สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559
บริษปั ท มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที
ประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 21 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชัน 2 โรงแรมมิราเคิล แก
รนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรืองต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม
ก่อนเริ มการประชุม
รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมได้มอบหมายนางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีเลขานุการทีประชุมและพิธกี ร กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และผูส้ อบบัญชีทเข้
ี าร่วมการประชุม พร้อมกับชีแจงระเบียบปฏิบตั ใิ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครังนี ดังนี
กรรมการทีเข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์
2. นายสรรพัชญ โสภณ
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
4. นายกิตติศกั ดิ ศรีประเสริฐ
5. นายกฤษณ ไทยดํารงค์
6. นายฟงั เม็ง ฮอย
7. นายนพชัย วีระมาน
8. นายนันฑวัฒน์ คําเอม
9. นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูบ้ ริ หารทีเข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ
2. นายโกมินทร์ กรตมี

ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร

ผูส้ อบบัญชีทีเข้าร่วมประชุม
1. นางสาวรุง้ ตวัน บุญศักดิเฉลิม

บริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอน แอดไวเซอรี จํากัด

เลขานุการทีประชุมและผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
1. นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย
2. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั
ผูช้ ว่ ยเลขานุการบริษทั
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พร้อมด้วยกล่าวแนะนํ าผูส้ งั เกตการณ์ ใ นการประชุม ผูถ้ ือหุ้น ครังนีได้แก่ นางสาวนิ ภ าพร เนตรแขม แห่ ง
สํานักงานทนายความนิภาพร เนตรแขม
จากนันเลขานุการทีประชุมได้แถลงองค์ประชุมต่อทีประชุมว่ามีผถู้ ือหุ้นของบริษทั เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และโดยการรับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี
บริษทั มีจํานวนหุน้ ทังสิน
มีผถู้ อื หุน้ และผูม้ อบฉันทะเข้าร่วมประชุมทังสิน
นับรวมจํานวนหุน้ ทังสิน
คิดเป็นร้อยละ

480,000,000
61
325,523,863
67.8175

หุน้
ราย
หุน้
ของหุน้ ทังหมด

แบ่งเป็นมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน
ถือหุน้ จํานวน
คิดเป็นร้อยละ

26
ราย
245,484,982 หุน้
51.1427
ของหุน้ ทังหมด

และผูม้ อบฉันทะ จํานวน
ถือหุน้ จํานวน
คิดเป็นร้อยละ

35
80,038,881
16.6748

ราย
หุน้
ของหุน้ ทังหมด

ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษทั และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 ซึงกําหนดให้ตอ้ งมีผเู้ ข้าร่วมประชุมซึงนับจากผูท้ ีมาประชุมด้วยตนเองและจากผูร้ บั มอบฉันทะแล้ว ได้ไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทังหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
ทังนีจํานวนผูถ้ อื หุน้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที 15 มีนาคม 2559 เพือประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2559
มีจํานวน 2,403 ราย
นอกจากนั นเลขานุ ก ารที ประชุ ม ได้ช ีแจงระเบีย บการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสีย งลงคะแนน และ
รายละเอียดวาระให้ทประชุ
ี มรับทราบเพือให้การดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี
1. การดําเนินการประชุมครังนีเรียงตามลําดับวาระทีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชีแจ้งใน
รายละเอียดของแต่ละวาระ
2. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานฯ จะให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
3. การลงคะแนนเสีย งพิจ ารณาการประชุม ในแต่ ล ะวาระ บริษ ัท ได้เ ลือกใช้วธิ ีล งคะแนนแบบ 1 หุ้นต่ อ 1
คะแนนเสียง หรือ 1-Share: 1-Vote
4. การใช้สทิ ธิออกเสียงเพืออนุมตั ใิ นแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็ นมติ คือมากกว่ากึงหนึงของ
จํานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ยกเว้นวาระการพิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี ให้เป็ นไปตามมติของผูถ้ ือ หุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสีย ง
ทังหมดของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
5. ประธานฯ จะแจ้งต่อทีประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธเี ปิดเผย
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6. เพือความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผูป้ ระกาศให้ผทู้ ีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระยกมือ เพือให้เจ้าหน้าทีได้รวบรวมคะแนนเสียงเพือนํ าไปหักออกจากจํานวน
ผูถ้ อื หุน้ ทังหมดทีเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
7. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิม ผูถ้ ือหุ้นท่ านทีเข้ามาใหม่สามารถออกเสีย ง
ลงคะแนนได้เฉพาะวาระทียังไม่ได้ลงมติในทีประชุมเท่านัน
8. ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจํานวนหุน้ ทีลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
เพือความโปร่งใส และธรรมาภิบาลทีดี บริษทั เชิญอาสาสมัครจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เพือเป็ นสักขีพยาน
ในการนับคะแนนครังนีด้วย
เริ มการประชุม
รศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมกล่าวต้อนรับและเปิ ดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี
วาระที 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 1/2558
บริษ ัทได้จดั การประชุมวิส ามัญ ผูถ้ ือ หุ้น ครังที 1/2558 เมือวัน ที 11 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษ ัทได้จดั ทํ า
รายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานดังกล่าวพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครังนีให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบล่วงหน้าแล้ว
ตามทีปรากฎในเอกสารแนบของวาระที 1
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ทประชุ
ี มใหญ่ผถู้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2558 ซึง
ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็นจริง
จากนัน ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรือมีขอ้ คิดเห็นเกียวกับวาระนีหรือไม่
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามหรือมีขอ้ คิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี
มติ

ทีประชุมพิ จารณาและมีมติ รบั รองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 1/2558 ซึ งประชุมเมือ
วันที 11 กันยายน 2558 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์จากจํานวนเสี ยงทังหมดของผู้
ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

325,843,863
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิ ดเป็ นร้อยละ 100.00
คิ ดเป็ นร้อยละ
0.00
คิ ดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2558
บริษทั ได้สรุปผลการดําเนินงานและการเปลียนแปลงทีสําคัญซึงเกิดขึนในรอบปี 2558 ซึงปรากฎในรายงาน
ประจําปี 2558 ตามทีได้แนบเสนอท่านผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึงคณะกรรมการได้จดั ทําขึนเพือให้ผู้
ถือหุน้ ได้ทราบถึงการดําเนินงานและการเปลียนแปลงต่างๆ ในรอบปีทผ่ี านมา โดยวาระนีเป็ นวาระเพือทราบ จึงไม่ม ี
การลงมติ
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จากนันประธานฯ เชิญนายนพชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวแถลงผลการ
ดําเนินงานดังกล่าว
นายนพชัย วีระมานแถลงผลการดําเนินงานปี 2558 ว่าบริษทั มีรายได้รวมทังสิน 640.78 ล้านบาท เพิมขึนจาก
งวดเดียวกันของปีกอ่ น จํานวน 177.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.25 ซึงสินค้าหลักทีสร้างรายได้ยงั คงเป็ นพัดลมไอ
เย็น ส่วนช่องทางทีขยายตัวอย่างต่อเนืองช่องทางหลักคือ ช่องทางห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และช่องทางส่งออก โดย
ปจั จัยหลักทีทําให้ผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นสร้างรายได้หลัก คือ การพัฒนาคุณภาพและรูปลักษณ์ ของสินค้าให้ตรง
ความต้องการของตลาดอย่างต่อเนือง
อย่างไรก็ตามต้นทุนขายและบริการมีอตั ราเพิมขึนในสัดส่วนมากกว่าอัตราการเพิมของรายได้ ซึงหลักๆ มา
จากการเพิมขึนของของอัตราแลกเปลียนของเงินสกุลดอลลาร์ทีใช้เป็ นเงินสกุลหลักในการสังซือสินค้าทีแข็งตัวอย่าง
ต่อเนือง ประกอบกับการขยายตัวของช่องทางส่งออกทีมีกําไรขันต้นไม่สูงมากแต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายด้านอืนๆ
ของช่องทางนีก็ตํามากเช่นกัน สําหรับค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีอตั ราเพิมสูงขึนส่วนหนึงยังคงเป็นส่วนจากผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลียนตามทีแถลงไว้ รวมถึงค่าใช้จ่ายการตลาด และค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการจําหน่ ายสินค้าผ่านสาขา
ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานขายสินค้าตามสาขาในห้างในช่วงฤดูกาลขาย ซึงกระทบต่อ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษทั ลดลง โดยบริษทั มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิจํานวน 9.63 ล้านบาท จากผล
การดําเนินงานในปี 2558
นายนพชัย วีร ะมานได้กล่าวเพิมเติมในประเด็นความเสียงขององค์กรต่อทีประชุม โดยชีแจงถึงปญั หาการ
ขาดทุนอัตราแลกเปลียนดังกล่าวว่าบริษทั ได้ระบุไว้เป็ นประเด็นความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศและกําหนดแนวทางการดําเนินการแล้ว
สําหรับรายการระหว่างกันซึงเกิดขึนในระหว่างปี 2558 นัน รายการทีเกิดขึนเป็นรายการปกติการค้าของบริษทั
และเป็ น ประโยชน์ ต่อ การดําเนิ นธุ รกิจ ของบริษ ัทฯ ซึงมีความจําเป็ นและสมเหตุ สมผล ผูถ้ ือหุ้นสามารถรับ ทราบ
รายละเอียดทังหมดจากรายงานประจําปี 2558
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทประชุ
ี
มได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกับประเด็นทีนํ าเสนอในวาระนี ผู้
ถือหุน้ ได้ซกั ถามและแสดงความเห็น ดังนี
นายพงศธร วณิ ชเสถียร ผูร้ บั มอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล สอบถามถึงกําไรสุทธิทเหมาะสมของธุ
ี
รกิจ
นายนพชัย วีระมาน ชีแจงว่าอัตรากําไรขันต้นค่อนข้างดี % น่ าพอใจ โดยปกติกําไรสุทธิทีผ่านมาประมาณ
ั
% ซึงเป็นเป้าหมาย อยู่แล้ว แต่ปีทผ่ี านมาพบปญหาการขาดทุ
นจากอัตราแลกเปลียน ซึงบริษทั ไม่คาดไว้ว่าเงินบาท
จะอ่อ นค่าได้ข นาดนัน สําหรับปี นี บริษทั ได้ดําเนิน การบริห ารจัดการความเสียงการผันผวนของอัต ราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศแล้วทังหมด
สําหรับค่าใช้จ่ายขายและการตลาด บริษทั พยายามเปิดตลาดใหม่ เนืองจากเล็งเห็นแนวโน้มการแข่งขัน ซึงจะ
มีคแู่ ข่งเข้ามา บริษทั จึงเน้นการขยายตลาดให้เร็ว จึงทําให้ตน้ ทุนดังกล่าวนีเพิมขึนมาก ค่าใช้จ่ายขายและการตลาดส่ง
ผลกระทบ บริษทั ได้เห็นประเด็น และนํามาเป็นโจทย์ในการดําเนินธุรกิจในปีนี โดยการวางแผนทีชัดเจน
นายพงศธร วณิ ชเสถียร สอบถามเกียวกับความเห็นเชิงธุรกิจทีมีต่อประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
AEC และบริษทั มีสายผลิตภัณฑ์ หรือ Product Line ครอบคลุมสําหรับกลุ่มนีหรือไม่ รวมถึงบริษทั มีจุดแข็งทีเหนือ
คูแ่ ข่งอะไรบ้าง มากหรือน้อยเพียงใด
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นายนพชัย วีระมาน กล่าวชีแจงว่า บริษทั มีสดั ส่วนการขายในกลุ่มแรกคือกลุ่มพัดลมไอนํ าประมาณร้อยละ
กลุ่มทีสองคือกลุ่มพัดลมไอเย็นประมาณร้อยละ 73 ซึงกลุ่มพัดลมไอเย็นนีทําความเย็นโดยไม่มลี ะอองนํ าซึงกําจัดข้อ
กังวลของลูกค้าได้ทําให้ผ ลิตภัณฑ์กลุ่มนี มีอตั ราการเติบ โตสูงมาก สําหรับกลุ่ มทีสามคือกลุ่ มพัดลมระบายอากาศ
รวมถึงอะไหล่และงานบริการ กลุ่มนีจะมีรายได้รวมประมาณร้อยละ 14-15
หากมองสัดส่วนการขายตามกลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มลูกค้ารายองค์กร กลุ่มลูกค้าส่งออก และกลุ่มงานบริการ
สัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 50-20-20 และ 10 ตามลําดับ
จุดแข็งของมาสเตอร์คลู ฯ คือความเป็ น Alternative Cooling Solution นันมาจากบริษทั เห็นข้อจํากัดของทัง
เครืองปรับอากาศและพัดลม จึงได้คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนืองตลอด 14 ปี บริษทั มีความเชียวชาญมากในด้าน
เทคโนโลยีการทําความเย็น ประกอบกับการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ สวทช. ซึงมีนักวิจยั ด้านอืน เช่น การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การฉีดแม่พมิ พ์ เป็นต้น บริษทั เข้าใจในผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทใช้
ี ดมี าก ควบคุมต้นทุนได้ และ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือง จนเป็นหนึงในห้าบริษทั ทีได้รบั รางวัล “ผูพ้ ชิ ติ ยอดเขานวัตกรรม”
ในช่วง 2-3 ปีมานี ตลาดเปิดกว้างและยอมรับผลิตภัณฑ์มากขึน ซึงเห็นได้จากยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ ที
มีการเติบโตมาก เพราะผูท้ ซืี อผลิตภัณฑ์ผา่ นออนไลน์จะเป็นผูท้ รูี จ้ กั ผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว รวมถึงข้อมูลจากห้างค้าปลีกที
เปิดเผยว่าเป็ นสินค้าทีมียอดเติบโตสูงสุด และเนืองจากข้อมูลดังกล่าวเปิ ดเผยให้กบั ผูจ้ ําหน่ ายกลุ่มนีทัวไป ทําให้ม ี
คูแ่ ข่งขันมากขึนด้วย แต่บริษทั มองเห็นว่าเป็ นการกระตุ้นตลาดให้กว้างขึนอีก อย่างไรก็ตามบริษทั มีแบรนด์ทีทําให้
ลูกค้าจดจํา สําหรับภาพรวมอุตสาหกรรมนัน ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดไม่เป็ นมาตรฐาน เนืองจากผูจ้ ําหน่ ายรายอืนมี
สิน ค้าประเภทอืนด้วย แต่ จ ากการเปรียบเทีย บข้อ มูล ของห้างค้าปลีก และข้อ มูลการนํ าเข้าสิน ค้ากลุ่ ม นีของกรม
ศุลกากร บริษทั คาดว่าจะมีสว่ นแบ่งตลาดในราวร้อยละ 50
นายปวริ ส สุรกิ ตติ ดาํ รง ผูร้ บั มอบฉันทะจากนางสาวจิตรลดา ศักดิดามพ์นุสนธิ สอบถามและขอความมันใจ
จากผูบ้ ริหารในเรืองการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ว่าสามารถทําได้ในร้อยละ 30 หรือไม่ หรือมี
ั
วิธกี ารบริหารจัดการความเสียงในเรืองดังกล่าวอย่างไร เพือไม่ให้เกิดปญหาเช่
นในอดีตทีผ่านมา
ั บนั ไว้อย่างค่อนข้าง
นายนพชัย วีระมาน กล่าวชีแจงว่า ฝ่ายบริหารได้จดั ทําแผนและประมาณการสําหรับปีปจจุ
ชัดเจนแล้ว แต่เนืองจากการชีแจงเป็นตัวเลขร้อยละนันจะทําให้สามารถคํานวณเห็นข้อมูลได้ทงหมด
ั
จึงขอชีแจงเพียง
ว่าปีนีอากาศร้อนมาก แนวโน้มน่าจะดี แต่ทงนี
ั คงต้องรอดูผลประกอบการต่อไป
และเมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงดําเนินการประชุมในลําดับต่อไป
มติ

วาระนี เป็ นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ แจ้งต่อ ทีประชุม ว่าบริษทั ได้จดั ทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน สําหรับ ปี สนสุ
ิ ดณ
วันที 31 ธันวาคม 2558 ซึงได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั แล้ว จึงเชิญนายนันฑวัฒน์ คํา
เอม รองกรรมการผู้จ ัดการ และผูช้ ่ว ยกรรมการผู้จ ัดการ สายงานบัญชีแ ละการเงิน ได้ร ายงานต่ อทีประชุม เพือ
พิจารณา
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นายนัน ฑวัฒ น์ คํา เอม ชีแจงว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุ น สําหรับ ปี ส ินสุด ณ วัน ที 31
ธันวาคม 2558 ทีนําเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ในครังนีนัน ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี บริษทั บี พี อาร์ ออดิท แอนด์
แอดไวเซอรี จํากัด และได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษทั เรียบร้อยแล้ว ตามลําดับ ซึง
คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมใหญ่ ผถู้ ือหุ้น ได้พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจํ าปี สินสุด ณ วันที 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังกล่าว ปรากฎตามเอกสารแนบ ในรายงานประจําปี 2558 ซึงได้เผยแพร่และนํ าส่งพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครังนี เพือผูถ้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาล่วงหน้าแล้ว
ประธานฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ทีประชุม ได้ส อบถามหรือ แสดงความเห็น และเมือไม่ม ีผู้ถือ หุ้น ซักถามหรือ มี
ข้อคิดเห็นเสนอแนะใด ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี
มติ

ประชุ มพิ จารณาและมี มติ อ นุมตั ิ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบปี บัญชี
สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ตามที เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์จากจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

325,876,863
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิ ดเป็ นร้อยละ 100.00
คิ ดเป็ นร้อยละ
0.00
คิ ดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2558
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่าบริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอืน (ถ้า
ั
มี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปนผลดั
งกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยจะขึนอยู่กบั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน
สภาพคล่อง ความจําเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต
สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจั จัยอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน และการบริหารงานของบริษทั โดยอยู่
ภายใต้เ งือนไขทีว่า บริษ ัท จะต้อ งมีเ งิน สดเพีย งพอสําหรับ การดําเนิ นธุ ร กิจ และการดําเนิ น การดัง กล่ าวจะต้อ ง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุ้นตามทีเห็นสมควร ตลอดจนการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี บริษทั จะต้องจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปีไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี
ั
รายละเอียดเกียวกับการจ่ายเงินปนผลสํ
าหรับผลการดําเนินงานปี 2558 ประธานฯ เชิญนายนพชัย วีระมาน
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม
นายนพชัย วีระมานกล่าวว่า บริษทั ได้สํารองเงินทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจํ าปี เป็ น จํ านวน 596,839.06 บาท และมีกําไรสุทธิหลังหักภาษีร ายได้และเงินสํารองทางกฎหมาย จํ านวน
11,936,781 บาท การจ่ายปนั ผลทีนํ าเสนอพิจารณาเป็ นการปนั เป็ นเงินสดจากกําไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท
ั 9,600,000 บาท ซึงแบ่งเป็นเงินปนผลส่
ั
จํานวนหุน้ ทังหมด 480,000,000 หุน้ คิดเป็นจํานวนเงินปนผล
วนทีได้รบั สิทธิ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุน้ ละ 0.0019 บาท และส่วนทีไม่ได้รบั สิทธิสง่ เสริมการลงทุน (Non-BOI) อัตราหุ้นละ
0.0181 บาท
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ั
ทังนีคณะกรรมการได้ขอให้ทประชุ
ี
มได้อนุมตั กิ ารกําหนดผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินปนผลในวั
นที 9 พฤษภาคม 2559 และ
ให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธปี ิดสมุดทะเบียนในวันที 10 พฤษภาคม 2559 และ
ั
กําหนดจ่ายเงินปนผลดั
งกล่าวในวันที 18 พฤษภาคม 2559
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกับประเด็นทีนํ าเสนอในวาระนี
และเมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถาม หรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี
มติ

ทีประชุมพิ จารณาและมีมติ อนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นจํานวน 596,839.06 บาท เพือเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงิ นปันผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2558 เป็ นจํานวนเงิ น 9,600,000 บาท
พร้อมกับอนุมตั ิ การผู้มีสิทธิ รบั เงิ นปั นผลในวันที 9 พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิ ธีปิ ดสมุดทะเบี ย นในวันที 10 พฤษภาคม 2559 และ
กําหนดจ่ายเงิ นปันผลดังกล่าวในวันที 18 พฤษภาคม 2559 โดยมีมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น
เอกฉันท์ จากจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

325,676,863
200,000
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิ ดเป็ นร้อยละ 99.9386
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.0614
คิ ดเป็ นร้อยละ
0

วาระที 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตังกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการทีออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่าในปี 2559 นีมีกรรมการบริษทั ทีออกตามวาระ ได้แก่
1) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิส ระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2) นายกฤษณ ไทยดํารงค์
กรรมการ
3) นายนันฑวัฒน์ คําเอม
กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ่ว ย
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจ ารณาแล้วเห็น ว่า กรรมการทัง 3 ท่ านมีคุณสมบัติที
เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเชียวชาญครบถ้วน ไม่มลี กั ษณะต้องตามตาม พรบ.
มหาชน และประกาศของคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ 2535 คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรให้ทประชุ
ี มได้พิจารณากรรมการทัง 3 ท่านทีออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึง
ทังนีเพือความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณา ประธานฯ ได้อนุ ญาตให้กรรมการทัง 3 ท่าน ได้แก่ นาย
มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกฤษณ ไทยดํารงค์ และ นายนันฑวัฒน์ คําเอม ซึงได้แสดงเจตจํานงขอออกนอก
ห้องประชุมระหว่างการพิจารณาเป็นการชัวคราว
จากนันประธานฯ ดําเนินการประชุมในลําดับต่อไป ดังนี

หน้า จาก

วาระที 5.1 กรรมการทีออกตามวาระ คือ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิ สระ
กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตามประวัติซึงได้แนบนํ าเสนอ
พร้อมหนังสือเชิ ญประชุม
ประธานฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ทีประชุม ได้ส อบถามหรือ แสดงความเห็น และเมือไม่ม ีผู้ถือ หุ้น ซักถามหรือ มี
ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี
มติ

ทีประชุมพิ จารณาและมีมติ อนุมตั ิ การเลือกตังกรรมการทีออกตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ งตามที เสนอ ด้ว ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ งมาประชุมและมีสิท ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี
5.1) ทีประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์จากผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิ ให้
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธ ยา กลับ เข้า ดํารงตํา แหน่ งกรรมการบริ ษ ัทอีกวาระหนึ ง ด้ว ย
คะแนนเสียง ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน 325,676,863
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0
งดออกเสียง จํานวน
200,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิ ดเป็ นร้อยละ 99.9386
คิ ดเป็ นร้อยละ
0
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.0614

วาระที 5.2 กรรมการที ออกตามวาระ คือ นายกฤษณ ไทยดํารงค์ กรรมการ ตามประวัติซึงได้แนบ
นําเสนอพร้อมหนังสือเชิ ญประชุม
ประธานฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ทีประชุม ได้ส อบถามหรือ แสดงความเห็น และเมือไม่ม ีผู้ถือ หุ้น ซักถามหรือ มี
ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี
มติ

ทีประชุมพิ จารณาและมีมติ อนุมตั ิ การเลือกตังกรรมการทีออกตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ งตามที เสนอ ด้ว ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ งมาประชุมและมีสิท ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี
5.2) ทีประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์จากผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิ ให้
นายกฤษณ ไทยดํารงค์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ ง ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน 325,676,863
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0
งดออกเสียง จํานวน
200,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิ ดเป็ นร้อยละ 99.9386
คิ ดเป็ นร้อยละ
0
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.0614

วาระที 5.3 กรรมการที ออกตามวาระ คือ นายนัน ฑวัฒ น์ คํา เอม กรรมการ กรรมการบริ หาร รอง
กรรมการผู้จดั การ และผู้ช่ วยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชี และการเงิ น ตามประวัติซึงได้แนบนํ าเสนอ
พร้อมหนังสือเชิ ญประชุม
หน้า จาก

ประธานฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ทีประชุม ได้ส อบถามหรือ แสดงความเห็น และเมือไม่ม ีผู้ถือ หุ้น ซักถามหรือ มี
ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี
มติ

ทีประชุมพิ จารณาและมีมติ อนุมตั ิ การเลือกตังกรรมการทีออกตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ งตามที เสนอ ด้ว ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ งมาประชุมและมีสิท ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี
5.3) ทีประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์จากผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิ ให้
นายนันฑวัฒน์ คําเอม กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ ง ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน 325,676,863
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0
งดออกเสียง จํานวน
200,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิ ดเป็ นร้อยละ 99.9386
คิ ดเป็ นร้อยละ
0
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.0614

จากนันประธานฯ ได้แถลงเรืองเพือทราบเกียวกับเกียวกับกรรมการทีลาออกก่อนครบวาระ ซึงมีวาระการ
ดํารงตํ าแหน่ ง เกิน กว่า 2 เดือ นขึนไป คณะกรรมการบริษ ัท ได้พิจ ารณาและมีมติแ ต่ ง ตังกรรมการท่ านใหม่แ ทน
กรรมการทีลาออก และชีแจงรายละเอียดเพือทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ ดังนี
นางสาวพรพรรณ นิ ล ประสิท ธิ ได้ล าออกจากการเป็ น กรรมการบริษ ัท ซึงมีผ ลวัน ที 1 มีน าคม 2559
เนืองจากมีภาระกิจ ทีต้องรับผิดชอบมากจากการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริห าร และ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสาย
งานโลจิสติกส์ ซึงต้องทุ่มเทกํากับดูแลงานอย่างใกล้ชดิ
คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติแต่งตัง นายกิตติศกั ด์ ศรีประเสริฐ ซึงเป็นบุคคลภายนอก เพือเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริษ ัทแทน โดยเป็ นการนับวาระต่อจาก นางสาวพรพรรณ นิ ลประสิทธิทีได้ลาออกไป ซึงคณะกรรมการ
บริษทั ร่วมพิจารณาแล้วว่า นายกิตติศกั ด์ ศรีประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และเห็น สมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญ ผูถ้ ือ หุ้น รับทราบการแต่ งตังกรรมการดัง กล่าว โดยได้แ นบ
รายละเอียดเกียวกับข้อมูลกรรมการ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั คุณวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ การทํางานพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ทีประชุม ได้ส อบถามหรือ แสดงความเห็น และเมือไม่ม ีผู้ถือ หุ้น ซักถามหรือ มี
ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงดําเนินการประชุมลําดับต่อไป
มติ

วาระนี เป็ นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559
ประธานแถลงต่อทีประชุมว่า เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษทั ซึงกําหนดให้ทประชุ
ี มสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ทังนีคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคํานึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการ

หน้า จาก

ดําเนินงานของบริษทั ภาระหน้าทีความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย ซึงค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจ
และอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงได้นําเสนอกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามอัตราเดิม ดังนี
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นรูปแบบเบียประชุม ไม่มคี า่ ตอบแทนรายเดือน โดยในปี ทีผ่าน
มาเบียประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยรวม 880,000 บาท มีรายละเอียดดังนี




เบียประชุมสําหรับ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย
30,000 บาท/ต่อครัง
เบียประชุมสําหรับ คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
20,000 บาท/ต่อครัง
กรรมการทีเป็นผูบ้ ริหารและพนักงาน ไม่มเี บียประชุม เนืองจากมีคา่ ตอบเทนเป็นเงินเดือนประจํา และโบนัส
ตามผลการดําเนินงานอยู่แล้ว
สําหรับปี 2559 นียังคงอัตราค่าเบียประชุมตามเดิม ทังนีกําหนดไม่เกิน 1,760,000 บาทต่อปี

ประธานฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ทีประชุม ได้ส อบถามหรือ แสดงความเห็น และเมือไม่ม ีผู้ถือ หุ้น ซักถามหรือ มี
ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี
มติ

ประชุม พิ จารณาและมี มติ อนุม ตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจํา ปี 2559 ตามที เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงเกิ นกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นซึงมาและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดย
มีรายละเอียดดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

323,475,763
0
2,687,100

เสียง
เสียง
เสียง

คิ ดเป็ นร้อยละ 99.1761
คิ ดเป็ นร้อยละ
0
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.8239

วาระที 7 พิ จารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559
สําหรับ วาระนี ประธานได้เ ชิญ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชแจงการแต่
ี
งตัง
ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 ต่อทีประชุม
นายสรรพัชญ โสภณ กล่าวว่า เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษทั ซึงกําหนดให้ทประชุ
ี มสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั
ทุกปี แต่เนืองจากในปี 2559 บริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด ผูส้ อบบัญชีสําหรับรอบบัญชีปี 2558 ที
ผ่านมา ติดภาระงานตรวจสอบของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายราย จึงไม่สามารถรองรับงานตรวจสอบ
บัญชีของบริษทั ต่อไปได้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาผูส้ อบบัญชีจาก PricewaterhouseCoopers หรือ
PwC เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพือนําเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้พิจารณาแต่งตัง
และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2559 ดังนี
รายชือผูส้ อบบัญชี:
1. นางณฐพร พันธุ์อุดม
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
3. นายพิสฐิ ทางธนกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 3430
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 3445
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 4095

หน้า
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โดยให้คนใดคนหนึงเป็นผูต้ รวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย และเห็นชอบการกําหนด
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจํ างวดสินสุด ณ 31 ธัน วาคม 2559 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึงการตรวจสอบงบการเงินสําหรับกิจการทีได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษทั
รวมเป็ น เงิน ทังสิน 2,300,000 บาท ทังนี ไม่ม ีร วมค่า ใช้จ่ ายอืน ซึ งเพิมขึนจากปี 2558 จํ านวน 1,000,000 บาท
เนืองจากการขยายตัวของธุรกิจ และ มาตรฐานการบัญชีไทยได้มกี ารปรับปรุงให้สอดคล้องกับ IFRS ซึงจะทําให้
รายงานทางการเงินของบริษทั มีความเป็นสากลยิงขึน
ทังนี บริษทั ผูส้ อบบัญชี และผูส้ อบบัญชีทนํี าเสนอเพือพิจารณาแต่งตัง ไม่มคี วามสัมพันธ์ และไม่มสี ่วนได้เสีย
กับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทประชุ
ี
มได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกับประเด็นทีนําเสนอในวาระนี
นายสุรพล อิ นทร์คาํ ผูถ้ ือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นว่า ตามความเห็นธุรกิจขนาดบริษทั นัน ค่าสอบ
บัญชีในอัตรา , , บาทสูงเกินไป บริษทั ควรเลือกผูส้ อบบัญชีรายอืนทีมีอตั ราค่าตอบแทนตํากว่าหรือไม่
นายนันฑวัฒน์ คําเอม ชีแจงว่าบริษทั ได้ทําการสืบอัตราค่าสอบบัญชีและเปรียบเทียบมาแล้ว ซึงค่าสอบบัญชี
ั บนั นันใกล้เคียงกัน เช่น บริษทั ผูส้ อบบัญชีประจําปี 2558 ได้เสนออัตราค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2559 ประมาณ
ในปีปจจุ
2,000,000 บาท แต่เนืองจากบริษทั มีการเติบโตทางธุรกิจค่อนข้างสูง จึงเลือกบริษทั ผูส้ อบบัญชีทีอยู่ในอันดับต้นๆ
ของตลาด
และเมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มได้พจิ ารณาลงมติ
มติ

ทีประชุมพิ จารณาและมีมติ แต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 ตามที เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉั นท์ จากจํานวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

323,182,163
280,600
2,700,100

เสียง
เสียง
เสียง

คิ ดเป็ นร้อยละ 99.0861
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.0860
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.8278

วาระที 8 พิ จารณาเรืองอืนๆ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ทีประชุมได้นํ าเสนอเรืองพิจารณา โดยชีแจงต่อ ทีประชุมให้ทราบว่า ตามมาตรา 105
แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไว้วา่ ผูถ้ ือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอืนๆ เพือพิจารณาใน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ทงหมด
ั
และไม่มผี ใู้ ด
เสนอเรืองอืนใดเข้าระเบียบวาระที 8 นีแล้ว รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ ในฐานะประธานทีประชุม จึงได้แ จ้งต่อ ที
ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว
จากนันจึงเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามและเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นทีนอกเหนือจากทีได้พิจารณาไปแล้ว
ตามระเบียบวาระข้างต้น ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามและแสดงความเห็นดังนี
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จาก

นายสุรพล อิ นทร์คาํ ผูถ้ ือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นว่า เนืองจากบริษทั อยู่ในรายชือทีต้องทําการซือ
ขายหุน้ ด้วยบัญชีทต้ี องวางเงินสดก่อนซือ หรือ Cash Balance มาค่อนข้างต่อเนืองหลังจาก IPO กรณีนีทําให้หุ้นของ
บริษทั น่าจะเป็นทีเพ็งเล็ง ทําให้ผลู้ งทุนรายย่อยไม่กล้าตัดสินใจซือ จึงอยากทราบว่าบริษทั จะดําเนินการอย่างไร
นายนพชัย วีระมาน ชีแจงว่าบริษทั ได้สอบถามไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงเกณฑ์การพิจารณา
ออกมาตรการกํากับการซือขายแบบ Cash Balance นัน เกียวกับความผิดปกติในเรืองอัตราหมุนเวียนการซือขาย
(Turnover ratio) มูลค่าการซือขาย และราคาซือขายทีไม่สอดคล้องกับปจั จัยพืนฐาน เช่น P/E Ratio เป็ นต้น ซึงทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึนเครืองหมายไว้ กรณีนีบริษทั ไม่ลงไปดําเนินการใดในเรืองดังกล่าว เนืองจาก
เป็ นการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย บริษทั มุ่งเน้นเพียงการทําธุรกิจ และหากธุร กิจของบริษ ัท
ดําเนินการไปตามปกติ บริษทั เห็นว่าการติดเกณฑ์ Cash Balance คงเป็นการชัวคราวเท่านัน
นายปวริ ส สุรกิ ตติ ดาํ รง ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามว่ากรณีการว่าจ้างผูผ้ ลิตในประเทศจีนผลิตนัน บริษทั มีแผน
ั
ขยายผูผ้ ลิตหรือไม่ และในอดีตพบปญหาคุ
ณภาพและเคลมผูผ้ ลิตหรือไม่ รวมถึงบริษทั ใช้วธิ กี ารส่งออกไปยังประเทศ
ปลายทางประเทศทีสามโดยตรงจากประเทศผูผ้ ลิต หรือส่งออกจากประเทศไทย
นายนพชัย วีระมาน กล่าวชีแจงว่า บริษทั มีผผู้ ลิตในประเทศจีนทังหมด รายซึงมีรายหลักอยู่ ราย แต่ทงนี
ั
ั
บริษทั เป็นผูอ้ อกแบบ ลงทุน และเป็นเจ้าของแม่พมิ พ์สาํ หรับฉีดพลาสติก ดังนันหากผูผ้ ลิตรายหลักหรือรายใดมีปญหา
บริษทั สามารถย้ายแม่พิมพ์ไปว่าจ้างรายอืนผลิตได้ นอกจากนันบริษทั มีขอ้ ตกลง (Agreement) ทีชัดเจน หากเกิด
ความผิดพลาดเกินกว่าร้อยละ ผูผ้ ลิตเป็นผูร้ บั ผิดชอบ และทีผ่านมาบริษทั เคยเคลมเป็นส่วนลดกลับมาบ้าง ส่วนการ
ป้อ งกัน หรือ ลดปญั หา บริษ ัท ได้ล งไปดูแ ลโดยกําหนดมาตรฐานและเงือนไขต่ างๆในการผลิต เพือให้ผู้ผ ลิต ได้
ดําเนินการตามทีกําหนด สําหรับการส่งออกบริษทั มีทงสองวิ
ั
ธกี าร
นายปวริ ส สุรกิ ตติ ดาํ รง สอบถามว่าบริษทั มีมาตรการอย่างไรในการดําเนินการในไตรมาสที 3/2559 และไตร
มาสที 4/2559 เพือไม่ให้เกิดผลกระทบกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Bottom Line) แลบริษทั มีแผนการนํ าเสนองานโครงการ
เช่น หมูบ่ า้ น หรือคอนโดหรือไม่ หรือแผนการส่งออกไปยังประเทศทีมีฤดูกาลไม่ตรงกับประเทศไทยหรือไม่
นายนพชัย วีระมาน กล่าวชีแจงว่า ฝ่ายบริหารมีโจทย์หลักคือ การควบคุมค่าใช้จ่ายขายและการตลาดให้ตํา
และสอดคล้อ งกับ รายได้ และขณะนี ทีม งานเดินทางไปออกบูธ ที Canton Fair ประเทศจีน ซึงได้ร บั ความสนใจ
เนืองจากทังคุณภาพและราคาสามารถแข่งขันได้ โดยเป้าหมายคือการคัดเลือกตัวแทนจําหน่ ายในแถบซีกโลกใต้ เช่น
แอฟริกา เป็นต้น
สําหรับงานโครงการ บริษทั มีการนําเสนออย่างต่อเนือง และนอกจากสินค้าพัดลมไอนํ าและพัดลมไอเย็นแล้ว
บริษทั มีการนําเสนอโครงการประหยัดพลังงานและรักษาสิงแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีทได้
ี ต่อยอดมาจากสินค้ากลุ่มพัด
ลมของบริษทั ซึงการนําเสนอเป็นลักษณะค่าบริการเช่าใช้ เพือให้เกิดรายได้ต่อเนือง (Recurring Revenues) ทังนี
ต้องใช้เวลาในการขยายตลาดเนืองจากเป็นลักษณะโครงการ แต่บริษทั เห็นว่าเป็นรายได้สาํ คัญในระยะยาวต่อไป
นายปวริ ส สุรกิ ตติ ดาํ รง สอบถามต่อไปว่า บริษทั จะมีผลิตภัณฑ์รนุ่ ใหม่ออกมาหรือไม่ บริษทั มีสนิ ค้าคงคลัง
เพียงพอรองรับในฤดูกาลขายทังปีหรือไม่ และแผนกลยุทธ์ของบริษทั ปีนีเป็นอย่างไร
นายนพชัย วีระมาน กล่าวชีแจงว่า จุดแข็งของบริษ ัทคือการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ซึงทีผ่านมา
บริษ ัทออกสิน ค้าใหม่ทุกปี และสามารถทํ ายอดขายได้ดี ปจั จุ บ นั มีผ ลิตภัณฑ์ทีอยู่ ใน Pipeline ประมาณกว่า 10
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โครงการ ซึงมีทงผลิ
ั ตภัณฑ์ทเกี
ี ยวกับความเย็น และผลิตภัณฑ์ทนอกเหนื
ี
อจากกลุ่มพัดลมดังกล่าว แต่บริษทั มีความรู้
และความเข้าใจ
สําหรับการเก็บสินค้าคงคลัง บริษทั ได้วางแผนรองรับไว้และมีสนิ ค้าเพียงพอต่อการจําหน่าย
ส่วนกลยุท ธ์ในภาพรวม บริษทั ได้วางแผนธุร กิจโดยตังเป้าการเติบโตไว้รอ้ ยละ 40 และบริหารจัดการเรือง
ต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่เนืองจากงบการเงินยังไม่ผ่านการตรวจสอบบัญชี และยังไม่ผ่านการอนุ มตั ิจ ากคณะกรรมการ
บริษ ัท จึง ยัง ไม่สามารถให้ข ้อมูลละเอียดได้ แต่ปีนี บริษ ัทมีคู่ค่าทีเป็ น Strategic Partner อย่ าง บริษทั ซิงเกอร์
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทีมีศกั ยภาพเข้าถึงกลุ่มรายย่อยทีบริษทั เข้าไม่ถงึ และมีกระบวนการจัดการงานขายทีดี
แนวโน้มเป็นไปทางทีดี
นางสาวชลวนา พาราพสุ ผูถ้ อื หุน้ สอบถาม กรณีราคานํามันมีการขยับราคาขึนหรือลงมีผลต่อราคาขาย และ
ต้นทุนอย่างไร การส่งออกมีมาร์จนเป็
ิ นอย่างไร และเปรียบเทียบกับการจําหน่ายในประเทศแล้วสูงหรือตํากว่าอย่างไร
นายนพชัย วีระมาน กล่าวชีแจงว่า ทีผ่านมาซัพพลายเออร์ไม่เคยปรับราคาเนืองจากต้นทุนวัตถุดบิ ทีเพิมขึน
เนืองจากประเทศผูผ้ ลิตเองมีการแข่งขันกันเองค่อนข้างสูงด้วย ในทางกลับกันช่วงทีราคานํ ามันลง บริษทั ได้ต่อรอง
เพือลดราคา เมือเปรียบเทียบต้นทุนปีนีกับปีทผ่ี านมา บริษทั ประเมินว่าใกล้เคียงกัน หรืออาจะลดลงเล็กน้อย
สําหรับการส่งออกมีมาร์จนตํ
ิ า แต่ Overhead ก็คอ่ นข้างตํา ภาพรวมก็ใกล้เคียงกัน แต่ถ้าเป็ น Net Margin จะ
ขึนอยู่กบั ยอดขายของแต่ละ Business Unit
นางสาวชลวนา พาราพสุ สอบถามเพิมเติมว่า บริษทั มีการทําวิจยั หรือไม่กรณีการเป็ น Leading Brand ใน
ตลาด และคูแ่ ข่งทีมีมรี ายใดเป็นรายหลัก และบริษทั มีขอ้ กังวลใดจากแผนทีได้วางไว้วา่ จะเติบโตประมาณร้อยละ 40
นายนพชัย วีระมาน ชีแจงว่าทีผ่านมาผูท้ จํี าหน่ายสินค้ากลุ่มพัดลมไอเย็นจะมี คาร์เต้ และแอสทิน่า ซึงไม่ได้
จําหน่ายเพียงสินค้ากลุ่มนีเพียงอย่างเดียว มีเครืองใช้ไฟฟ้าอืนจําหน่ายด้วย บริษทั จึงมองว่าเป็นคูแ่ ข่งรายย่อยเท่านัน
แต่ยอมรับว่าสองรายนีมีกลยุทธ์ดา้ นราคาดี สําหรับปีนีจะมีรายหลักคือ ฮาตาริ ซึงเมือปีกอ่ นนําสินค้ามาลองตลาดแล้ว
1 รุน่ ปีนีเพิมมาอีก 1 รุน่ จากข้อมูลของห้างค้าปลีกพบว่ายอดขายของบริษทั และยอดขายของฮาตาริใกล้เคียงกัน แต่
ยอดขายของคูแ่ ข่งรายย่อยลดลง จึงคาดว่าฮาตาริได้เข้าไปดึงสัดส่วนของคู่แข่งรายย่อยนัน แต่สําหรับบริษทั บริษทั
เชือว่าการโฆษณาของฮาตาริเป็นการช่วยกระตุน้ ตลาดด้วย และเป็นโอกาสการให้บริษทั สามารถขายได้ดว้ ย ปจั จุบนั
ฮาตาริมสี นิ ค้าพัดลมไอเย็น 2 รุน่ และบริษทั มีประมาณ 8-9 รุน่
ส่วนข้อกังวล บริษทั เห็นว่าความเสียงจากภาวะเศรษฐกิจทีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซือหรือกําลังการซือ ที
ทําให้ชะลอการซือออกไป แต่ทงนี
ั จากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทีผ่านมา บริษทั ก็เติบโตในช่วงดังกล่าว และโจทย์
ั บนั ถือว่าทําได้ดขี นึ
หลักทีต้องใกล้ชดิ คือ การควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ ซึงปจจุ
นางสาวชลวนา พาราพสุ สอบถามต่อไปว่า ช่วงผ่านจากไตรมาส 1/2559 เข้าไตรมาส 2/2559 เงินบาทแข็ง
ค่าขึน เป็นประโยชน์ต่อบริษทั มากน้อยเพียงใด และมีสดั ส่วนรายได้กบั ค่าใช้จ่ายทีเป็นสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐอย่างไร
นายนพชัย วีระมาน กล่ าวว่า การทีเงินบาทแข็ง ค่าขึนนันทํ าให้ต้น ทุ นของบริษ ัท ลดลง และจากการวาง
งบประมาณด้วยเกณฑ์คํานวณต้นทุนทีอัตราแลกเปลียน 37 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐจึงเป็ นเรืองบวก สําหรับสัดส่วน
รายได้และค่าใช้จ่ายตามทีสอบถามนัน การส่งออกของบริษทั ถือว่าเป็น Natural Hedge ในตัวโดยมีสดั ส่วนรายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอัตราทีใกล้เคียงกัน
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ขณะก่ อ นปิ ด การประชุ ม มีผู้ถื อ หุ้ น และผู้ร บั มอบฉั น ทะเข้าประชุม ทังสิน 71 ราย ถื อ หุ้น รวมกัน จํ านวน
326,162,863 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 67.95 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทังหมด
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ ได้ปิดการประชุม เวลา 15:35 น.

__________________________
(รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์)
ประธานทีประชุม
__________________________
(นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย)
เลขานุการบริษทั / เลขานุการทีประชุม
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