ่ยู่ในหา้งเรามชีุดฮทีเตอรเ์พื่อสาธติใหลู้กคา้ไดเ้หน็
ถงึประสทิธภิาพการท าความเยน็ และยิง่ในปีนี้เราไดม้กีารออกแบบพดัลมรุ่นใหม่ทีม่ดีีไซน์สวย เพื่อตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการส าหรบัลกูคา้สมยัใหม่ 

นายกลวชัร สุวิมล ผูถ้ือหุ้นมาดว้ยตนเอง กล่าวชื่นชม โฆษณาชุด “เยน็ไล่ยุง” ที่มคีวามคดิสร้างสรรค์
และชื่นชมที่บริษัทมีความใส่ใจ เข้าใจถึงปญัหาและความต้องการของลูกค้า และมีข้อเสนอแนะว่า ควรเน้นการ
โฆษณาในการตลาดออนไลน์มากขึน้ 

มติ  วาระน้ีเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม  2560 ของบรษิทั ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จากบรษิัท เอส พ ีออดทิ จ ากดั และ
ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ประธานฯ จงึกล่าวเชญินายสรรพชัญ 
โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเหน็ต่อทีป่ระชุม 

 นายสรรพชัญ โสภณ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานงบการเงนิประจ าปีของ
บรษิทัสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามจาก  นางสาวชื่นตา ชมเมนิ ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต เลขที ่7570   ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดัแลว้  จงึเหน็ควรเสนอให ้คณะกรรมการบรษิทั
เสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณางบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

จากนัน้รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท์ ประธานทีป่ระชุมในฐานะประธานกรรมการ กล่าวว่า คณะกรรมการ
บรษิทัฯ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่
ไดแ้สดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2560 ทีผ่่านมาไวอ้ย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยสาระส าคญั
ของงบการเงนิดงักล่าว ปรากฎตามเอกสารทีไ่ดแ้นบพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ และเพื่อใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ
ถงึสาระส าคญั  

ประธานฯ ไดก้ล่าวเชญิ นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั ไดส้รุปรายงานต่อทีป่ระชุมดงันี้ 
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ขอ้มลูงบการเงนิเปรยีบเทยีบ (บางสว่น) ของบรษิทั หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2560   ปี 2559 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

( 12 เดือน ) ( 12 เดือน ) จ านวนเงิน ร้อยละ  
รายไดจ้ากการขาย      458.12       853.18   (395.06)   (46.30)  
รายไดจ้ากกการใหบ้รกิาร        80.34         28.26              52.08  184.29  
รายไดอ้ื่น*        14.89           7.56                7.33  96.96  
รายได้รวม      553.35       889.00   (335.65)   (37.76)  
ตน้ทุนขาย      350.71       562.67   (211.96)   (37.67)  
ตน้ทุนบรกิาร        50.66           7.84              42.82  546.17  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร      229.97       209.80              20.17  9.61  
ตน้ทุนทางการเงนิ          5.65           1.69                3.96  234.32  
ก าไร (ขาดทุน )สทุธิ  (88.44)         87.00   (175.44)   (201.66)  
ก าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  (0.184)         0.181   (0.365)   (201.66)  

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอื
เสนอขอ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี้ โดยการลงมตใินวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาและมมีตอินุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ตามทีเ่สนอ ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 
• เหน็ดว้ย จ านวน 229,239,316 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9956 
• ไม่เหน็ดว้ย จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
• งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 
• บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติังดจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการ
ด าเนินงานปี 2560 

ประธานฯ กล่าวว่า บรษิัทมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถอืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของ
ก าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงัจากหกัภาษี และเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและเงนิส ารองอื่น (ถ้าม)ี 
อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ 
สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต 
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 

จากผลการด าเนินงานปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 88.44 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท จึง
เหน็สมควรในการงดจ่ายเงนิปนัผล และงดการจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีจากผลการด าเนินงานปี 2560 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ทีน่ าเสนอในวาระนี้  
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นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเองกล่าวถามว่า ปีทีผ่่านมาบรษิทัย่อยไดม้กีารเพิม่ทุน ไดน้ า
เงนิในสว่นนัน้ไปท าอะไร  

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวตอบว่า จากเดมิบรษิทัย่อยมทีุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท ซึง่เป็นขอ้จ ากดัในการ
น าเสนองานใหก้บับางหน่วยงานที่พจิารณาจากทุนจดทะเบยีนเป็นองคป์ระกอบด้วย และใชเ้ป็นเงนิทุนเพื่อรองรบั
การขาย ทีบ่รษิทัย่อยไดม้กีารปรบัรูปแบบธุรกจิเป็นแบบการใหบ้รกิารเช่าใช้ระบบ เพื่อใหปิ้ดการขายไดง้่ายขึน้ ซึ่ง
รปูแบบธุรกจินี้จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิทุนเพื่อซือ้สนิทรพัย ์บรษิทัย่อยจงึไดเ้พิม่ทุน 29 ลา้นบาท จากเดมิ 1 ลา้นบาท เป็น 
30 ลา้นบาทในปจัจุบนั 

จากนัน้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี้ โดยการลงมตใินวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาและมมีติอนุมตังิดจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปนัผล ส าหรบัผล
การด าเนินงานปี 2560 เนื่องจากบรษิทั มผีลการด าเนินงานขาดทุน และต้องการเงนิหมุนเวยีนเพื่อใชใ้น
กจิการ โดยที่ประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
• เหน็ดว้ย จ านวน 229,289,316 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9956 
• ไม่เหน็ดว้ย จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
• งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 
• บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ :  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 50,000 หุ้น รวมจ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมทัง้หมด 49 รายเท่ากบัจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 229,299,316 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 47.7707 ของ
จ านวนหุน้ทัง้หมด 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ในลกัษณะการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องดว้ยการด าเนินธุรกจิของบรษิทัมแีนวโน้มที่จะขยายตวัอย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
เป็นการระดมทุนส าหรบัรองรบัการขยายตวัของธุรกจิในอนาคต บรษิทัมคีวามประสงค์จะเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป บรษิทัไดน้ าสง่แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมดว้ยแลว้  

ประธานฯ กล่าวเชญิ นายนพชยั วรีะมาน ได้ชีแ้จงในรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ เนื่องด้วยการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิัทมแีนวโน้มที่จะขยายตวัอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการระดมทุนส าหรบัรองรบัการขยายตวัของธุรกจิใน
อนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
120,000,000 บาท เป็นจ านวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท โดยการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้น
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และเพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัส่วนจ านวน
หุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) โดยรายละเอยีดปรากฎในวาระที ่7 วาระที ่8 ต่อไป 

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัเิพิม่ทุนเพิม่ทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 24,000,000 บาท จากเดมิ 120,000,000 บาท เป็นจ านวน 
144,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัจ านวน 96,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  
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จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอื
เสนอขอ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี้ โดยการลงมตใินวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ในลกัษณะการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) โดยทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเกนิกว่าสามในสี ่(3/4) จากจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
• เหน็ดว้ย จ านวน 229,409,316 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9956 
• ไม่เหน็ดว้ย จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
• งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 
• บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ :  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 รายเท่ากบั 120,000 หุ้น รวมจ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมทัง้หมด 51 รายเท่ากบัจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 229,419,316 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 47.7957 ของ
จ านวนหุน้ทัง้หมด 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ กล่าวว่า สบืเนื่องจากมตอินุมตักิารเพิม่ทุน คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ควรใหน้ าเสนอ
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพิม่ทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิี่
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบยีน เพื่อใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบถงึรายละเอยีด 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเชญิ นายนพชยั วรีะมาน ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดการแก้ไขเพิม่หนังสอืบรคิณหส์นธขิอง
บรษิทั ขอ้ 4. ดงัต่อไปนี้  

เดมิ “ขอ้ 4  ทุนจดทะเบยีน  120,000,000  บาท  (หนึ่งรอ้ยยีส่บิลา้นบาท) 
แบ่งออกเป็น  480,000,000  หุน้    (สีร่อ้ยแปดสบิลา้นหุน้) 
มลูค่าหุน้ละ  0.25  บาท  (ยีส่บิหา้สตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั  480,000,000  หุน้    (สีร่อ้ยแปดสบิลา้นหุน้) 
หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้  ( - ) 

ใหม่ “ขอ้ 4  ทุนจดทะเบยีน  144,000,000  บาท  (หนึ่งรอ้ยสีส่บิสีล่า้นบาท) 
แบ่งออกเป็น  576,000,000  หุน้    (หา้รอ้ยเจด็สบิหกลา้นหุน้) 
มลูค่าหุน้ละ  0.25  บาท  (ยีส่บิหา้สตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั  576,000,000  หุน้    (หา้รอ้ยเจด็สบิหกลา้นหุน้) 
หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้  ( - ) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ทีน่ าเสนอในวาระนี้  

นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเองกล่าวถามว่า พนกังานบรษิทัมหีุน้ KOOL กีเ่ปอรเ์ซน็ต ์
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นายนพชยั วรีะมาน กล่าวตอบว่า พนักงานส่วนใหญ่มหีุน้ของบรษิทั เนื่องจากบรษิทัไดม้โีครงการ EJIP 
เพื่อเป็นสวสัดกิารใหก้บัพนกังาน 

จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี้ โดยการลงมตใินวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

มติ ทีป่ระชุมได้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
โดยที่ประชุมมมีตอินุมตัิดว้ยคะแนนเกนิกว่า 3 ใน 4 จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
• เหน็ดว้ย จ านวน 229,726,916 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9956 
• ไม่เหน็ดว้ย จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
• งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 
• บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ :  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากบั 317,600 หุ้น รวมจ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมทัง้หมด 52 รายเท่ากบัจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 229,736,916 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 47.8619 ของ
จ านวนหุน้ทัง้หมด 

วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อ
เสนอขายหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right 
Offering) 

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว เหน็ควรให้น าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2561 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 48,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้0.25 บาทต่อ
หุน้ ในลกัษณะเป็นการเพิม่ทุนแบบมอบอานาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ
บรษิทั ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่้ถอืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) ซึง่รายละเอยีดแบบรายงานการเพิม่ทุน 
(F53-4) บรษิทัไดน้ าสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมดว้ยแลว้ และเพื่อใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบในรายละเอยีด 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเชญิ นายนพชยั วรีะมาน ไดช้ีแ้จงรายละเอยีด ดงันี้ บรษิทั มคีวามประสงคจ์ะเพิม่ทุน
ของบรษิทั จ านวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 120,000,000 บาท เป็นจ านวน 144,000,000 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ซึง่ในส่วนแรก บรษิทัจะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 48,000,000 หุน้ คดิ
เป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่
ผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) ซึ่งรายละเอยีดแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) บรษิทัไดน้ าส่งไปพรอ้ม
กบัหนงัสอืนดัประชุมดว้ยแลว้ 

ทัง้นี้ การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในสว่นแรกนี้ จะมสี่วนช่วยท า
ให้บรษิัท มเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิปกติ และขยายธุรกจิ ส่งเสรมิสภาพคล่อง และโครงสร้าง
เงนิทุนทีเ่หมาะสมของบรษิทั 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอื
เสนอขอ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี้ โดยการลงมตใินวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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มติ ทีป่ระชุมได้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิ่มทุนของบรษิัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัท ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right 
Offering) โดยที่ประชุมมมีติอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
• เหน็ดว้ย จ านวน 229,726,916 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9956 
• ไม่เหน็ดว้ย จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
• งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 
• บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

วาระท่ี 8   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อ
เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว เหน็ควรให้น าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2561 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 48,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้0.25 บาทต่อ
หุน้ ในลกัษณะเป็นการเพิม่ทุนแบบมอบอานาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ซึง่รายละเอยีดแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) บรษิทัไดน้ าส่งไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุม
ดว้ยแลว้ และเพื่อใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบในรายละเอยีด 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเชญิ นายนพชยั วรีะมาน ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดว่า บรษิทั มคีวามประสงคจ์ะเพิม่ทุนของ
บรษิทั จ านวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 120,000,000 บาท เป็นจ านวน 144,000,000 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 96,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้
ละ 0.25 บาท ซึง่ในสว่นทีส่องนี้ บรษิทัจะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 48,000,000 หุน้ คดิเป็น
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนที่ช าระแล้ว เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่ง
รายละเอยีดแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) บรษิทัไดน้ าสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมดว้ยแลว้ 

ทัง้นี้ การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในส่วนทีส่องนี้ จะมสี่วนช่วย
ท าใหบ้รษิทั มเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิปกต ิและขยายธุรกจิ ส่งเสรมิสภาพคล่อง และโครงสรา้ง
เงนิทุนทีเ่หมาะสมของบรษิทั 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอื
เสนอขอ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี้  โดยการลงมตใินวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทุนของบรษิัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมาก จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
• เหน็ดว้ย จ านวน 229,726,916 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9956 
• ไม่เหน็ดว้ย จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
• งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 
• บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ กล่าวว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ก าหนดใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี อตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ครัง้นี้มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

1. รศ. ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายสรรพชัญ โสภณ  กรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นางสาวสนุนัทา ว่านวฒัน์ กรรมการ 

เพื่อความเป็นอสิระและโปร่งใสในการพจิารณา กรรมการทัง้ 3 ท่านทีต่้องออกตามวาระไดแ้สดงเจตจ านง
ขอออกนอกหอ้งประชุมระหว่างการพจิารณาเป็นการชัว่คราว โดย ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายมงคล เกษมสนัต ์
ณ อยุธยา ไดท้ าหน้าทีแ่ทนในวาระนี้ 

นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กล่าวว่า บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อ
บุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ระหว่างวนัที ่2 ตุลาคม 2560 จนถงึวนัที ่15 มกราคม 2561 ปรากฏ
ว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการในครัง้นี้ 

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 โดยคณะกรรมการ ไดพ้จิารณาแลว้ว่าบุคคลทีจ่ะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอสิระนี้ สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่าง
เป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง อกีทัง้ยงัมคีุณสมบตัิครบถ้วนตรงตามนิยามของกรรมการอสิระที่
บรษิทัก าหนด 

นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา กล่าวว่า คณะกรรมการบรษิทั ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีมมีตวิ่า 
กระบวนการคดัเลอืกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทซึ่งไดผ้่านคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
พจิารณาคุณสมบตัใินดา้นต่างๆ แลว้ เหน็ว่ากรรมการทีต่้องออกจากวาระทัง้หมดดงักล่าว มีคุณสมบตัคิรบถ้วนตาม 
พระราชบญัญตั ิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั มปีระวตัิการท างานทีโ่ปร่งใส ไม่ด่างพรอ้ย สามารถที่จะช่วยพฒันา
บรษิทัได ้จงึเหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้หมดทีอ่อกตามวาระทัง้ 3 
ท่านขา้งต้น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยรายละเอยีดเกีย่วกบัอายุ สดัส่วนการถือ
หุน้ในบรษิัท คุณวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การท างานของกรรมการแต่ละท่านปรากฎตามเอกสารแนบพรอ้ม
หนงัสอืเชญิประชุม 
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นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา จงึขอทีป่ระชุมไดพ้จิารณาเป็นรายบุคคล  โดยขอมอบหมายเลขานุการที่
ประชุมไดน้ าเสนอรายละเอยีดแต่ละบุคคลตามล าดบัต่อไป ดงันี้ 

วาระ 9.1 กรรมการท่ีออกตามวาระคือ รศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เลขานุการทีป่ระชุมกล่าวว่า ประวตัิของกรรมการท่านดงักล่าวได้แนบน าเสนอพร้อมหนังสอืเชญิประชุม
แลว้ ซึง่พอสงัเขปประวตัทิีส่ าคญัได ้ดงันี้   

รศ. ดร. ประกิจ ตงัติสานนท ์เป็นกรรมการรายเดมิโดยเป็นกรรมการอสิระ  

• ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2556 ระยะเวลารวม 4 ปี  
• ไม่มกีารถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
• ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
• มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารในกจิการอื่นที่ไม่ ใช่บรษิัทจดทะเบยีน 1 บรษิัท ได้แก่ 

2560 ‟ ปจัจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บรษิทั โนวา ออรแ์กนิค จ ากดั 
• จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2560 
เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบรษิทั    จ านวน 7 ครัง้ จากการประชุม 7 ครัง้  
เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ    จ านวน 4 ครัง้ จากการประชุม 4 ครัง้  
เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 1 ครัง้ จากการประชุม 1 ครัง้  
เขา้ร่วมประชุม กรรมการอสิระ จ านวน 1 ครัง้ จากการประชุม 1 ครัง้ 

จากนัน้ นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามหรอืแสดงความเหน็ เมื่อไม่
มผีู้ถือหุ้นซกัถามหรอืเสนอความเหน็แลว้ นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา จงึขอให้ที่ประชุมได้พจิารณาลงมติใน
วาระนี้ โดยวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ 9.1)  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัิแต่งตัง้ รศ.ดร.ประกจิ ตงัติสานนท์ กลบัเขา้เป็นกรรมการอสิระ
อกีวาระหนึ่ง โดยทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

• เหน็ดว้ย จ านวน 229,726,916 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9956 
• ไม่เหน็ดว้ย จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
• งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 
• บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

วาระ 9.2 กรรมการท่ีออกตามวาระคือ นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เลขานุการทีป่ระชุมกล่าวว่า ประวตัิของกรรมการท่านดงักล่าวได้แนบน าเสนอพร้อมหนังสอืเชญิประชุม
แลว้ ซึง่พอสงัเขปประวตัทิีส่ าคญัได ้ดงันี้   

นายสรรพชัญ โสภณ เป็นกรรมการรายเดมิโดยเป็นกรรมการอสิระ  

• ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2556 ระยะเวลารวม 4 ปี  
• ไม่มกีารถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
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• มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน  1 บริษัทได้แก่ 
2560 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บรษิทั วนิทค์อม เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
• ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
• จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2560 
เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบรษิทั    จ านวน 5 ครัง้ จากการประชุม 7 ครัง้  
เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ    จ านวน 3 ครัง้ จากการประชุม 4 ครัง้  
เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 1 ครัง้ จากการประชุม 1 ครัง้  
เขา้ร่วมประชุม กรรมการอสิระ จ านวน 1 ครัง้ จากการประชุม 1 ครัง้ 

จากนัน้ นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามหรอืแสดงความเหน็ เมื่อไม่
มผีู้ถือหุ้นซกัถามหรอืเสนอความเหน็แลว้ นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา จงึขอให้ที่ประชุมได้พจิารณาลงมติใน
วาระนี้ โดยวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ 9.2)  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นายสรรพชัญ โสภณ กลบัเขา้เป็นกรรมการอสิระอกีวาระ
หนึ่ง โดยทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

• เหน็ดว้ย จ านวน 229,726,916 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9956 
• ไม่เหน็ดว้ย จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
• งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 
• บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

วาระ 9.3 กรรมการท่ีออกตามวาระคือ นางสาวสุนันทา ว่านวฒัน์ กรรมการ 

เลขานุการทีป่ระชุมกล่าวว่า ประวตัิของกรรมการท่านดงักล่าวได้แนบน าเสนอพร้อมหนังสอืเชญิประชุม
แลว้ ซึง่พอสงัเขปประวตัทิีส่ าคญัได ้ดงันี้   

นางสาวสุนันทา ว่านวฒัน์ เป็นกรรมการรายเดมิ  

• ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2556 ระยะเวลารวม 4 ปี  
• มกีารถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ านวน 5,171,124 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.08 
• ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  
• มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 1 บรษิทั 
ไดแ้ก่ 2554 - ปจัจุบนั  กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชูัน่ จ ากดั 
• จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2560 
เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบรษิทั    จ านวน 7 ครัง้ จากการประชุม 7 ครัง้  
เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบรหิาร    จ านวน 8 ครัง้ จากการประชุม 9 ครัง้  

จากนัน้ นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามหรอืแสดงความเหน็ เมื่อไม่
มผีู้ถือหุ้นซกัถามหรอืเสนอความเหน็แลว้ นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา จงึขอให้ที่ประชุมได้พจิารณาลงมติใน
วาระนี้ โดยวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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มติ 9.3)  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นางสาวสนุนัทา ว่านวฒัน์ กลบัเขา้เป็นกรรมการอกีวาระ
หนึ่ง โดยทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

• เหน็ดว้ย จ านวน 229,726,916 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9956 
• ไม่เหน็ดว้ย จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
• งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 
• บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

เลขานุการทีป่ระชุมไดก้ล่าวเชญิ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้สูท่ีป่ระชุมเพื่อเขา้วาระการประชุมต่อไป 

จากนัน้ เลขานุการทีป่ระชุมไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้สง่คนืบตัรลงคะแนน ส าหรบัวาระที ่9 ทัง้หมดแก่เจา้หน้าที ่

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณากลัน่กรอง 
“ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี” เพื่อเสนอต่อกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี เพื่อพจิารณา 

ประธานฯ กล่าวเชญินายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
น าเสนอสาระส าคญัต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา ดงันี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรษิทัไดพ้จิารณาอย่างละเอยีดรอบคอบโดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของบรษิัท  
จงึขอเสนอต่อทีป่ระชุมไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ในอตัราใหม่ ซึง่เป็นอตัราทีล่ดลง 

โดยวงเงินตามงบประมาณค่าตอบแทนในปี 2560 จ านวน 2,600,000 บาท ขอเสนอปรับลดวงเงิน
งบประมาณค่าตอบแทนลงรอ้ยละ 11 เหลอืวงเงนิในปี 2561 จ านวน 1,540,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว
เป็นเบีย้ประชุม และไม่มคี่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงนิประจ ารายเดอืน เงนิโบนสั เงนิบ าเหน็จ เป็นตน้ 

รายการ ปี 2561 (ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2560 

งบประมาณทีไ่ดอ้นุมตั ิ คา่เบีย้ประชุมทีจ่า่ยจรงิ 
คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 1,540,000 2,600,000 1,740,000 

ประธานฯ แถลงความเหน็ของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการไดพ้จิารณาความเหน็ของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ โดยค านึงถงึความเหมาะสมดา้นต่างๆ จงึเหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจ าปี 2561 ดงันี้ 

1.  คณะกรรมการบริษทั 
เบีย้ประชุมต่อท่าน ต่อครัง้ 
ปี 2561 ปี 2560 

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

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
เบีย้ประชุมต่อท่าน ต่อครัง้ 
ปี 2561 ปี 2560 

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

3.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เบีย้ประชุมต่อท่าน ต่อครัง้ 
ปี 2561 ปี 2560 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไม่มเีงนิเดอืนประจ า) 30,000 บาท 40,000 บาท 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไมม่เีงนิเดอืนประจ า) 20,000 บาท 30,000 บาท 
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ทัง้นี้ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัโดยเฉลีย่ 308,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึง่ไม่เกนิกว่าเกณฑค์่าเฉลีย่
มาตรฐาน จากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559 ของบรษิทัจดทะเบยีนจ านวน 643 บรษิทัซึง่เผยแพร่โดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี้ 

ต าแหน่ง 
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีท่ า
การประเมนิผลในปี 2559 

คา่เฉลีย่คา่ตอบแทนกรรมการ/คน/ปี  
(ลา้นบาท) 

2555 2556 2557 2558 2559 
กรรมการ 632 0.66 0.69 0.63 0.61 0.60 

กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 609 0.73 0.73 0.54 0.52 0.52 
ประธานกรรมการ 562 1.02 1.07 1.13 1.05 1.04 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ทีน่ าเสนอในวาระนี้  

นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ์ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเองกล่าวชื่นชมและขอขอบคุณ คณะกรรมการทีก่รุณาเสนอ
ปรบัลดค่าตอบแทนกรรมการ 

จากนัน้ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 
• เหน็ดว้ย จ านวน 229,726,916 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9956 
• ไม่เหน็ดว้ย จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
• งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 
• บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

วาระท่ี 11 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 

เลขานุการที่ประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชขีอง
บรษิทั 

ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท เอส พ ีออดิท จ ากดั ส าหรบัการสอบทานและการ
ตรวจสอบงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลาการสอบบญัชขีองบรษิทั 
1 ปี 

ประธานฯ จงึกล่าวเชญิ นายสรรพชัญ โสภณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดช้ีแ้จงการแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2561 ต่อทีป่ระชุม ดงันี้ 

นายสรรพชัญ โสภณ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา และเหน็ควรน าเสนอ ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตของ บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยก าหนดค่าตอบแทน
การสอบบญัชบีรษิทั และบรษิทัย่อย  ในวงเงนิไม่เกนิ 1,870,000 บาท ทัง้นี้ ไม่รวมการตรวจสอบงบการเงนิส าหรบั
กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) และค่าใชจ้่ายอื่น 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การ
ปฏบิตังิานดว้ยมาตรฐานการสอบบญัชใีหก้บับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหลายราย อกีทัง้ม ี



 

หน้า 20 จาก 23 

อตัราค่าสอบบญัชอียู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม  

ทัง้นี้ บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตัง้นัน้ มีความเป็นอิสระ ไม่มี
ความสมัพนัธ์ และไม่มสี่วนไดเ้สยีใดๆ กบับรษิัท บรษิัทย่อย ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้เกีย่วขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว  

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตัใิห้
น าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2561 และกล่าวเชญินางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม ดงันี้ 

บริษทัผูส้อบบญัชี: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชรีายเดมิเมื่อปี 2560 ซึง่เป็นผูส้อบบญัชี
ใหก้บับรษิทัมาแลว้ จ านวน 1 ปี  

รายช่ือผูส้อบบญัชี: 1. นางสาวซซูาน เอีย่มวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4306 หรอื 
 2. นายสชุาต ิพานิชยเ์จรญิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4475 หรอื 
 3. นางสาวชื่นตา ชมเมนิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7570 หรอื 
 4. นางสาววนัด ีเอีย่มวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8210 หรอื 
 5. นายเกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่9922 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบ และรบัรองงบการเงนิของบรษิัทและบริษัทย่อย ประจ างวด
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และการสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทั และบรษิทัย่อย ก าหนดไวเ้ป็น
จ านวนวงเงนิไม่เกนิ 1,870,000 บาท ทัง้นี้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น โดยค่าสอบบญัชดีงักล่าว เป็นการใหบ้รกิารสอบบญัช ี
(Audit services) เท่านัน้ ไม่มกีารใหบ้รกิารดา้นอื่นนอกเหนือจากการสอบบญัช ี(Non-audit services ) 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย 

รายการ ปี 2561 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2560 

คา่บรกิารสอบบญัช ี(Audit services) 1,870,000.00 1,720,000.00 

คา่บรกิารดา้นอื่นนอกเหนือจากการสอบบญัช ี
(Non-audit services ) 

N/A N/A 

หมายเหตุ :  1.  อตัราค่าสอบบญัชทีีเ่สนอในปี 2561 นี้ เป็นอตัราทีส่งูกว่า อตัราค่าสอบบญัชเีมื่อปี 
2560 จ านวน 150,000 บาท อนัเน่ืองมาจากกจิกรรมการด าเนินงานหลกัเพิม่ขึน้ รวมถงึ 
การขยายการด าเนินงานช่องทางขายผ่านออนไลน์  

2. อตัราทีเ่สนอเป็นอตัราทีไ่ม่รวมค่าตรวจสอบตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน 50,000 บาทต่อ
บตัร  

3.   อตัราที่เสนอเป็นอตัราที่ไม่รวม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทัว่ไปของ IT (ประมาณ 
55,000 ‟ 120,000 บาท หรอือาจมากกว่านี้หากเป็นการขายออนไลน์บนเวบ็ไซต์
บรษิทั) 

4. อตัราที่เสนอเป็นอตัราที่ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าใช้จ่ายเดนิทางไป-กลบั ในการ
ตรวจสอบบญัชีที่บรษิัทและดู Site งาน ค่าใช้จ่ายในการยนืยนัยอดบญัช ีค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าใชจ้่ายสงัเกตการณ์ตรวจนบัสนิคา้/Site งาน นอกเวลาท างาน ซึง่ส านักงาน
จะเบกิชดเชยตามทีไ่ดจ้่ายจรงิ โดยถอืปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัส านกังานสอบบญัชทีัว่ไป 
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จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามหรอืแสดงความเหน็ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอื
เสนอความเหน็แลว้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี้ โดยวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2561 โดยแต่งตัง้นางสาว       
ซซูาน เอีย่มวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4306 นายสุชาต ิพานิชยเ์จรญิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
เลขที ่4475  นางสาวชื่นตา ชมเมนิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7570 นางสาววนัด ีเอีย่มวณิชชา ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 8210  และนายเกยีรติศกัดิ ์วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 9922  
จากบรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิัทย่อย ประจ าปี 
2561 โดยก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2561 เป็นเงนิ 1,870,000.00 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยที่
ประชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
• เหน็ดว้ย จ านวน 229,726,916 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9956 
• ไม่เหน็ดว้ย จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
• งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 
• บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

วาระท่ี 12 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27. เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไขตามค าสัง่หวัหน้ารกัษาความสงบแห่งชาติท่ี 
21/2560 เรือ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกิจ 

เลขานุการที่ประชุม กล่าวว่า เนื่องด้วยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่21/2560 เรื่อง การ
แก้ไขเพิม่เติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิได้ มกีารแก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญตัิบรษิัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 เรื่องการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ เรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ท าใหข้อ้บงัคบั
ของบรษิทั หมวดที ่4 การประชุมผูถ้อืหุน้ ขอ้ 27 ซึง่ก าหนดตามกฎหมายเดมิไม่มผีลใชบ้งัคบัไดต่้อไป  

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงรายละเอยีด ดงันี้  
ข้อบงัคบัปัจจบุนั 

ขอ้ 27. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 
เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรยีกว่าการประชุมวิสามญั คณะ 
กรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร  

หรือผู้ถือหุ้นรวมกนันับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด หรอืผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอให้คณะ กรรมการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ใน
กรณีนี้ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
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ข้อบงัคบัท่ีเสนอแก้ไข 

ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืนนบั
แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะ กรรมการ
จะเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้สุดแต่จะเหน็สมควร หรอืผู้ถือหุน้คนหนึ่งหรอื
หลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเขา้ชื่อ
กนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื่อง 
และเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะ กรรมการ
ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุม ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอื
จากผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะ
เรยีก ประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ ในกรณีเช่นนี้ใหถ้อืว่า
เป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิ
จากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสาม ครัง้
ใด จ านวนผู้ถอืหุ้นซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 30. ผูถ้อืหุน้ตามวรรค
สามตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอื
เสนอขอ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี้ โดยการลงมตใินวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั หมวดที ่4 การประชุมผูถ้อืหุน้ ขอ้ 27. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
พระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขตามค าสัง่หวัหน้ารกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่
21/2560 เรื่องการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ โดยทีป่ระชุมมมีติ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่าสามในสี ่(3/4) จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
• เหน็ดว้ย จ านวน 229,726,916 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9956 
• ไม่เหน็ดว้ย จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
• งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 
• บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

วาระท่ี 13 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระต่อที่ประชุมฯ 
ระหว่างวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ถงึ 15 มกราคม 2561 ปรากฎไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอวาระเขา้สูก่ารพจิารณา  

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 นี้ บรษิทัไดป้ระชุมครบทุกวาระแลว้ และขอใหท้่านผูถ้ือ
หุน้ น าสง่บตัรลงคะแนนทัง้หมดใหก้บัเจา้หน้าที ่
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ก่อนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะเข้าประชุมทั ้งสิ้น 52 ราย ถือหุ้นรวมกันจ านวน 
229,736,916 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 47.8619 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด และเมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม
และเสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ ไดปิ้ดการประชุม เวลา 16.00 น. 

 
 
 

__________________________ 
  (รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท)์ 

     ประธานทีป่ระชุม 
    
 __________________________ 
 (นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย) 
 เลขานุการบรษิทั / เลขานุการทีป่ระชุม 




