รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2560
บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ก่อนเริ่มการประชุม
รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุมมอบหมายนางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย
กรรมการบริหารและเลขานุ การบริษทั ปฏิบตั หิ น้าที่เลขานุ การทีป่ ระชุมและพิธกี ร ซึง่ ได้กล่าวแนะนาคณะกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้เข้าสังเกตุ การณ์ ท่เี ข้าร่วมการประชุม และหน่ วยงานผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกับชีแ้ จงระเบียบปฏิบตั ใิ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์
2. นายสรรพัชญ โสภณ
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายกิตติศกั ดิ ์ ศรีประเสริฐ
นายกฤษณ ไทยดารงค์
นายฟงั เม็ง ฮอย
นายนพชัย วีระมาน
นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และผูบ้ ริหาร
กรรมการ และผูบ้ ริหาร

ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสิทธิพร หล่อตระกูล
2. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ ์
3. นายโกมินทร์ กรตมี
4. นายธรรมศักดิ ์ ชอบชัย

ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร

ผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอรนุช สุขวงษ์

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

เลขานุการที่ประชุมและผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
1. นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั
2. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษทั
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เลขานุการทีป่ ระชุมแนะนาผูส้ งั เกตการณ์ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ ซง่ึ ได้แก่ นางสาวนิภาพร เนตรแขม
แห่งสานักงานทนายความนิภาพร เนตรแขม และบริษัทผู้ดูและระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการ
ประชุมครัง้ นี้คอื บริษทั ควิดแลบ จากัด
จากนัน้ ได้แถลงองค์ประชุม ต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับ
มอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
• บริษทั มีจานวนหุน้ ทัง้ สิน้
มีผถู้ อื หุน้ และผูม้ อบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้
นับรวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้
คิดเป็ นร้อยละ
• แบ่งเป็ นมาประชุมด้วยตนเอง จานวน
ถือหุน้ จานวน
คิดเป็ นร้อยละ
• และผูม้ อบฉันทะ จานวน
ถือหุน้ จานวน
คิดเป็ นร้อยละ

480,000,000
72
316,942,071
66.0296
57
284,304,692
59.2301
15
32,637,380
6.7995

หุน้
ราย
หุน้
ของหุน้ ทัง้ หมด
ราย
หุน้
ของหุน้ ทัง้ หมด
ราย
หุน้
ของหุน้ ทัง้ หมด

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดให้ตอ้ งมีผเู้ ข้าร่วมประชุมซึง่ นับจากผูท้ ม่ี าประชุมด้วยตนเองและจากผูร้ บั มอบฉันทะแล้ว ได้ไม่
น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ จานวนผูถ้ อื หุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 13 มีนาคม 2560 เพื่อรวบรวมรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มจี านวน
3,030 ราย ซึง่ บริษทั ฯได้ดาเนินการเชิญประชุม และเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้
4 ช่องทาง ได้แก่ การนาส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณีย์ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และการเผยแพร่ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ลาดับต่ อไปเลขานุ การที่ประชุมได้ช้แี จงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และ
รายละเอียดวาระให้ทป่ี ระชุมรับทราบเพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี้
1) การดาเนินการประชุมครัง้ นี้เรียงตามลาดับวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะ
เป็ นผูช้ แ้ี จ้งในรายละเอียดของแต่ละวาระ
2) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระ
นัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยผูถ้ อื หุน้ ทีต่ ้องการซักถามจะยกมือขึน้ และเมื่อประธานฯอนุ ญาตแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ หรือผู้รบั มอบฉันทะแจ้งชื่อ -นามสกุล พร้อมแจ้งสถานภาพว่าเป็ นผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมด้วย
ตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ และการถาม-ตอบหรือแสดงความคิดเห็นควรให้ตรงตามวาระอย่าง
กระชับ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้ใช้สทิ ธิ และเพื่อการบริหารเวลาการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้หากผู้ถอื หุ้นมีคาถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พจิ ารณา ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามใน
วาระอื่นในช่วงท้ายของการประชุม
3) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นับแบบ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง
หรือ 1-Share, 1-Vote
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4) ประธานฯ จะแจ้ง ต่ อที่ป ระชุม ให้ลงมติในแต่ ละวาระ โดยประธานฯหรือผู้รบั มอบหมายจะเป็ น ผู้
ประกาศให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้รวบรวม
คะแนนเสียงเฉพาะทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ไปหักจากคะแนนเสียงผูท้ เ่ี ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นมติทล่ี งคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน
5) สาหรับวาระที่ 5 “พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” จะ
ดาเนินการตามข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมายทีก่ าหนดโดย:
• การลงมติเลือกตัง้ กรรมการจะพิจารณาเป็ นรายบุคคล สาหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือไม่
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนจะถือว่าอนุมตั ติ ามทีน่ าเสนอ
• ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 5 บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคืนบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือ
สาหรับวาระที่ 5 ทัง้ หมดแก่เจ้าหน้าที่
6) สาหรับเงื่อนไขในการอนุมตั มิ ติในแต่ละวาระ มีดงั นี้
• การใช้สทิ ธิออกเสียงเพื่ออนุ มตั ิในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็ นมติ คือ
มากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
• ยกเว้นวาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559 เป็ นเรื่องเพื่อทราบจึง
ไม่มกี ารลงมติ
• วาระที่ 6 และ วาระที่ 8 จะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
• วาระที่ 9 จะต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
7) กรณีท่ผี ถู้ ือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุม และกาหนดให้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ไว้ในใบมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทได้นาคะแนนทีร่ ะบุไว้ ทัง้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว
8) ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิม่ ผู้ถือหุ้นท่านทีเ่ ข้ามาใหม่สามารถออก
เสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระทีย่ งั ไม่ได้ลงมติในทีป่ ระชุมเท่านัน้
9) ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจานวนหุน้ ทีล่ งมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
หลังจากทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
10) หากท่านผู้ถอื หุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากทีป่ ระชุมก่อนปิ ดการประชุม และ
ประสงค์จ ะลงคะแนนในวาระที่เ หลือ ขอความกรุ ณาน าส่ง บัต รลงคะแนนพร้อ มลายเซ็น ส่ง ให้
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ก่อนการออกจากห้องประชุม ทางบริษทั จะทาการบันทึกคะแนนของท่านไว้
ทัง้ นี้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทีป่ ระสงค์ทจ่ี ะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนควรลงลายมือชื่อด้วยปากกาก่อนยื่นบัตร
ลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้
เพื่อความโปร่งใส และธรรมาภิบาลทีด่ ี บริษทั ฯเชิญอาสาสมัครจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็ นสักขี
พยานในการนับคะแนนครัง้ นี้ดว้ ย โดยนางสาวภรณ์สริ โิ สภา อาไพ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ผูม้ าประชุมด้วยตนเองได้ให้เกียรติ
เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
เริ่มการประชุม
รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมกล่าวต้อนรับและเปิ ดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ซึง่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และได้จดั ทารายงานและเผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.masterkool.com และจัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้ให้ผถู้ อื หุน้
ได้รบั ทราบล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2559 ซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง
จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่ามีผู้ถอื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรือมีขอ้ คิดเห็นเกีย่ วกับวาระนี้
หรือไม่ เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นซักถามหรือมีขอ้ คิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้
โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติ

ที่ประชุมพิ จารณาและมีมติ รบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2559 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
318,286,168 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 99.9978
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ
0.00
• งดออกเสียง จานวน
7,000 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.0022

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 รายเท่ากับ 1,351,097 หุ้น รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ทัง้ หมด 77 รายเท่ากับจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 318,293,168 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.3111 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
นายวิ ชา โชคพงษ์พนั ธุ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง ขออนุ ญาตเสนอให้สลับวาระการประชุม โดยเสนอให้นา
วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มตั โิ ครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้าง โครงการที่ 2 และ วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มตั ิ
การเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของบริษทั และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ นาเสนอก่อนวาระที่ 5 พิจารณา
อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็ นวาระพิเศษ ควรให้คณะกรรมการชุด
ปจั จุบนั เป็ นผูน้ าเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานฯ กล่าวตอบว่ า เพื่อให้เ ป็ นไปตามหลักการประชุม ที่ดีและเพื่อความเป็ นธรรม บริษัท ฯ ต้อ ง
ดาเนินการประชุมตามลาดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือ นัดประชุม บริษัทฯ จึงขออนุ ญาตดาเนินการประชุมตามลาดับ
ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2559
คณะกรรมการได้จ ัด ท ารายงานผลการดาเนิ น งานในรอบปี 2559 ขึ้น เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น ได้ท ราบถึง การ
ดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี ท่ี ผ่านมา ปรากฎตามรายงานประจาปี 2559 ที่ได้แนบ
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้ โดยสาระสาคัญ ประธานฯได้กล่าวเชิญนางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการ
และผู้ช่ว ยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญ ชีและการเงิน และนายนพชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริห าร และ
กรรมการผูจ้ ดั การแถลงผลการดาเนินงานดังกล่าวต่อทีป่ ระชุม
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย แถลงถึงภาพรวมผลการดาเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมาว่าบริษัทฯ มี
กาไรสุทธิรวม 87.0 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 983.44 เมื่อเทียบกับผลการดาเนินงานในปี 2558 ทีม่ กี าไรสุทธิ
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8.03 ล้านบาท โดยจากแผนธุรกิจในปี 2559 ทีก่ าหนดเป้ายอดขายไว้ 907.0 ล้านบาท บริษทั ฯ สามารถทารายได้
รวม 889.59 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 98 ของเป้าทีว่ างไว้ และเมื่อเทียบกับปี 2558 ทีม่ ยี อดขายอยู่ท่ี 594.48 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตราเติบโตที่ร้อยละ 49.64 ซึ่งการเติบโตดังกล่ าวสอดคล้องกับแผนซึ่งมีการเติบโตในทุกตลาด
โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มลูกค้ารายองค์กร และการส่งออก ในขณะทีค่ ่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารรวมทัง้ สิน้ 210.48 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 3.15 จากปี 2558 ทีม่ คี ่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมทัง้ สิน้ 204.06 ส่งผลให้ภาพรวมปี 2559 มีอตั รากาไรสุทธิเมื่อเทียบกับยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 9.78 ซึง่ สูงกว่าปี
2558 ทีม่ อี ตั รากาไรสุทธิเมื่อเทียบกับยอดขายเพียงร้อยละ 1.35
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลงบการเงินส่วนสาคัญของบริษทั ฯเป็ นตาราง มีดงั นี้
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: ล้านบาท)
2559
2558
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
รายได้จากการขาย
853.25
560.72
292.53
รายได้จากกการให้บริการ
28.26
30.30
(2.04)
รายได้อ่นื *
8.08
3.46
4.62
รายได้รวม
889.59
594.48
295.11
ต้นทุนขาย
562.67
363.12
199.55
ต้นทุนบริการ
7.84
11.12
(3.28)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
210.48
204.06
6.42
ต้นทุนทางการเงิน
1.60
7.77
(6.17)
กาไรสุทธิ
87.00
8.03
78.97
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
0.180
0.021
0.159
* รายได้อนื ่ เช่น ดอกเบี้ยรับ กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็ นต้น

ร้อยละ
52.17
(6.73)
133.53
49.64
54.95
(29.50)
3.15
(79.41)
983.44
757.14

กลุ่มตลาดหรือช่องทางทีเ่ ติบโตสูงทีส่ ดุ ในปี 2559 ได้แก่ ธุรกิจส่งออก โดยมียอดขายเติบโตขึน้ ร้อยละ 84
จากปี 2558 ซึง่ เป็ นไปตามแผนธุรกิจ คือ
1) การขยายตลาดกลุ่มประเทศ AEC ด้วยปจั จัยหลักจาก สภาพภูมอิ ากาศร้อนจัดและร้อนยาวนาน บวก
กับตัวแทนจาหน่ายทีม่ ศี กั ยภาพ
2) การเสริมรายได้จากฐานลูกค้าเดิมที่ปจั จุบนั มีมากกว่า 40 ประเทศ และเปิ ดตลาดใหม่ๆ เช่น การ
ขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ
กลุ่มตลาดที่เติบโตเป็ นอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายองค์กร ส่วนใหญ่ เป็ นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
โรงงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ซึ่ง กลุ่มนี้บริษัทฯ มองว่าเป็ นการบริหารจัดการในรูปแบบ Account
Management โดยนาเสนอเป็ น Solutions ทัง้ แก้ปญั หาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน และรักษาสิง่ แวดล้อม ซึ่ง
บริษัทฯ สามารถนาเสนอทัง้ ระบบโอโซน พัดลมอุตสาหกรรม และหลอดไฟ LED และในปี ท่ผี ่านมาบริษัทฯ มีการ
ปรับโครงสร้างการบริหารช่องทางใหม่เพื่อให้เกิดการโฟกัสทีช่ ดั เจน และปรับกลยุทธ์การขายด้วยเงื่อนไขการชาระ
เงินทีท่ งั ้ บริษทั ฯ และลูกค้าต่างยอมรับ ส่งผลให้ยอดขายปรับเพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 79.78 และคาดว่า
ช่องทางนี้มโี อกาสเติบโตเพิม่ ขึน้ ในอนาคต
กลุ่มตลาดที่เติบโตเป็ นอันดับ 3 ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึง่ จาหน่ ายผ่าน 3 ช่องทาง คือ ห้างค้าปลีก
ตัวแทนจาหน่าย และออนไลน์ โดยภาพรวมของกลุ่มลูกค้ารายย่อย มียอดขายเติบโตร้อยละ 24.57 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2558 เกิดจาก ห้างค้าปลีกมีการขยายฐานไปสูส่ าขาของห้างเทสโก้โลตัส และช่องทางตัวแทนจาหน่าย
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รวมถึงช่องทางออนไลน์มอี ตั ราการเติบโตเพิม่ สูงขึน้ จากการเพิม่ ศักยภาพในฐานลูกค้าเดิม และเสริมด้วยการทา
การตลาดโดยจัดโปรโมชัน่ ณ จุดขาย เพื่อผลักดันสินค้าไปยังผู้บริโภคเพื่อสร้างการรับรูแ้ ละเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์
ส่งผลให้ตลาดเปิ ดกว้างขึน้
ทัง้ นี้ภาพผลการดาเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559 ยอดขายกลุ่มลูกค้ารายย่อยปรับลดลงเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2558 ซึง่ เกิดจากภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม แต่บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามสถานการณ์ใกล้ชดิ
และมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ทาให้ภาพรวมมีการเติบโตกว่าปี ทผ่ี ่านมาร้อยละ 24.57
สาหรับฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 568.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
มูลค่าทรัพย์สนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีม่ มี ูลค่า 547.03 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าเพิม่ ขึน้ 21.02 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.84 โดยมีลกู หนี้การค้าเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ เป็ นไปตามสัดส่วนยอดขายทีเ่ ติบโต
หนี้สนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 178.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าหนี้สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีม่ ยี อดเท่ากับ 220.77 ล้านบาท บริษทั ฯ มียอดหนี้สนิ ลดลง 41.97 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 19.01 ซึง่ มาจาก บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานทีม่ ากขึน้ สามารถชาระหนี้ได้เร็วขึน้ ทาให้ล ด
ต้นทุนดอกเบีย้ จ่ายลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สิน้ 389.25 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 45.93 ของสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ จาก 326.26 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 62.99 ล้าน
บาท ทัง้ นี้เกิดขึน้ จากกาไรของผลการดาเนินงานในปี 2559
เมื่อวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนทางเงินทีส่ าคัญในปี 2559 กับปี 2558 มีดงั นี้
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 0.56 และ 0.57 ตามลาดับ
เนื่องจากบริษทั ฯ มีการชาระคืนหนี้สนิ ทัง้ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน รวมทัง้ การบริหาร
จัดการสต็อกสินค้า ส่งผลให้บริษทั ฯ มีสภาพคล่องเพิม่ มากขึน้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร และ อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ผลการ
ดาเนินงานของปี 2559 มีอตั รากาไรขัน้ ต้นปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเติบโตในช่องทางส่งออกซึง่ เป็ นช่องทางที่
มีอตั ราการเติบ โตสูง สุด โดยช่ องทางนี้ มีอ ัตราก าไรขัน้ ต้น ต่ า กว่ าทุ กช่ องทางแต่ ก็มีค่ าใช้จ่ ายต่ า กว่ าด้วยเช่ นกัน
นอกจากการเติบโตของยอดขายโดยรวมแล้วในส่วนค่าใช้จ่ายมีการควบคุมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อ ัตรากาไรจากการ
ดาเนินงานและอัตรากาไรสุทธิปรับเพิม่ สูงขึน้ ถึง ร้อยละ 9.49 และร้อยละ 8.43 ตามลาดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 สาหรับอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงานมีการปรับเพิม่ สูงขึน้ เช่นเดียวกันแสดงให้เห็นว่า
การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์และการบริหารกาไรมีประสิทธิภาพมากขึน้
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี ก่อน
ซึง่ เกีย่ วเนื่องโดยตรงจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีสภาพคล่องเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ความเสีย่ งจากการกูย้ มื เงินมาใช้ในการดาเนิน
กิจการต่าลง
จากนัน้ ประธานฯ เชิญนายนพชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวแถลง
ผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 เพิม่ เติม
นายนพชัย วีระมานกล่าวว่า ภาพรวมผลการดาเนินงานในปี 2559 ทีผ่ ่านมา ถือว่า “น่ าพอใจ” ซึ่งปจั จัย
หลัก คือการวางกลยุทธ์ในการกระจายช่องทางทีเ่ น้นตลาดหลัก ทัง้ กลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มลูกค้ารายองค์กร และ
การส่งออก เพื่อตอบโจทย์การขยายธุรกิจ นอกจากนี้ ปจั จัยที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ การควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่ง
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บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามเฝ้าระวัง (Monitring) มาตัง้ แต่ต้นปี เช่น ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายห้าง โดย
การปรับ วิธีก ารบริห ารจัดการในกระบวนการที่เ กี่ยวข้อง รวมถึงการบริห ารจัด การอัต ราแลกเปลี่ย นที่ไ ด้มีก าร
ดาเนินการ Fix Rate อย่างต่อเนื่อง
ปี 2560 อุตสาหกรรมพัดลมไอเย็นจะมีการแข่งขันที่รุนแรงยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตลาด B2C แต่
ขณะเดียวกัน ยังคงมีโอกาสในการเติบโตได้อกี บริษทั ฯ จึงมีเป้าหมายในการโฟกัสตลาดหลักทัง้ 3 กลุ่ม ได้แก่ลูกค้า
รายย่อย ลูกค้ารายองค์กร และการส่งออก โดยนอกจากมีผลิตภัณฑ์ทาความเย็น ซึง่ มีสนิ ค้าพัดลมมาสเตอร์คูลเป็ น
สินค้าหลักแล้ว ยังมีการนาเสนอโซลูชนด้
ั ่ านประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษทั ฯ กาลังพิจารณา
จัดหาผลิตภัณฑ์อ่นื ทีไ่ ม่มขี อ้ จากัดทางฤดูกาลมาจาหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้ทต่ี ่อเนื่องทัง้ ปี
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นทีน่ าเสนอ
ในวาระนี้
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงดาเนินการประชุมในลาดับต่อไป
มติ

วาระนี้ เป็ นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ แจ้ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุ น สาหรับ ปี ส้นิ สุด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 ของบริษทั ฯได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั แล้ว ประธานฯ จึงกล่าว
เชิญนายสรรพัชญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นต่อทีป่ ระชุม
นายสรรพัชญ โสภณ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบทานงบการเงินประจาปี ของ
บริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางณฐพร พันธุอ์ ุดม ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 3430 ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัดแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั เสนอทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ พิจารณางบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จากนัน้ รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานทีป่ ระชุมในฐานะประธานกรรมการ กล่าวว่า คณะกรรมการ
บริษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ อนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้
แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2559 ทีผ่ ่านมาไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยสาระสาคัญของ
งบการเงินดังกล่าว ปรากฎตามเอกสารทีไ่ ด้แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามหรือ
เสนอข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

ที่ ประชุมพิ จารณาและมี มติ อนุ มตั ิ งบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
318,428,268 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 99.9978
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ
0.00
• งดออกเสียง จานวน
7,000 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.0022
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โดยในวาระนี้มีผู้ถือ หุ้น เข้า ร่ว มประชุ ม เพิ่ม 3 รายเท่า กับ 142,100 หุ้น รวมจ านวนผู้เข้าร่ ว มประชุ ม
ทัง้ หมด 80 รายเท่ากับจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 318,435,268 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.3407 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2559
ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถอื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยจะขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน
สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต
สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจั จัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน และการบริหารงานของบริษทั โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ า บริษัท จะต้อ งมีเงินสดเพีย งพอสาหรับการดาเนิ นธุ รกิจ และการดาเนิ นการดัง กล่ าวจะต้อ ง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ ตามที่คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั เห็นสมควร และการ
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี บริษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
โดยรายละเอียดเกีย่ วกับการจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 ประธานฯได้กล่าวเชิญนาย
นพชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ นาเสนอต่อทีป่ ระชุม
นายนพชัย วีระมาน กล่าวว่า บริษทั ฯ ได้จดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ไว้เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็ นจานวนเงิน 4,513,612.35 บาท และคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 โดยการจ่ายปนั ผลเป็ น
เงินสดจากกาไรสุทธิในอัตราหุน้ ละ 0.0754 บาท หรือ คิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 36,192,000.00 บาท อนึ่งเมื่อวันที่ 7
กันยายน 2559 บริษัทได้ดาเนินการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงาน 6 เดือนแรก ในอัตรา
0.0300 บาทต่อหุน้ เป็ นเงิน 14,400,000.00 บาท ดังนัน้ คงเหลือเงินปนั ผลทีจ่ ะจ่ายอีก 0.0454 บาทต่อหุน้ หรือคิด
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 21,792,000.00 บาท โดยเป็ นกาไรทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีจากการได้รบั สิทธิส่งเสริมการลงทุน
(BOI) หุน้ ละ 0.0031 บาท และเป็ นกาไรทีไ่ ม่ได้รบั สิทธิส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) หุน้ ละ 0.0423 บาท การ
จ่ายเงินปนั ผลในครัง้ นี้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั เมื่อเปรียบเทียบการจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผล
การดาเนินงานปี 2558 ร้อยละ 80.42 ของกาไรสุทธิ และสาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 ร้อยละ 40.09 ของกาไร
สุทธิ รายละเอียดการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปนั ผลครัง้ นี้มดี งั นี้
รายละเอียดการจ่ายปันผล
กาไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษทั )
จานวนหุน้
เงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
แบ่งเป็ น: - เงินปนั ผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
- เงินปนั ผลทีจ่ ะจ่ายอีก (บาท/หุน้ )
รวมเงินปนั ผลจ่ายสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี ทงั ้ สิน้ (บาท)
อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)
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ผลการดาเนิ นงาน
ปี 2559
ปี 2558
90,272,247.07 11,936,781.19
480,000,000
480,000,000
0.0754
0.0200
0.0300
0.0454
36,192,000.00
9,600,000.00
40.09
80.42

ทัง้ นี้กาหนดผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวในวันที่
19 พฤษภาคม 2560 โดยการให้สทิ ธิดงั กล่าวนี้ขอนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ นวาระนี้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นทีน่ าเสนอในวาระนี้
และเมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้ โดย
การลงมติในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

ที่ ประชุมพิ จารณาและมีมติ อนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นจานวน 4,513,612.35 บาท เพื่อเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย และมีมติ อนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2559 โดยการจ่ายปั น
ผลเป็ นเงิ น สดจากก าไรสุ ท ธิ ใ นอัต ราหุ้น ละ0.0754 บาท หรื อ คิ ด เป็ นจ านวนเงิ น ไม่ เ กิ น
36,192,000.00 บาท ซึ่ งบริ ษัทฯได้ดาเนิ นการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลไปบางส่วนแล้ว ดังนัน้
คงเหลือเงิ นปั นผลที่ จะจ่ายอีก 0.0454 บาทต่อหุ้น หรือคิ ดเป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 21,792,000.00
บาท โดยเป็ นก าไรที่ ไ ด้ ร บั การยกเว้ น ภาษี จากการได้ ร บั สิ ท ธิ ส่ ง เสริ มการลงทุน (BOI) หุ้นละ
0.0031 บาท และเป็ นกาไรที่ ไม่ได้รบั สิ ทธิ ส่งเสริ มการลงทุน (Non-BOI) หุ้นละ 0.0423 บาท ทัง้ นี้
กาหนดผู้มีสิทธิ รบั เงิ นปั นผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225
ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิ ธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงิ น
ปันผลดังกล่าวในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
318,455,768 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 99.9978
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ
0.00
• งดออกเสียง จานวน
7,000 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.0022

โดยในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ 1 รายเท่ากับ 27,500 หุน้ รวมจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
81 รายเท่ากับจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 318,462,768 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.3464 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ กล่าวเชิญนายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้
แถลงข้อเท็จจริงต่อทีป่ ระชุม
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี ในอัตรา
หนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ครัง้ นี้ มีกรรมการทีต่ ้องออก
ตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายกิตติศกั ดิ ์ ศรีประเสริฐ
กรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายฟงั เม็ง ฮอย
กรรมการ
3. นายนพชัย วีระมาน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ทัง้ นี้เพื่อความเป็ นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณา กรรมการทัง้ 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระได้แสดง
เจตจานงขอออกนอกห้องประชุมระหว่างการพิจารณาเป็ นการชัวคราว
่
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จากนัน้ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 15 มกราคม
2560 ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการในครัง้ นี้
ส าหรั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาบุ ค คลเพื่ อ เข้ า รับ การพิ จ ารณาเลื อ กตั ง้ เป็ นกรรมการนั ้น
คณะกรรมการบริษทั ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังนี้
1) คุณสมบัติถูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด และ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
2) มีความรูค้ วามสามารถเป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้หากกรรมการทีค่ รบวาระดังกล่าว มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ
บัตรทีไ่ ด้ประกาศไว้ เช่น กรณีทเ่ี ป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกีย่ วข้องกับบัญชีฯ เพียงท่าน
เดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ขอ้ นี้อกี ด้วย
สาหรับในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ มีบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
อิสระ โดยคณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระนี้ สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง อีกทัง้ ยังมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตรงตามนิยามของกรรมการอิสระ
ทีบ่ ริษทั กาหนด
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเชีย่ วชาญครบถ้วน ไม่มลี กั ษณะต้องตามตาม พรบ.
มหาชน และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณากรรมการทัง้ 3 ท่านทีอ่ อกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึง่ ได้แก่
1. นายกิตติศกั ดิ ์ ศรีประเสริฐ กรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายฟงั เม็ง ฮอย
กรรมการ
3. นายนพชัย วีระมาน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
จากนัน้ รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานทีป่ ระชุมในฐานะประธานกรรมการ กล่าวว่า คณะกรรมการ
บริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียมีมติว่า กระบวนการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ซึง่ ได้ผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ แล้ว เห็นว่ากรรมการทีต่ ้องออกจาก
วาระทัง้ หมดดังกล่าว มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม พระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท มีประวัติการทางานที่
โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถทีจ่ ะช่วยพัฒนาบริษทั ได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
แต่งตัง้ กรรมการทัง้ หมดทีอ่ อกตามวาระทัง้ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยรายละเอีย ดเกี่ย วกับ อายุ สัด ส่วนการถือ หุ้น ในบริษัท คุ ณวุ ฒิก ารศึก ษา และประสบการณ์ ก ารท างานของ
กรรมการแต่ละท่านปรากฎตามเอกสารแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ จึงขอที่ประชุมได้พจิ ารณาเป็ นรายบุคคล โดยขอมอบหมายเลขานุ การที่ประชุมได้นาเสนอ
รายละเอียดแต่ละบุคคลตามลาดับต่อไป ดังนี้

หน้า 10 จาก 20

วาระ 5.1 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายกิ ตติ ศกั ดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการ และกรรมการอิ สระ
เลขานุ การทีป่ ระชุมกล่าวว่า ประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้แนบนาเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว ซึง่ พอสังเขปประวัตทิ ส่ี าคัญได้ ดังนี้
นายกิ ตติ ศกั ดิ์ ศรีประเสริ ฐ เป็ นกรรมการรายเดิมโดยเป็ นกรรมการอิสระ ได้รบั การแต่ งตัง้ เข้าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ระยะเวลารวม 1 ปี ซึง่ เป็ นการนับวาระต่อจากกรรมการท่านเดิม โดย
นายกิตติศกั ดิ ์ ศรีประเสริฐ ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั ฯ ไม่มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ทัง้ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนและที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559:
• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จานวน 5 ครัง้ จาก 7 ครัง้ (เนื่องจากเป็ นการแต่งตัง้
ระหว่างปี เมื่อ 1 มี.ค.2559)
• การเข้าร่วมประชุมกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จานวน 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้สอบถามหรือแสดงความเห็น ซึง่ รายละเอียดมีดงั นี้
นายสมบัติ ทิ พยาณากูล อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยซึง่ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
จากสมาคมฯ กล่าวถามประธานฯ ว่า นายกิตติศกั ดิ ์ ศรีประเสริฐ ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ มีจุดเด่นทีส่ าคัญอย่างไรจึง
ได้รบั การเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และท่านสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
ในด้านใดบ้าง
ประธานฯ กล่าวตอบว่า นายกิตติศกั ดิ ์ ศรีประเสริฐ ท่านเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถในเชิงธุรกิจ และเป็ น
ผูม้ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมันต่
่ อผูถ้ อื หุน้ ประธานฯ จะเชิญกรรมการ
ท่านดังกล่าวได้ชแ้ี จงอีกครัง้ หนึ่ง
เมื่อไม่มผี ถู้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอความเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้
โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

5.1) ที่ ประชุมพิ จ ารณาและมี มติ อนุ มตั ิ นายกิ ตติ ศกั ดิ์ ศรีประเสริ ฐ กลับเข้าด ารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการและกรรมการอิ สระอีกวาระหนึ่ งตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
324,455,768 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 99.9978
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ
0.00
• งดออกเสียง จานวน
7,000 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.0022

โดยในวาระนี้มผี ู้ถือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ 1 รายเท่ากับ 6,000,000 หุ้น รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ทัง้ หมด 82 รายเท่ากับจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 324,462,768 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.5964 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
วาระ 5.2 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายฟัง เม็ง ฮอย (Mr. Fung Meng Hoi) กรรมการ
เลขานุ การทีป่ ระชุมกล่าวว่า ประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้แนบนาเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว ซึง่ พอสังเขปประวัตทิ ส่ี าคัญได้ ดังนี้
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นายฟัง เม็ง ฮอย เป็ นกรรมการรายเดิม ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 รวม
14 ปี โดยถือหุน้ ในบริษทั ฯ จานวน 70,372,200 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 14.66 ไม่มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน แต่มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่
บริษทั จดทะเบียนจานวน 5 บริษทั ได้แก่
1. ตาแหน่งกรรมการ บริษทั SenseTech จากัด
ประเทศ มาเลเซีย
2. ตาแหน่งกรรมการ บริษทั SenseTech Properties จากัด ประเทศ มาเลเซีย
3. ตาแหน่งกรรมการ บริษทั Dionysus Asia จากัด
ประเทศ มาเลเซีย
4. ตาแหน่งกรรมการ บริษทั The Wine Poetry จากัด
ประเทศ มาเลเซีย
5. ตาแหน่งกรรมการ บริษทั Leisure Range จากัด
ประเทศ มาเลเซีย
ทัง้ นี้กจิ การดังกล่าวไม่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559:
• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จานวน 6 ครัง้ จาก 7 ครัง้
• การเข้าร่วมประชุมกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จานวน 0 ครัง้ จาก 1 ครัง้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมได้สอบถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอ
ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

5.2) ที่ ประชุมพิ จารณาและมีมติ อนุมตั ิ นายฟั ง เม็ง ฮอย (Mr. Fung Meng Hoi) กลับเข้าดารง
ตาแหน่ งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
324,462,768 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 99.9978
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ
0.00
• งดออกเสียง จานวน
7,000 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.0022

วาระ 5.3 กรรมการที่ ออกตามวาระคื อ นายนพชัย วี ระมาน กรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ
เลขานุ การทีป่ ระชุมกล่าวว่า ประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้แนบนาเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว ซึง่ พอสังเขปประวัตทิ ส่ี าคัญได้ ดังนี้
นายนพชัย วีระมาน เป็ นกรรมการรายเดิม ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545
รวม 14 ปี ปจั จุบนั ดารงตาแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ใน
บริษทั ฯ จานวน 122,932,260 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.61 ไม่มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการ
อื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนหรือในกิจการอื่ นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท แต่ ได้ดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน 1 บริษทั ได้แก่ บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่
จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559:
• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จานวน 7 ครัง้ จาก 7 ครัง้
• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จานวน 11 ครัง้ จาก 11 ครัง้
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมได้สอบถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอ
ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

5.3) ที่ประชุมพิ จารณาและมีมติ อนุมตั ิ นายนพชัย วีระมาน กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอีก
วาระหนึ่ งตามที่ เสนอ ด้ วยคะแนนเสี ยงข้า งมากของผู้ถื อหุ้นซึ่ ง มาประชุ มและมี สิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
324,462,768 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 99.9978
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ
0.00
• งดออกเสียง จานวน
7,000 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.0022
พิธกี รกล่าวเชิญ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าสูท่ ป่ี ระชุมเพื่อเข้าวาระการประชุมต่อไป

นายสมบัติ ทิพยาณากูล อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยซึง่ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
จากสมาคมฯ ขออนุ ญาตทีป่ ระชุม เชิญนายกิตติศกั ดิ ์ ศรีประเสริฐ กรรมการอิสระ ได้แสดงตนต่อทีป่ ระชุมและขอให้
กล่าวต่อทีป่ ระชุมให้ทราบว่าจะให้ความช่วยเหลือบริษทั ฯ ในด้านใดบ้าง
นายกิตติศกั ดิ ์ ศรีประเสริฐ กล่าวต่อทีป่ ระชุมว่า ปจั จุบนั ได้ให้ความช่วยเหลือบริษทั ฯ โดยให้คาแนะนาใน
เชิงนโยบาย ช่วยคิดวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนให้คาแนะนาในเรื่องกระบวนการความคิด วิเคราะห์ เพื่อนามา
ทาซ้าได้อย่างว่องไว เก็บองค์ประกอบจากการทาธุรกิจให้เป็ นระเบียบมากขึน้
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัท ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ ฝ่ายบริหารของ
บริษทั ฯ โดยนายนพชัย วีระมาน กรรมการผูจ้ ดั การ ได้นาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อ
พิจารณาทบทวนแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั และภาวะตลาด และได้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้
ความเห็นชอบในการนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวเชิญนายนพชัย วีระมาน กรรมการ
ผูจ้ ดั การได้นาเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
นายนพชัย วีระมาน กล่าวว่า ตามข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียนฉบับ
ปี 2558 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็ นฉบับล่าสุดได้ระบุอตั ราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนไว้พอสังเขปจากผลสรุปของบริษทั จดทะเบียนจานวน 602 บริษทั ดังนี้
ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
ประธานกรรมการ

จานวนบริษทั จดทะเบียนที่ ค่าเฉลีย่ ค่าตอบแทนกรรมการ/คน/ปี (ล้านบาท)
ทาการประเมินผลในปี
2554 2555 2556 2557 2558
2558
593
0.67
0.66
0.69
0.63 0.66
567
0.80
0.73
0.73
0.54 0.57
525
1.05
1.02
1.07
1.13 1.46
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จากข้อมูลภาพรวมค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามที่ได้ช้แี จงข้างต้น ประกอบกับ
ความเหมาะสมทางธุรกิจ ซึ่งปี ท่ผี ่านมาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้เสียสละเวลา มุ่งมันทุ
่ ่มเทและ
ผลักดันจนสามารถทาให้ผลประกอบการออกมาอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และตามแผนธุรกิจในปี 2560 นี้ ธุรกิจจะมีการ
ขยายตัวในทุกช่องทางโดยวางเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจกว่าร้อยละ 40 เมื่อเปรียเทียบกับปี 2559 ทีผ่ ่านมา ซึง่
บริษทั ฯ ต้องอาศัยความรูค้ วามชานาญและประสบการณ์จากกรรมการทุกท่านในการให้คาแนะนา คาปรึกษา กากับ
ดูแล และติดตามอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้
จึงขอนาเสนอต่ อที่ประชุมได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ในอัตราใหม่ ซึ่งวงเงินตาม
งบประมาณค่าตอบแทนในปี 2559 จานวน 1,760,000 บาท ขอเสนอปรับวงเงินงบประมาณค่าตอบแทน เป็ นจานวน
2,600,000 บาทในปี 2560 เพื่อการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทีม่ คี วามถี่มากขึน้ รวมถึงการ
ประชุมร่วมกับฝา่ ยบริหารเพื่อติดตามความคืบหน้าการดาเนินงาน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็ นเบีย้ ประชุม
และไม่มคี ่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจารายเดือน เงินโบนัส เงินบาเหน็จ เป็ นต้น
รายการ
(หน่วย: บาท)
ค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2560 (ปี ทเ่ี สนอ)
2,600,000

ปี 2559
งบประมาณทีไ่ ด้อนุมตั ิ ค่าเบีย้ ประชุมทีจ่ ่ายจริง
1,760,000
1,340,000

รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานทีป่ ระชุมในฐานะประธานกรรมการ แถลงความเห็นของคณะกรรมการ
ว่า คณะกรรมการได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคานึงถึงความ
เหมาะสมด้ า นต่ า งๆ จึง เห็น สมควรให้เ สนอต่ อ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจ าปี เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติ ก าหนด
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจาปี 2560 ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริษทั (ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร (ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและพนักงาน (มีเงินเดือนประจา และโบนัสขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการตรวจสอบ (ไม่มเี งินเดือนประจา)
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่มเี งินเดือนประจา)

เบีย้ ประชุมต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2560
ปี 2559
40,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
ไม่มเี บีย้ ประชุม ไม่มเี บีย้ ประชุม
เบีย้ ประชุมต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2560
ปี 2559
40,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
เบีย้ ประชุมต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2560
ปี 2559
40,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท

ทัง้ นี้ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยอยู่ท่ปี ระมาณ 433,000 บาทต่อท่านต่อปี ซ่งึ ไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ย
ค่าตอบแทนกรรมการจากผลสารวจปี 2558 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามทีช่ แ้ี จ้งข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมได้สอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้ นซักถามหรือมี
ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ประชุมพิ จารณาและมีมติ อนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงเกิ นกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
324,460,968 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 99.9978
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ
0.00
• งดออกเสียง จานวน
7,000 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.0022

โดยในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ 1 รายเท่ากับ 5,200 หุน้ รวมจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
83 รายเท่ากับจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 324,467,968 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.5975 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
นายวิ ชา โชคพงษ์พนั ธุ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง กล่าวถามว่าบริษทั ฯ เติบโตขึน้ ในทุกปี มีบริษทั ลูกจานวน
กีแ่ ห่ง
นายนพชัย วีระมาน กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวตอบว่า บริษทั ฯ มีบริษทั ลูกจานวน 1 แห่ง ซึง่
มาสเตอร์คูลถือหุ้น 100% ได้แก่ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ชี ่วยในการ
ประหยัดพลังงานและรักษาสิง่ แวดล้อม ซึง่ เรามีความเชีย่ วชาญ และสามารถรองรับข้อจากัดของธุรกิจมาสเตอร์คูลที่
แกว่งตัวตามฤดูกาล
วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560
ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัท ฯ ซึ่งก าหนดให้ท่ปี ระชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้น พิจ ารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีและก าหนดค่ า สอบบัญ ชีข องบริษัท ฯ
ประธานฯ จึงกล่าวเชิญ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชแ้ี จงการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 ต่อทีป่ ระชุม
นายสรรพัชญ โสภณ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา และเห็นควรนาเสนอ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตของ บริษทั เอส พี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยกาหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีบริษทั บริษทั ย่อย และการตรวจสอบงบการเงินสาหรับกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใน
วงเงินไม่เกิน 1,770,000 บาท
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจ ารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติแ ละประสบก ารณ์ การ
ปฏิบตั งิ าน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กบั บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทัง้
มีอตั ราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม ทัง้ นี้ บริษทั ผูส้ อบบัญชี และผูส้ อบบัญชีตามทีเ่ สนอเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
นัน้ มีความเป็ นอิสระ ไม่มคี วามสัมพันธ์ และไม่มสี ่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
หรือผูเ้ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานที่ประชุมในฐานะประธานกรรมการ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจาปี 2560 และกล่าวเชิญนางสาวเบญจรัตน์
หัตถชาญชัย นาเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
บริษทั ผูส้ อบบัญชี: บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
รายชื่อผูส้ อบบัญชี : 1. นางสาวซูซาน เอีย่ มวณิชชา
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
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ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4306 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4475 หรือ

3. นางสาวชื่นตา ชมเมิน
4. นางสาววันดี เอีย่ มวณิชชา
5. นางสาวยุพนิ ชุ่มใจ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7570 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8210 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8622

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษทั และบริษัทย่อย ประจางวด
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั และบริษัทย่อย รวมถึงการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษทั กาหนดไว้เป็ นจานวนวงเงินไม่เกิน
1,770,000 บาท ทัง้ นี้ไม่มรี วมค่าใช้จ่ายอื่น ซึง่ อัตราค่าสอบบัญชีท่นี าเสนอนี้เป็ นอัตราที่ ต่ ากว่าค่าสอบบัญชีเมื่อปี
2559 จานวน 530,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดงั กล่าว เป็ นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านัน้ ไม่มี
การให้บริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services)
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยเปรียบเทียบปี ที่ผา่ นมา
รายการ
ค่าสอบบัญชี
(หน่วย: บาท)

ปี 2560 (ปีทเ่ี สนอ)
1,770,000.00

ปี 2559
หมายเหตุ
2,300,000.00 • อัต ราที่เ สนอเป็ น อัต ราที่ร วมค่ า ตรวจสอบตามบัต ร
ส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาทต่อบัตรแล้ว
• อัตราทีเ่ สนอไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นสานักงานจะเบิกชดเชย
ตามทีไ่ ด้จ่ายจริงซึ่งถือปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับสานักงานสอบ
บัญ ชีอ่ืน เช่ น ค่ า ตรวจสอบระบบควบคุ ม ของ IT ค่ า
ล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น
• อัตราทีเ่ สนอในปี 2560 มีอตั ราต่ากว่าอัตราค่าสอบบัญชี
2559 จานวน 530,000 บาท

ทัง้ นี้ บริษทั ผูส้ อบบัญชี และผูส้ อบบัญชีทน่ี าเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ และไม่มสี ่วนได้
เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นทีน่ าเสนอในวาระนี้
โดยมีผถู้ อื หุน้ ได้กล่าวถาม ดังนี้
นายกิ ตติ ศกั ดิ์ โภคา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถามว่า นอกจากอัตราค่าสอบบัญชีท่ลี ดลงและยังมี
เหตุผลอื่นอีกหรือไม่ในการเปลีย่ นบริษทั ผูส้ อบบัญชี
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการ และผูช้ ่วยกรรมการผู้ จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน กล่าว
ตอบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ อีกทัง้ บริษทั เอส พี ออดิท จากัด มีคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์การ
ปฏิบตั งิ าน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กบั บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย
นายกิ ตติ ศกั ดิ์ โภคา ขอให้ขยายความคาว่าสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กล่าวตอบว่า เนื่องจากบริษัทไม่ได้มกี ารลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ ไม่มี
ความจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้บริษทั ผูส้ อบบัญชีชนั ้ นา
จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ ม ตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ที่ ประชุมพิ จารณาและมี มติ แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
318,425,968 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 98.1379
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
6,035,000 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 1.8600
• งดออกเสียง จานวน
7,000 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.0022
โดยในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 83 รายรวมจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 324,467,968 หุน้

วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้าง โครงการที่ 2 สาหรับกรรมการที่ เป็ น
ผูบ้ ริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2)
ประธานฯ กล่า วว่า โครงการนี้เ ป็ น โครงการสาหรับ กรรมการที่เป็ นผู้บ ริห าร เพื่อผู้สมัค รใจเข้าร่ ว ม
โครงการสามารถสะสมหุน้ ของบริษทั โดยการทยอยลงทุนในหุน้ ของบริษทั ด้วยการร่วมลงทุนกับบริษทั เป็ นรายงวด
อย่ า งสม่ า เสมอตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด จึง กล่ า วเชิญนายนพชัย วีร ะมาน กรรมการผู้จดั การได้น าเสนอ
รายละเอียดโครงการต่อทีป่ ระชุม
นายนพชัย วีระมาน กล่าวว่าบริษทั ฯ ได้เริม่ โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้างไปแล้วก่อนหน้า
นี้ จานวน 1 โครงการ ซึ่งเป็ นโครงการร่วมลงทุนระหว่ างบริษัทและลูกจ้า ง โครงการที่ 1 สาหรับพนักงาน และ
ผูบ้ ริหารทีไ่ ม่เป็ นกรรมการบริษทั (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 1) ซึง่ เริม่ โครงการตัง้ แต่เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผ่านมติอนุ มตั ิจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
และได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2560
สาหรับโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้าง โครงการที่ 2 สาหรับกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร (EJIP:
Employee Joint Investment Program No. 2) นี้ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว และเห็นควรให้นารายละเอียด
เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั ิ เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน และผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั
ย่อยทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ได้มสี ว่ นร่วมในความเป็ นเจ้าขององค์กรซึง่ นาไปสูผ่ ลของการดาเนินงานทีด่ อี ย่างต่อเนื่องตาม
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ ซึง่ สาระสาคัญมีดงั นี้
ชื่อโครงการ

วันทีเ่ ริม่ โครงการ
วันสิน้ สุดโครงการ
คุณสมบัต/ิ ระดับพนักงานทีม่ สี ทิ ธิเข้า
ร่วมโครงการ

โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้าง โครงการที่ 2 สาหรับ
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร (EJIP: Employee Joint Investment
Program No. 2)
ปี 2560
ปี 2564
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของ KOOL และบริษทั ย่อย เป็ นไปตามความ
สมัครใจของผูท้ ม่ี สี ทิ ธิเข้าร่วมโครงการ
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รูปแบบโครงการ

อัตราการจ่าย (บริษทั : พนักงาน)
กาหนดการซือ้ หุน้ เข้าโครงการ
เงื่อนไขการถือครอง (Silent Period)

ตัวแทนดาเนินการ

• เงินส่วนทีพ่ นักงานจ่าย: อัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
• เงินส่วนทีบ่ ริษทั จ่ายสมทบให้พนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ: อัตรา
ร้อยละ 3 ของเงินเดือนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 50 : ร้อยละ 50
ทุกเดือน
ปี ทซ่ี อ้ื สะสม > ไม่สามารถขายหุน้ ได้ทงั ้ จานวน
ปี สะสมปี ท่ี 1 > สามารถขายได้จานวนร้อยละ 50 ของจานวนหุน้
ของปี ทซ่ี อ้ื สะสม
ปี สะสมปี ท่ี 2 > สามารถขายได้จานวนร้อยละ 50 ของจานวนหุน้
ของปี ทซ่ี อ้ื สะสม
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นทีน่ าเสนอในวาระนี้
โดยมีผถู้ อื หุน้ ได้กล่าวถามดังนี้
นายวิ ชา โชคพงษ์พนั ธุ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง กล่าวถามว่า อัตราการหักเงินของพนักงาน และอัตราการ
สมทบเงินของบริษทั เป็ นอย่างไร
นายนพชัย วีระมาน กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวตอบว่า หักในอัตราร้อยละ 3 จากเงินเดือน
พนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ และบริษทั สมทบให้รอ้ ยละ 3 จากเงินเดือนพนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ตามความสมัครใจ
จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติ โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง 2 ใน
3 ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

ที่ ประชุม พิ จ ารณาและมี มติ อนุ ม ตั ิ โครงการร่ว มลงทุน ระหว่า งบริ ษัทและลูกจ้ าง โครงการที่ 2
สาหรับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2) ตามที่ เสนอ
ด้วยคะแนนเกิ นกว่า 2 ใน 3 จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
324,461,068 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 99.9978
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ
0.00
• งดออกเสียง จานวน
7,000 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.0022

โดยในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ 1 รายเท่ากับ 100 หุน้ รวมจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 84
รายเท่ากับจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 324,468,068 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.5975 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษัท และ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์
สนธิ
ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อความชัดเจนของวัตถุประสงค์ทม่ี อี ยู่เดิมตามการประกอบธุรกิจงานเช่าของบริษทั
จึงเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั จากเดิมทีม่ ี 34 ข้อ เพิม่ อีกจานวน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 35 และ 36 ดังนี้
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ข้อ 35 ประกอบกิจการผลิต ขาย และให้เช่าเต้นท์ บูธ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ประกอบการจัด งานทุก
ประเภท
ข้อ 36 ประกอบกิจการเป็ นทีป่ รึกษา ออกแบบ และบริการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และงาน
กิจกรรมทุกรูปแบบ
และเพื่อความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว จึงเห็นควรแก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิดงั นี้
ข้อ
3

ข้อความเดิม
วัตถุประสงค์ของบริษทั มี
จานวน 34 ข้อ

แก้ไขเป็ น
วัตถุประสงค์ของบริษทั มี
จานวน 36 ข้อ

วัตถุประสงค์ในการแก้ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
วัตถุประสงค์ของบริษทั

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นทีน่ าเสนอในวาระนี้
โดยมีผถู้ อื หุน้ ได้กล่าวถามดังนี้
นายธารง อนันต์ทวีผล ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง ขอให้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 35 และ 36 ทีเ่ พิม่ เติม
ขึน้ มา
นายนพชัย วีระมาน กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ กล่าวตอบว่า เป็ นการบริการที่ครบวงจรมากขึน้
เพิม่ เติมในส่วนบริการให้เช่า โต๊ะ เต๊นท์ เก้าอี้ เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการเพิม่ รายได้ให้แก่ธุรกิจ
จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติ โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง 3 ใน
4 ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

ที่ประชุมพิ จารณาและมีมติ อนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษทั และ การแก้ไขเพิ่ มเติ ม
หนังสือบริ คณห์สนธิ ด้วยคะแนนเกิ นกว่า 3 ใน 4 จากจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
324, 461,068 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 99.9978
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ
0.00
• งดออกเสียง จานวน
7,000 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.0022
โดยในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 84 รายรวมจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 324,468,068 หุน้

วาระที่ 10 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ กล่าวต่ อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้านาเสนอต่ อที่ประชุมฯ
ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 ปรากฎไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอวาระเข้าสูก่ ารพิจารณา
ประธานฯ จึงกล่าวต่ อที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 กาหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จะต้องถือหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมได้นาเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และเมื่อไม่มผี ู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้า
ระเบียบวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ นี้แล้ว รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ ในฐานะประธานทีป่ ระชุม จึงได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า
ได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว
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ก่ อ นปิ ด การประชุ ม มีผู้ถื อ หุ้ น และผู้ร ับ มอบฉั น ทะเข้า ประชุ ม ทัง้ สิ้น 84 ราย ถือ หุ้น รวมกัน จ านวน
324,468,068 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.5975 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายแล้วทัง้ หมด และเมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม
และเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ ได้ปิดการประชุม เวลา 15:20 น.

__________________________
(รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์)
ประธานทีป่ ระชุม
__________________________
(นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย)
เลขานุการบริษทั / เลขานุการทีป่ ระชุม

หน้า 20 จาก 20

