ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2560
วันพฤหัสบดีที 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน
เลขที 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หนังสือเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2560
สิ งทีส่งมาด้วย
เอกสารประกอบวาระ
1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
2. รายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดรี อม)
3. งบการเงินประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
4. เอกสารประกอบวาระการพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการบริษทั
แทนกรรมการทีออกตามวาระ
4.1 นิยามของกรรมการอิสระของบริษทั
4.2 ประวัตบิ ุคคลทีได้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการ
แทนกรรมการทีออกตามวาระ
5. เอกสารประกอบวาระการพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี
และกําหนดเงินค่าตอบแทน
6. เอกสารประกอบวาระพิจารณาอนุมตั โิ ครงการร่วมลงทุนระหว่าง
บริษทั และลูกจ้าง โครงการที 2 สําหรับกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร
(EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2)

วาระที 1
วาระที 2
วาระที 3
วาระที 5

วาระที 7
วาระที 8

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน
9. ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
10. คําชีแจง เรือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ และหลักเกณฑ์
การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ อื หุน้
11. แผนทีของสถานทีจัดประชุม

หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560
บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
เลขที

IM1-LE-CS-17-03-02
วันที 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

เรือง

เชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุ้น บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่งมาด้วย
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
รายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดรี อม)
งบการเงินประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
เอกสารประกอบวาระการพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีออกตามวาระ
4.1 นิยามของกรรมการอิสระของบริษทั
4.2 ประวัตบิ ุคคลทีได้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการ แทนกรรมการทีออกตามวาระ
เอกสารประกอบวาระการพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดเงินค่าตอบแทน
รายละเอียดโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและลูกจ้าง โครงการที 2 สําหรับกรรมการทีเป็ น
ผูบ้ ริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
แบบฟอร์มลงทะเบียน
ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
คําชีแจง เรือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ และหลักเกณฑ์
การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ อื หุน้
แผนทีของสถานทีจัดประชุม

เมือวันพฤหัสบดีที 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทีประชุมคณะกรรมการ บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
จํากัด (มหาชน) (“KOOL”) (“บริษัท”) ได้มมี ติให้เรียกประชุม สามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที 20
เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี
วาระที 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) ได้จดั การประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 เมือวันพฤหัสบดีที 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจิก 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
10210
และได้ จ ั ด ทํ า รายงานและเผยแพร่ ร ายงานดั ง กล่ า วผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที
www.masterkool.com เพือให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
(ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ทประชุ
ี
มใหญ่ผู้ถอื หุน้ รับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือ
หุน้ ประจําปี 2559 ซึงได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง
การลงมติ วาระนีต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุม และมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที 2

รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานและการเปลียนแปลงทีสําคัญซึงเกิดขึนใน
รอบปี 2559 ซึงปรากฎในรายงานประจําปี 2559 (ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี
ม สามัญผูถ้ ือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานและ
การเปลียนแปลงทีสําคัญในรอบปี 2559 ดังกล่าว
การลงมติ วาระนีเป็ นเรืองทีรายงานเพือทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วาระที 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และงบกํ า ไรขาดทุ น สํ า หรับ ปี สินสุ ด ณ วัน ที 31
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ของบริษทั ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั แล้ว (ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 3)
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจําปี ของบริษัทสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก
นางณฐพร พันธุอ์ ุดม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที 3430 ผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัดแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษทั เสนอทีประชุมใหญ่ผถู้ ือ
หุน้ พิจารณางบการเงินประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มใหญ่ผถู้ ือหุน้ อนุ มตั ิงบการเงินประจําปี สินสุด
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึงผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดย
แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ในปี 2559 ทีผ่านมา สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี
ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั
รายการ

หน่วย : ล้านบาท
2559
853.25
28.26
8.08
889.59
562.67
7.84
210.48
1.60
87.00
0.180

รายได้จากการขาย
รายได้จากกการให้บริการ
รายได้อน*
ื
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

หน้ า 2 จาก 10

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2558
เพิมขึน (ลดลง)
560.72
292.53
30.30
(2.04)
3.46
4.62
594.48
295.11
363.12
199.55
11.12
(3.28)
204.06
6.42
7.77
(6.17)
8.03
78.97
0.021
0.159

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

* รายได้อนื เช่น ดอกเบียรับ กําไรจากอัตราแลกเปลียน และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น

โดยมีรายละเอียดงบการเงินซึงได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม ในครังนี (ตามสิงทีส่งมาด้วย
ลําดับที 3)
การลงมติ วาระนีต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที 4

พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถอื หุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสํารองตามกฎหมายและ
เงินสํารองอืน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยจะขึนอยู่กบั
ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจั จัยอืนๆ ทีเกียวข้อง
กับการดําเนิ นงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงือนไขทีว่า บริษัทจะต้องมีเงินสด
เพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้
ตามทีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร และการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
บริษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรให้นําเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2560 เพือพิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี
การจ่ายปนั ผลเป็ นเงินสดจากกําไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.0754 บาท หรือ คิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
36,192,000.00 บาท อนึง เมือวันที 7 กันยายน 2559 บริษทั ได้ดําเนินการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล
สําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรก ในอัตรา 0.0300 บาทต่อหุน้ เป็ นเงิน 14,400,000.00 บาท
ดังนัน คงเหลือเงินปนั ผลทีจะจ่ายอีก 0.0454 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 21,792,000.00
บาท โดยเป็ นกําไรทีได้รบั การยกเว้นภาษีจากการได้รบั สิทธิสง่ เสริมการลงทุน (BOI) หุน้ ละ 0.0031 บาท
และเป็ นกําไรทีไม่ได้รบั สิทธิสง่ เสริมการลงทุน (Non-BOI) หุน้ ละ 0.0423 บาท
ซึงการจ่ายเงินปนั ผลในครังนีเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั
รายละเอียดการจ่ายปันผล
กําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษทั )
จํานวนหุน้
เงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
แบ่งเป็ น: - เงินปนั ผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
- เงินปนั ผลทีจะจ่ายอีก (บาท/หุน้ )
รวมเงินปนั ผลจ่ายสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี ทงสิ
ั น (บาท)
อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อกําไรสุทธิ (ร้อยละ)
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ผลการดําเนิ 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

โดยกําหนดผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผลในวันที 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที 3 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผล
ดังกล่าวในวันที 19 พฤษภาคม 2560*
*ทังนีการให้สทิ ธิดงั กล่าวของบริษทั ยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้
การลงมติ วาระนีต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตังกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้กรรมการออก
จากตําแหน่ ง ตามวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจํา ปี อัตราหนึงในสามของจํานวนกรรมการ
ทังหมด ซึงในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560 ครังนีมีกรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน 3
ท่าน ดังนี
1. นายกิตติศกั ดิ ศรีประเสริฐ
2. นายฟงั เม็ง ฮอย
3. นายนพชัย วีระมาน

กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ

โดยบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและเสนอรายชือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลื อกตังเป็ น
กรรมการ ระหว่างวันที 3 พฤศจิกายน 2559 จนถึง วันที 15 มกราคม 2560 ซึงไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระ
และ รายชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการนัน คณะกรรมการ
บริษทั ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังนี
1) คุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อนที
ื เกียวข้อง
2) มีความรูค้ วามสามารถเป็ นประโยชน์อย่างสําคัญต่อธุรกิจของบริษทั ฯ
ทังนีหากกรรมการทีครบวาระดังกล่าว มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎ
บัตรทีได้ประกาศไว้ เช่น กรณีทเป็
ี นบุคคลทีมีความรูค้ วามเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกียวข้องกับบัญชีฯ
เพียงท่านเดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ขอ้ นีอีกด้วย
สําหรับในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครังนี มีบุคคลทีได้รบั การเสนอชือเพือดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
อิสระ โดยคณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วว่าบุคคลทีจะเสนอชือให้ เป็ น กรรมการอิสระจะสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง อีกทังยังมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตรงตาม
นิยามของกรรมการอิสระทีบริษทั กําหนด (ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 4.1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ งไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี ม ติ ว่ า
กระบวนการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทีต้องออกจากวาระทังหมดดังกล่าว มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม พระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจทีเกียวข้องกับการดําเนินงานของบริษทั มีประวัตกิ ารทํางานที
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โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถทีจะช่วยพัฒนาบริษทั ได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่ อทีประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจําปี เพืออนุ มตั ิแต่ งตังกรรมการทังหมดทีออกตามวาระทัง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริษัทต่ อไปอีกวาระหนึง โดยรายละเอียดเกียวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การทํางานของกรรมการแต่ละท่าน (ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 4.2)
การลงมติ วาระนีต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที 6

พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพือให้เ ป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อ บัง คับ ของบริษัท ซึงกํ า หนดให้ทีประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาและอนุ ม ัติกํา หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการนัน ฝ่า ยบริห ารของบริษัท ฯ โดยนายนพชัย วีร ะมาน กรรมการผู้จ ัด การ ได้นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพือพิจารณาทบทวนแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับ
กรรมการในคณะกรรมการบริษทั ให้เหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดําเนินงาน
ของบริษทั และภาวะตลาด และได้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือให้ความเห็นชอบแล้ว
ทังนีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาอย่างละเอียด
รอบคอบโดยคํานึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท ภาระหน้าทีความ
รับผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย ซึงค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงได้กบั ค่าเฉลียของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามข้อ มู ล ค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู้บ ริห ารของบริษั ท จดทะเบีย นฉบับ ปี 2558 ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึงเป็ นฉบับล่าสุดได้ระบุอตั ราค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั จดทะเบียนไว้
พอสังเขปจากผลสรุปของบริษทั จดทะเบียนจํานวน 602 บริษทั ดังนี
ตําแหน่ง

จํานวนบริษทั จดทะเบียนที
ทําการประเมินผลในปี 2558

กรรมการ
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
ประธานกรรมการ

593
567
525

ค่าเฉลียค่าตอบแทนกรรมการ/คน/ปี
(ล้านบาท)
2554
2555 2556 2557 2558
0.67
0.66 0.69 0.63 0.66
0.80
0.73 0.73 0.54 0.57
1.05
1.02 1.07 1.13 1.46

จากข้อมูลภาพรวมค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามทีได้ชแจงข้
ี
างต้ น ประกอบกับ
ความเหมาะสมทางธุรกิจ ซึงปี ทผ่ี านมาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้เสียสละเวลา มุ่งมัน
ทุ่มเทและผลักดันจนสามารถทําให้ผลประกอบการออกมาอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และตามแผนธุรกิจในปี
2560 นี ธุรกิจจะมีการขยายตัวในทุกช่องทางโดยวางเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจกว่าร้อยละ 40 เมือเป
รียเทียบกับปี 2559 ทีผ่านมา ซึงบริษทั ฯ ต้องอาศัยความรูค้ วามชํานาญและประสบการณ์จากกรรมการ
ทุกท่านในการให้คาํ แนะนํา คําปรึกษา กํากับดูแล และติดตามอย่างใกล้ชดิ เพือให้บรรลุตามเป้าหมายที
ได้วางไว้
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จึงขอนํ าเสนอต่อทีประชุมได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ในอัตราใหม่ ซึงวงเงินตาม
งบประมาณค่าตอบแทนในปี 2559 จํานวน 1,760,000 บาท ขอเสนอปรับวงเงินงบประมาณค่าตอบแทน
เป็ นจํานวน 2,600,000 บาทในปี 2560 เพือการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทีมี
ความถีมากขึน รวมถึง การประชุ ม ร่ว มกับ ฝ่ายบริห ารเพือติดตามความคืบ หน้ า การดําเนินงาน โดย
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็ นเบียประชุม และไม่มคี ่าตอบแทนอืนใด เช่น เงินประจํารายเดือน เงิน
โบนัส เงินบําเหน็จ เป็ นต้น
(หน่วย: บาท)

รายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ปี 2560 (ปี ทเสนอ)
ี
2,600,000

ปี 2559
งบประมาณทีได้อนุมตั ิ ค่าเบียประชุมทีจ่ายจริง
1,760,000
1,340,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนแล้ว โดยคํานึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจําปี 2560 ดังนี
เบียประชุมต่อท่าน ต่อครัง
ปี 2560
ปี 2559

1. คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริษทั
(ไม่มเี งินเดือนประจํา)
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
(ไม่มเี งินเดือนประจํา)
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารและพนักงาน
(มีเงินเดือนประจํา และโบนัสขึนอยูก่ บั ผลการดําเนินงาน)

40,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

20,000 บาท

ไม่มเี บียประชุม

ไม่มเี บียประชุม

เบียประชุมต่อท่าน ต่อครัง
ปี 2560
ปี 2559

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ไม่มเี งินเดือนประจํา)
กรรมการตรวจสอบ
(ไม่มเี งินเดือนประจํา)
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(ไม่มเี งินเดือนประจํา)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(ไม่มเี งินเดือนประจํา)

40,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

20,000 บาท

เบียประชุมต่อท่าน ต่อครัง
ปี 2560
ปี 2559
40,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

20,000 บาท

ทังนีค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลียอยู่ทประมาณ
ี
433,000 บาทต่ อท่ านต่ อปี ซงไม่
ึ เกินกว่าค่าเฉลีย
ค่าตอบแทนกรรมการจากผลสํารวจปี 2558 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามทีชีแจ้งข้างต้น
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การลงมติ วาระนีต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสีย งไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 7

พิ จารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพือให้เ ป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษทั ซึงกําหนดให้ทประชุ
ี มสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษทั
ตามทีบริษทั ฯ ได้แต่งตังผูส้ อบบัญชีจากไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส (PWC) สําหรับการสอบ
ทานและการตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนสุ
ิ ด 31 ธันวาคม 2559 ตามมติทประชุ
ี
ม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 รวมเป็ นระยะเวลาการสอบบัญชีของบริษทั ฯ 1 ปี โดยมีอตั ราค่าสอบบัญชี
รอบปี ดงั กล่าวอยู่ที 2,300,000 บาท
ฝา่ ยบริหารจึงได้นําเสนอสํานักงานสอบบัญชีอกี ราย ได้แก่ บริษทั เอส พี ออดิท จํากัด ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือเป็ นทางเลือกในการพิจารณา ซึงสํานักงานดังกล่าวกํากับดูแลโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
และได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของกิจการในตลาดทุน และมีอตั ราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ทเหมาะสมกั
ี
บขนาดธุรกิจของบริษทั ซึง
กําหนดไว้เป็ นจํานวนวงเงินไม่เกิน 1,770,000 บาท ทังนีไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา และเห็นควรให้นําเสนอ
ผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตของ บริษั ท เอส พี ออดิท จํ า กัด เป็ น ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท และกํ า หนด
ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 1,770,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน) ต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ การ
ปฏิบตั ิงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กบั บริษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลายราย อีกทังมีอตั ราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ทเหมาะสม
ี
ทังนี บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชี
ตามทีเสนอเพือพิจารณาแต่งตังนัน มีความเป็ นอิสระ ไม่มคี วามสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย ใดๆ กับ
บริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและ
อนุ ม ัติให้นํ า เสนอต่ อ ทีประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น เพือพิจ ารณาอนุ ม ัติแ ต่ งตังผู้ส อบบัญ ชีแ ละการกํา หนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2560 โดยข้อมูลเกียวกับประวัติและประสบการณ์การทํางานของ
ผูส้ อบบัญชีแต่ละท่าน (ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 5)
บริษทั ผูส้ อบบัญชี: บริษทั เอส พี ออดิท จํากัด
รายชือผูส้ อบบัญชี : 1. นางสาวซูซาน เอียมวณิชชา
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
3. นางสาวชืนตา ชมเมิน
4. นางสาววันดี เอียมวณิชชา
5. นางสาวยุพนิ ชุ่มใจ
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ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 4306 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 4475 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 7570 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 8210 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 8622

โดยให้คนใดคนหนึงเป็ นผู้ทําการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษทั ย่อย ประจํางวด
สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั และบริษัทย่อย
รวมถึงการตรวจสอบงบการเงินสําหรับกิจการทีได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษทั กําหนดไว้
เป็ นจํานวนวงเงินไม่เกิน 1,770,000 บาท ทังนีไม่มรี วมค่าใช้จ่ายอืน ซึงอัตราค่าสอบบัญชีทนํี าเสนอนี
เป็ นอัตราทีตํากว่าค่าสอบบัญชีเมือปี 2559 จํานวน 530,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดงั กล่าว เป็ นการ
ให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านัน ไม่มกี ารให้บริการด้านอืนนอกเหนือจากการสอบบัญชี
(Non-audit services)
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
รายการ
ค่าสอบบัญชี (บาท)

ปี 2560 (ปี ทเสนอ)
ี
1,770,000.00

ปี 2559
หมายเหตุ
2,300,000.00 • อัต ราทีเสนอเป็ น อัต ราที รวมค่ า
ตรวจสอบตามบัต รส่ ง เสริม การ
ลงทุน 50,000 บาทต่อบัตรแล้ว
• อัตราทีเสนอไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน
สํานักงานจะเบิกชดเชยตามทีได้
จ่ายจริงซึงถือปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ
สํา นัก งานสอบบัญ ชีอืน เช่ น ค่ า
ตรวจสอบระบบควบคุ ม ของ IT
ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็ นต้น
• อัตราทีเสนอในปี 2560 มีอตั ราตํา
กว่ า อัต ราค่ า สอบบัญ ชี 2559
จํานวน 530,000 บาท

การลงมติ วาระนีต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที 8

พิ จารณาอนุมตั ิ โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้าง โครงการที 2 สําหรับกรรมการทีเป็ น
ผูบ้ ริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
โครงการนีเป็ นโครงการสําหรับ กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร เพือผูส้ มัครใจเข้า
ร่วมโครงการสามารถสะสมหุ้นของบริษัท โดยการทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทด้วยการร่วมลงทุนกับ
บริษทั เป็ นรายงวดอย่างสมําเสมอตามกรอบระยะเวลาทีกําหนด
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นํารายละเอียดโครงการร่ว ม
ลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้าง โครงการที 2 สําหรับกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร (EJIP: Employee Joint
Investment Program No. 2) เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพืออนุ มตั ิ เพือเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้
พนักงาน และผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั ย่อยทีเข้าร่วมโครงการ ได้มสี ่วนร่วมในความเป็ นเจ้าของ
องค์กรซึงนําไปสู่ผลของการดําเนินงานทีดีอย่ างต่อเนืองตามรายละเอียดโครงการ (ตามสิงทีส่งมาด้วย
ลําดับที 6)

หน้ า 8 จาก 10

ทังนี บริษทั ฯ ได้เริมโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้างไปแล้วก่อนหน้านี จํานวน 1 โครงการ
ซึงเป็ นโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้าง โครงการที 1 สําหรับพนักงาน และผูบ้ ริหารทีไม่เป็ น
กรรมการบริษทั (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 1) ซึงเริมโครงการตังแต่เมือวันที
1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผ่านมติอนุ มตั จิ ากการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวันที 11 พฤศจิกายน
2559 และได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เมือวันที 23 มกราคม 2560
การลงมติ วาระนีต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 9

พิ จารณาอนุมตั ิ การเปลียนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษทั และการแก้ไขเพิ มเติ มหนังสือบริ คณห์
สนธิ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพือความชัดเจนของวัตถุประสงค์ทมีี อยู่เดิมตามการประกอบธุรกิจงานเช่า
ของบริษทั จึงเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษทั จากเดิมทีมี 34 ข้อ เพิมอีกจํานวน 2 ข้อ คือ ข้อที 35 และ
36 ดังนี
(35) ประกอบกิจการผลิต ขาย และให้เช่าเต้นท์ บูธ โต๊ะ เก้าอี และอุปกรณ์ ประกอบการจัดงานทุก
ประเภท
(36) ประกอบกิจการเป็ นทีปรึกษา ออกแบบ และบริการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และงาน
กิจกรรมทุกรูปแบบ
และเพือความสอดคล้องกับการเปลียนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว จึงเห็นควรแก้ไขเพิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิดงั นี
รายการแก้ไขเพิ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ
3

ข้อความเดิม
แก้ไขเป็ น
วัตถุประสงค์ในการแก้ไข
วัตถุประสงค์ของบริษทั มี วัตถุประสงค์ของบริษทั มี เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลง
จํานวน 34 ข้อ
จํานวน 36 ข้อ
วัตถุประสงค์ของบริษทั

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรให้นําเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2560 เพือพิจารณาอนุมตั เิ ปลียนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษทั โดยเพิมข้อ 35. และข้อ 36. และ
การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ จากจํานวน 34 ข้อเป็ น 36 ข้อ ทังนีเพือความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ทมีี อยู่เดิมตามการประกอบธุรกิจงานเช่าของบริษทั
การลงมติ วาระนีเป็ นวาระเพือพิจารณามีมติพเิ ศษซึงต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 10 พิ จารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
บริษทั ฯ ขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้างต้น
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อนึง บริษทั กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพือกําหนดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าประชุม สามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจําปี 2560 ในวันที 13 มีนาคม 2560 เป็ นต้นไป จนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพือขอเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที ทีระบุไว้ขา้ งต้น และเพือให้
การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษทั จัดให้มกี ารลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมตังแต่เวลา 12.30 น. หากผูถ้ อื
ี งตังบุคคลอืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครังนี ท่านสามารถมอบ
หุน้ ท่านใดประสงค์ทจะแต่
ฉันทะโดย กรอกข้อความลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน แสดงสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทังนี ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืน หรือกรรมการอิสระทีบริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์)
ประธานกรรมการบริษทั
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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 ซึงมีค วามจําเป็ นและสมเหตุ สมผล ผูถ้ ือหุ้นสามารถรับ ทราบ
รายละเอียดทังหมดจากรายงานประจําปี 2558
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทประชุ
ี
มได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกับประเด็นทีนํ าเสนอในวาระนี ผู้
ถือหุน้ ได้ซกั ถามและแสดงความเห็น ดังนี
ี
รกิจ
นายพงศธร วณิ ชเสถียร ผูร้ บั มอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล สอบถามถึงกําไรสุทธิทเหมาะสมของธุ
นายนพชัย วีระมาน ชีแจงว่าอัตรากําไรขันต้นค่อนข้างดี 40% น่ าพอใจ โดยปกติกําไรสุทธิทีผ่านมาประมาณ
ั
นจากอัตราแลกเปลียน ซึงบริษทั ไม่คาดไว้ว่าเงินบาท
6% ซึงเป็นเป้าหมาย อยู่แล้ว แต่ปีทผ่ี านมาพบปญหาการขาดทุ
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 12
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
ั
นในอดีตทีผ่านมา
วิธกี ารบริหารจัดการความเสียงในเรืองดังกล่าวอย่างไร เพือไม่ให้เกิดปญหาเช่
ั บนั ไว้อย่างค่อนข้าง
นายนพชัย วีระมาน กล่าวชีแจงว่า ฝ่ายบริหารได้จดั ทําแผนและประมาณการสําหรับปีปจจุ
ั
จึงขอชีแจงเพียง
ชัดเจนแล้ว แต่เนืองจากการชีแจงเป็นตัวเลขร้อยละนันจะทําให้สามารถคํานวณเห็นข้อมูลได้ทงหมด
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 ่วยกรรมการผู้จ ั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 1 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 งพอสําหรับการดําเนิ 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
ั
งกล่าวในวันที 18 พฤษภาคม 2559
กําหนดจ่ายเงินปนผลดั
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
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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
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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 า นใหม่แ 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
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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
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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 2,300,000 บาทสูงเกินไป บริษทั ควรเลือกผูส้ อบบัญชีรายอืนทีมีอตั ราค่าตอบแทนตํากว่าหรือไม่
นายนันฑวัฒน์ คําเอม ชีแจงว่าบริษทั ได้ทําการสืบอัตราค่าสอบบัญชีและเปรียบเทียบมาแล้ว ซึงค่าสอบบัญชี
ั
ในปีปจจุบนั นันใกล้เคียงกัน เช่น บริษทั ผูส้ อบบัญชีประจําปี 2558 ได้เสนออัตราค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2559 ประมาณ
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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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
ั
ณภาพและเคลมผูผ้ ลิตหรือไม่ รวมถึงบริษทั ใช้วธิ กี ารส่งออกไปยังประเทศ
ขยายผูผ้ ลิตหรือไม่ และในอดีตพบปญหาคุ
ปลายทางประเทศทีสามโดยตรงจากประเทศผูผ้ ลิต หรือส่งออกจากประเทศไทย
นายนพชัย วีระมาน กล่าวชีแจงว่า บริษทั มีผผู้ ลิตในประเทศจีนทังหมด 3 รายซึงมีรายหลักอยู่ 1 ราย แต่ทงนี
ั
ั
บริษทั เป็นผูอ้ อกแบบ ลงทุน และเป็นเจ้าของแม่พมิ พ์สาํ หรับฉีดพลาสติก ดังนันหากผูผ้ ลิตรายหลักหรือรายใดมีปญหา
บริษทั สามารถย้ายแม่พิมพ์ไปว่าจ้างรายอืนผลิตได้ นอกจากนันบริษทั มีขอ้ ตกลง (Agreement) ทีชัดเจน หากเกิด
ความผิดพลาดเกินกว่าร้อยละ 1 ผูผ้ ลิตเป็นผูร้ บั ผิดชอบ และทีผ่านมาบริษทั เคยเคลมเป็นส่วนลดกลับมาบ้าง ส่วนการ
ป้อ งกัน หรือ ลดปญั หา บริษ ัท ได้ล งไปดูแ ลโดยกําหนดมาตรฐานและเงือนไขต่ างๆในการผลิต เพือให้ผู้ผ ลิต ได้
ธกี าร
ดําเนินการตามทีกําหนด สําหรับการส่งออกบริษทั มีทงสองวิ
ั
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 เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั 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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ĊĔĤç÷ĕĤĊĤçāĒôĥćĂ

สิงทีส่งมาด้วย 4.1

นิ ยามของกรรมการอิ สระของบริษทั
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ทังนี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนันๆ ด้วย ซึงมีความเข้มงวดเท่ากับข้อกําหนดขันตําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และเข้มงวดกว่าข้อกําหนดขันตําของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจําหรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกันผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรือของผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคํา
ขออนุ ญ าตต่ อ สํา นักงาน ก.ล.ต. ทังนี ลักษณะต้อ งห้ามดัง กล่ าวไม่ ร วมถึง กรณี ทีกรรมการอิส ระเคยเป็ น
ข้าราชการหรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
(ค) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ นบิดามารดาคู่
สมรสพีน้องและบุตรรวมทังคูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอืน ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม
หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนัยหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีกอ่ นวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น
รวมถึง การทํ ารายการทางการค้าทีกระทําเป็ น ปกติเ พือประกอบกิจ การการเช่าหรือ ให้เ ช่าอสังหาริมทรัพ ย์
รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คํา
ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อนทํ
ื านองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือ
คู่สญ
ั ญามีภาระหนีทีต้องชําระต่ ออีกฝ่ายหนึงตังแต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ ทีมีตวั ตนสุทธิข องบริษ ัทฯ หรือ
ตังแต่ยสิี บล้านบาทขึนไปแล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการ
คํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุ โลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง
หนึงปีกอ่ นวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้น ทีมีนัย ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีซึงมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
สัง กัดอยู่เ ว้น แต่จ ะได้พ้น จากการมีล ักษณะดังกล่ าวมาแล้ว ไม่น้ อ ยกว่าสองปี ก่อ นวัน ทียืนคําขออนุ ญ าตต่ อ
สํานักงาน ก.ล.ต.
(ฉ) ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บ ริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา
ทางการเงิน ซึงได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนยั ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคํา
ขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
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(ช)
(ซ)

(ฌ)

ไม่เป็นกรรมการทีได้รบั การแต่งตังขึนเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุ้นซึง
เป็นผูท้ เกี
ี ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่ างเดีย วกัน และเป็ น การแข่ง ขันทีมีนัย กับ กิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อ ย
หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีมีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาที
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั อืน ซึงประกอบ
กิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ไม่มลี กั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ

ภายหลังได้รบั การแต่งตังให้เป็นกรรมการอิสระทีมีลกั ษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั
ย่อยลําดับ เดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
ในกรณีทบุี คคลทีบริษทั ฯ แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลทีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีกําหนดตามวรรคหนึง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษทั ฯ ได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมี
หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมือบริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี วามเห็น
คณะกรรมการบริษทั ทีแสดงว่าได้พจิ ารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทังฉบับแก้ไขเพิมเติม) แล้วว่าการแต่งตังบุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีและการให้
ความเห็น ทีเป็ น อิส ระและจัดให้ม ีการเปิ ดเผยขอ้มูล ต่ อ ไปนี ในหนัง สือ นัดประชุม ผู้ถือหุ้น ในวาระพิจ ารณาแต่ ง ตัง
กรรมการอิสระด้วย
(ก)
(ข)
(ค)

ลักษณะความสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิจ หรือ การให้บ ริการทางวิชาชีพ ทีทําให้บุคคลดัง กล่าวมีคุณสมบัติไ ม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนด
เหตุผลและความจําเป็นทียังคงหรือแต่งตังให้บคุ คลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตังบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพือประโยชน์ตาม (จ) และ (ฉ) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลทีได้รบั มอบหมายจากสํานักงานสอบ
บัญชี หรือผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผูล้ งลายมือชือในรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ
(แล้วแต่กรณี) ในนามของนิตบิ คุ คลนัน
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นายกิ ตติ ศกั ดิ ศรีประเสริฐ
บุคคลทีได้รบั การเสนอชือเพือแต่งตังเป็ นกรรมการบริษทั
สัญชาติ

ไทย

ปัจจุบนั อายุ

50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) วิชาเอก Finance และ Entrepreneurial Management
The Wharton School, University of Pennsylvania ฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา Industrial Engineering (MSIE)
The University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electronics (BE) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 156
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
• 2559 – ปจั จุบนั
กรรมการ กรรมการอิสระ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
• 2555 - 2557
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กสท
บริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
• 2553
Investment Director Thai Prosperity Advisory Co.,Ltd.
เป็ นกรรมการรายเดิ ม กรรมการ กรรมการอิสระ
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ

ได้รบั การแต่งตังเมือวันที 1 มีนาคม 2559

1 ปี

ตําแหน่ งปัจจุบนั

กรรมการ กรรมการอิสระ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษทั

ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั

จํานวนครังทีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559
• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จํานวน 5 ครัง จากการประชุม 7 ครัง (ได้รบั การแต่งตังเมือวันที 1 มี.ค.2559)
• เข้าร่วมประชุม กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จํานวน 1 ครัง จากการประชุม 1 ครัง
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอืน ทีเป็ นบริษทั จดทะเบียน
ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน ทีเป็นบริษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอืน ทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน ทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิ จการอืนทีอาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
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นายฟัง เม็ง ฮอย
บุคคลทีได้รบั การเสนอชือเพือแต่งตังเป็ นกรรมการบริษทั
สัญชาติ

มาเลเซีย

ปัจจุบนั อายุ

56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Ottawa University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DCP 189/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
• 2545 – ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
• 2559 – ปจั จุบนั กรรมการ Sensetech Properties Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
• 2559 – ปจั จุบนั กรรมการ Dionysus Asia Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
• 2559 – ปจั จุบนั กรรมการ The Wine Poetry Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
• 2559 – ปจั จุบนั กรรมการ Leisure Range Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
• 2546 - ปจั จุบนั กรรมการ SenseTech Sdn. Bhd ประเทศ มาเลเซีย
เป็ นกรรมการรายเดิ ม กรรมการ

ได้รบั การแต่งตังเมือวันที 3 มิถุนายน 2545

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ

14 ปี

ตําแหน่ งปัจจุบนั

กรรมการ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษทั

จํานวน 70,372,200 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 14.66

จํานวนการทีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559
• เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทั
จํานวน 6 ครัง จากการประชุม 7 ครัง
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอืน ทีเป็ นบริษทั จดทะเบียน
ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน ทีเป็นบริษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอืน ทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• กรรมการ SenseTech Sdn. Bhd
ประเทศ มาเลเซีย
• กรรมการ Sensetech Properties Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
• กรรมการ Dionysus Asia Sdn Bhd
ประเทศ มาเลเซีย
• กรรมการ The Wine Poetry Sdn Bhd
ประเทศ มาเลเซีย
• กรรมการ Leisure Range Sdn Bhd
ประเทศ มาเลเซีย

จํานวน 5 บริษทั

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิ จการอืนทีอาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
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นายนพชัย วีระมาน
บุคคลทีได้รบั การเสนอชือเพือแต่งตังเป็ นกรรมการบริษทั
สัญชาติ

ไทย

ปัจจุบนั อายุ

53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 82/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
• 2545 - ปจั จุบนั
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
• 2554 - ปจั จุบนั
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั จํากัด
เป็ นกรรมการรายเดิ ม กรรมการ

ได้รบั การแต่งตังเมือวันที 3 มิถุนายน 2545

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ

14 ปี

ตําแหน่ งปัจจุบนั
การถือหุ้นในบริษทั

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
จํานวน 122,932,260 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 25.61

จํานวนการทีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559
• เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทั
จํานวน 7 ครัง จากการประชุม 7 ครัง
• เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร
จํานวน 11 ครัง จากการประชุม 11 ครัง
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอืน ทีเป็ นบริษทั จดทะเบียน
ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน ทีเป็นบริษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอืน ทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั จํากัด

จํานวน 1 บริษทั

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิ จการอืนทีอาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
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นางสาวซูซาน เอียมวณิ ชชา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 4306
ตําแหน่ ง

หุน้ ส่วนสํานักงาน

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คุณวุฒิทางวิ ชาชีพ
• ผูส้ อบบัญชีทได้
ี รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
• ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ การทํางาน
ั บนั
• 2548 – ปจจุ
หุน้ ส่วนสํานักงาน บริษทั เอส พี ออดิท จํากัด
• 2533 – 2548
ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบอาวุโส บริษทั สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด

นายสุชาติ พานิ ชย์เจริญ
ตําแหน่ ง

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 4475

หุน้ ส่วนสํานักงาน

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณวุฒิทางวิ ชาชีพ
• ผูส้ อบบัญชีทได้
ี รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
• ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ การทํางาน
ั บนั
• 2550 – ปจจุ
หุน้ ส่วนสํานักงาน บริษทั เอส พี ออดิท จํากัด
• 2534 – 2547
หัวหน้าผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี บริษทั สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด
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นางสาววันดี เอียมวณิ ชชา
ตําแหน่ ง

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 8210

หุน้ ส่วนสํานักงาน

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณวุฒิทางวิ ชาชีพ
• ผูส้ อบบัญชีทได้
ี รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ประสบการณ์ การทํางาน
ั บนั
• 2549 – ปจจุ
หุน้ ส่วนสํานักงาน บริษทั เอส พี ออดิท จํากัด
• 2541 – 2546
หัวหน้าผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี บริษทั สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด

นางสาวชืนตา ชมเมิน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 7570
ตําแหน่ ง

หุน้ ส่วนสํานักงาน

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี

บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน วิทยาเขตบพิตรพิมขุ จักรวรรดิ

คุณวุฒิทางวิ ชาชีพ
• ผูส้ อบบัญชีทได้
ี รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ประสบการณ์ การทํางาน
ั บนั
• 2549 – ปจจุ
หุน้ ส่วนสํานักงาน บริษทั เอส พี ออดิท จํากัด
• 2544 – 2547
หัวหน้าผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี บริษทั สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด
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นางสาวยุพิน ชุ่มใจ
ตําแหน่ ง

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 8622
หุน้ ส่วนสํานักงาน

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
คุณวุฒิทางวิ ชาชีพ
• ผูส้ อบบัญชีทได้
ี รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ประสบการณ์ การทํางาน
ั บนั
• 2558 – ปจจุ
หุน้ ส่วนสํานักงาน บริษทั เอส พี ออดิท จํากัด
• 2555 – 2558
ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบ บริษทั สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด
• 2553 – 2555
ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
• 2546 – 2553
หัวหน้าผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี บริษทั สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด
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โครงการร่ วมลงทุนระหว่ างนายจ้ างและลูกจ้ างบริษัท มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
ครังที 2 สํ าหรับกรรมการทีเป็ นผู้บริหาร
(EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2)
โครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริ ษทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) (“KOOL”) ครั งที
2 สํา หรั บกรรมการทีเป็ นผู ้บริ หาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2) ซึ งเป็ นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ทีสจ.12/2552 ลงวันที 10 มิถุนายน 2552 เรื องการจัดทํา
และเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชีโดย EJIP เป็ นโครงการลงทุนซื อหุน้ ของ KOOL สะสม
เป็ นรายงวดเพื อเป็ นผลตอบแทนให้ก ับ พนัก งานผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท และบริ ษทั ย่อ ย โดยมีร ายละเอี ย ดทีสํา คัญของโครงการ
ดังต่อไปนี
วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เป็ นรู ปแบบหนึงของการให้ผลตอบแทนแก่กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- สร้างความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของกิจการ
- เป็ นเครื องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และรักษาบุคคลากรไว้กบั บริ ษทั ในระยะยาว

บริษัททีเข้ าร่ วมโครงการ

บริ ษทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ฯ”) ดังนี
1. บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด

ระยะเวลาสมทบเงินเข้ าโครงการ ตังแต่วนั ที 15 พฤษภาคม 2560 – 31 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 3 ปี
ระยะเวลาโครงการ
( รวม Silent period )

ตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 4 ปี

ผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมโครงการ

1. กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หารของ KOOL และบริ ษทั ย่อย เป็ นไปตามความสมัครใจของผูท้ ีมีสิทธิ
เข้าร่ วมโครงการ “ผูบ้ ริ หาร”

รูปแบบของโครงการ

- ในแต่ล ะเดื อน ณ วัน ทีบริ ษทั ฯจ่ ายเงิน เดือ น บริ ษทั ฯ จะหัก เงิ นเดื อน ผู ้บริ ห าร ทีเข้า ร่ ว ม
โครงการในอัตราร้ อ ยละ 3 จากฐานเงิน เดือ น (Base Salary) ของผูเ้ ข้าร่ ว มโครงการและ
ระยะเวลาทีผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทํางานอยูก่ บั บริ ษทั ฯ จนกว่าจะสิ นสุ ดระยะเวลาสมทบเงินเข้า
โครงการ ซึ งจะมีการปรับเพิมตามอัตราเงินเดือนของ ผูบ้ ริ หารทีเพิมขึนในทุกกรณี
- ในแต่ละเดือน ณ วันทีบริ ษทั ฯ จ่ายเงินเดือนให้แก่ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ฯ จะจ่ ายเงินสมทบให้กบั
ผูบ้ ริ หารทีเข้าร่ วมโครงการในอัตราร้อยละ 100 ของเงินสะสมทีผูบ้ ริ หารจ่ายเข้าโครงการ
- ระยะเวลาการแจ้งความจํานงของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ โดยผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถแจ้งความ
จํานงเข้าร่ วมโครงการ EJIP ตังแต่วนั ที 15 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้นไป
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บริ ษทั ได้แต่งตัง บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด เป็ นผูด้ าํ เนินการโครงการ EJIP และเป็ นตัวแทน
ในการซื อขายหลักทรัพย์ทีซื อภายใต้โครงการ EJIP (หุ ้นสามัญของบริ ษทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์
เนชันแนล จํากัด (มหาชน) "KOOL") ในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ในวันทีบริ ษทั จ่ าย
เงินเดือนให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ (วันโอนเงิน) ตัวแทนจะทําการซื อหุ ้น KOOL ภายในวันทํา
การถัดจากวันโอนเงินในแต่ละเดือน (วันกําหนดซื อหุ ้น) ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขที
กําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขของโครงการทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
รวมทังจัดสรรหลักทรัพย์ทีซื อในแต่ละงวดไปยังบัญชีของผูบ้ ริ หารแต่ละคน
เงือนไขการถือครองหลักทรัพย์ ผูบ้ ริ ห ารที เข้า ร่ ว มโครงการจะต้อ งปฏิ บ ัติ ตามเงื อนไขการห้า มจํา หน่ า ยจ่ า ยโอนหุ ้น (Silent
Period) อย่างเคร่ งครัด นับตังแต่วนั แรกทีเริ มโครงการ EJIP จนสิ นสุ ดโครงการตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี

ตัวแทนดําเนินการ
และกําหนดการซือหุ้น

ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีสิทธิขายหุน้ KOOL ทีซื อสะสมในโครงการแต่ละปี ได้ในปี ถัดไปดังนี
- ปี ทีซื อสะสม
ไม่สามารถขายหุน้ ได้ทงจํ
ั านวน
- ปี สะสมปี ที 1
สามารถขายได้จาํ นวนร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ของปี ทีซื อสะสม
- ปี สะสมปี ที 2
สามารถขายได้จาํ นวนร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ของปี ทีซื อสะสม
หุ้นที่ซอื ้ ในรอบปี โครงการ
หุ้นที่สะสมในปี ที่ 1

วันที่* และจํานวนหุ้นที่สามารถขายหรื อโอนออกจากบัญชี EJIP
7 ก.พ. 2561

7 ก.พ. 2562

ร้ อยละ 50

ร้ อยละ 50

หุ้นที่สะสมในปี ที่ 2

ร้ อยละ 50

หุ้นที่สะสมในปี ที่ 3

7 ก.พ. 2563

1 ก.พ. 2564

ร้ อยละ 50
ร้ อยละ 50

ร้ อยละ 50

*กรณี วนั ทีทีระบุขา้ งต้น ตรงกับวันหยุดทําการของตัวแทน วันทีดังกล่าวจะเลือนเป็ นวันทําการถัดไป

เงือนไขการออกจากโครงการ
เงือนไขการออกจากโครงการ
กรณี ผเู้ ข้าร่ วมโครงการลาออกจากโครงการ
แต่ยงั คงเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯอยู่
กรณี ผเู้ ข้าร่ วมโครงการลาออกจากบริ ษทั
กรณี ผเู้ ข้าร่ วมโครงการเกษียณอายุ ทุพพลภาพ
หรื อเสี ยชีวิต
กรณี ทีบริ ษทั ฯ เลิกจ้าง

-

อายุการเข้ าร่ วมโครงการ และการดําเนินการของผู้เข้ าร่ วมโครงการ
น้ อยกว่ า 1 ปี
มากกว่ า 1 ปี
ให้หุน้ ทังหมดตกเป็ นกรรมสิ ทธิ ของพนักงาน
- ให้ปฏิบตั ิตามเงือนไข Silent Period
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะต้องคืนเงินให้แก่บริ ษทั ฯ ตามยอดเงินที
บริ ษทั สมทบภายใน 30 วัน
ให้หุน้ ทังหมดตกเป็ นกรรมสิ ทธิ ของพนักงาน
- ให้ปฏิบตั ิตามเงือนไข Silent Period
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะต้องคืนเงินให้แก่บริ ษทั ฯ ตามยอดเงินที
บริ ษทั สมทบภายใน 30 วัน

- ให้หุน้ ทังหมดตกเป็ นกรรมสิ ทธิ ของพนักงาน

- ให้หุน้ ทังหมดตกเป็ นกรรมสิ ทธิ ของพนักงาน

- ให้หุน้ ทังหมดตกเป็ นกรรมสิ ทธิ ของพนักงาน
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะต้องคืนเงินให้แก่บริ ษทั ฯ ตามยอดเงินที

- ให้ปฏิบตั ิตามเงือนไข Silent Period

บริ ษทั สมทบภายใน 30 วัน
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บริ ษทั มีหน้าทีต้องแจ้งยอดเงินในส่ วนทีบริ ษทั สมทบทังหมดภายใน 7 วัน นับตังแต่วนั ทีเข้าเงือนไขนัน
เงือนไขข้างต้นเป็ นไปตามเงือนไขในสัญญาระหว่งบริ ษทั ฯผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และตัวแทนดําเนินการ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูก้ าํ หนดเงือนไขและข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาระหว่างบริ ษทั กับ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และตัวแทนดําเนินการ เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ EJIP ของบริ ษทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชันแนล
จํากัด (มหาชน) โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย ตัวแทนดําเนินการ และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.
ทังนี บริ ษทั จะดําเนินการนําเสนอข้อกําหนดและเงือนไขของโครงการเพือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

………………………………
(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Affix 20 Baht
duty stamp
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบมอบฉันทะทีกําหนดรายการต่างๆ ละเอียดชัดเจนตายตัว)
Proxy Form B (Specific Details Form)
เขียนที.......................................................................
Written at
วันที ...............เดือน .......................................พ.ศ. ................
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า................................................................................................................สัญชาติ...........................................
I/We
nationality
อยู่บา้ นเลขที..........................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง.......................................
Residing at No.
Road
Tambol/Sub-district
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ ...................................
Province
Postal Code
Amphur/District
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Masterkool International Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทังสินรวม................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................เสียง ดังนี
shares and having the right to vote equal to
votes,as follows
holding a total of
หุน้ สามัญ .....................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................เสียง
Common share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ......................-.........................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................-..................เสียง
Preference share
shares and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint
1............................................................................................................................................อายุ..................ปี
Age
อยู่บา้ นเลขที..........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง.......................................
Tambol/Sub-district
Residing at No.
Road
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ ...................................
Province
Postal Code
Amphur/District
2. รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ 74
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
Assoc.Prof.Dr. Prakit Tangtisanon Chairman of the Board, Independent Director, Age 74
Audit Committee Member, Audit Committee Member
and Nomination and Remuneration Committee Member

ปี
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อยู่บา้ นเลขที 54/115 หมูท่ ี 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร10240
Residing at no. 54/115 Moo 13, Klongkum, BuengKum, Bangkok, 10240
เป็ นกรรมการอิสระซึงไม่มสี ว่ นได้เสียในวาระทีเสนอในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในครังนี
Independent directors who have no vested interest in the proposed agenda for the Annual General Meeting
of Shareholders for the year 2017 at this time
3. นายสรรพัชญ โสภณ
Mr. Sanpat Sopon

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
Director, Independent Director, Chairman of Audit
Age 63
Committee and Nomination and Remuneration Committee Member

อยู่บา้ นเลขที 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Residing at no. 12/3 Soi Phaholyothin 14, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok, 10400
กรรมการอิสระซึงไม่มสี ว่ นได้เสียในวาระทีเสนอในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในครังนี
Independent directors who have no vested interest in the proposed agenda for the Annual General
Meeting of Shareholders for the year 2017 at this time
คนใดคนหนึงเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจําปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชัน 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือจะพึงเลือนไปใน
วัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The Annual
General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on Thursday, 20 April 2017 at 13.30 hours at Magic
Room 3, 2nd Floor, The Miracle Grand Convention 99 Vibhavadi-Rangsit, Laksi, Donmuang, Bangkok
10210 or at any adjournment thereof to any other date, time and place
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:วาระที 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2559
Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
เห็นด้วย
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2559
Agenda 2 To consider and approve the results of the company’s operation for the year 2016
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วาระที 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31December 2016
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จา่ ยเงิ นปันผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2559
Agenda 4 To consider and approve dividend payment for overall operation for the year 2016
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตังกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired
by rotation
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล/ appointment of certain directors
1. นายกิตติศกั ดิ ศรีประเสริฐ
Mr. Kittisak Sriprasert
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
Approve
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. นายฟงั เม็ง ฮอย
Mr. Fung Meng Hoi
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. นายนพชัย วีระมาน
Mr. Noppachai Veeraman
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain
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วาระที 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
Agenda 6 To consider and approve remuneration for director for the year 2017
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 7 พิ จารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors’
remuneration for the year 2017
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิ จารณาอนุมตั ิ โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้าง โครงการที 2 สําหรับกรรมการ
ทีเป็ นผูบ้ ริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2)
Agenda 8 To consider and approve the EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2
for the Executive Directors
วาระที 8

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิ จารณาอนุมตั ิ การเปลียนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษทั และการแก้ไขเพิมเติ มหนังสือ
บริคณห์สนธิ
Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Objectives of Company and the
amendment of the Memorandum of Association

วาระที 9

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที 10 พิ จารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider any other business (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:งดออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ถอื ว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
The proxy holder’s vote on any agenda item, which is not in accordance with my/our intention as
specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a
shareholder.
(6) ในกรณีทข้ี าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือ
ในกรณีที ทีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทมีี
การแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณา และลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็น สมควร
In case that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item or in case the
meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above,
including any case for which there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all
respects.
กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผูี ร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does
not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been
undertaken by myself/ourselves in all respects.
ลงชือ/Signed......................................................................................ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor
(
)
ลงชือ/Signed.......................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชือ/Signed.......................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชือ/Signed.......................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
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หมายเหตุ / Remarks
. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the
meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting
votes.
. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรือเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.
. ในกรณีทมีี วาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached
Supplement to Proxy Form B. shall be used.
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplement to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy holder by the shareholder of Masterkool International Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชัน 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือจะพึง
เลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on Thursday, 21 April 2016 at 13.30 hours at
Magic Room 3, 2nd Floor, The Miracle Grand Convention 99 Vibhavadi-Rangsit, Laksi, Donmuang, Bangkok
10210 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.
วาระที.......................เรือง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที.......................เรือง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:งดออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที.......................เรือง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที.......................เรือง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที .....................เรือง...........เลือกตังกรรมการ (ต่อ)..................................................................................................
Agenda Item
Subject : To consider electing directors (continued)
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
เห็นด้วย
Approve
Disapprove
Abstain
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Affix 20 Baht
duty stamp
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)
(แบบทีใช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)
เขียนที.........................................................................
Written at
วันที ...............เดือน.....................................พ.ศ......................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................สัญชาติ.................................................
I/We
nationality
สํานักงานตังอยู่เลขที..................................................................................................................................................
Reside at
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ............................................................................
As being the Custodian of
ซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
Who is a shareholder of Masterkool International Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทังสินรวม..................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังนี
holding a total of
shares and having the right to vote equal to
votes, as follows
หุน้ สามัญ .......................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .......................................เสียง
Common share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ......................-............................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................-.................เสียง
shares and having the right to vote equal to
votes
Preference share
(2) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint
1.ชือ......................................................................................................................................อายุ....................ปี
Name
Age
อยู่บา้ นเลขที..........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง.....................................
Tambol/Sub-district
Residing at No.
Road
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................หรือ
Province
Postal Code
or
Amphur/District
2.ชือ......................................................................................................................................อายุ....................ปี
Name
Age
อยู่บา้ นเลขที..........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง.....................................
Tambol/Sub-district
Residing at No.
Road
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................หรือ
Province
Postal Code
or
Amphur/District
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3.ชือ......................................................................................................................................อายุ....................ปี
Name
Age
อยู่บา้ นเลขที..........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง.....................................
Tambol/Sub-district
Residing at No.
Road
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ ................................
Province
Postal Code
Amphur/District
คนใดคนหนึงเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชัน 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือจะพึงเลือนไป
ในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The
Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on Thursday, 20 April 2017 at 13.30 hours at
Magic Room 3, 2nd Floor, The Miracle Grand Convention 99 Vibhavadi-Rangsit, Laksi, Donmuang,
Bangkok 10210 or at any adjournment thereof to any other date, time and place
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดังนี
I/We authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows:
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทังหมดทีถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares held and entitled to vote.
มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
หุน้ สามัญ .............................................หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................เสียง
Common share
shares, entitled to voting right of
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ..........................................หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................เสียง
shares, entitled to voting right of
votes
Preference share
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด...................................เสียง
Total voting right
votes
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:วาระที 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2559
Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2559
Agenda 2 To consider and approve the results of the company’s operation for the year 2016
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วาระที 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31December 2016
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2559
Agenda 4 To consider and approve dividend payment for overall operation for the year 2016
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตังกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired
by rotation
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล/ appointment of certain directors
1. นายกิตติศกั ดิ ศรีประเสริฐ
Mr. Kittisak Sriprasert
เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
2. นายฟงั เม็ง ฮอย
Mr. Fung Meng Hoi
เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
3. นายนพชัย วีระมาน
Mr. Noppachai Veeraman
เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
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วาระที 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
Agenda 6 To consider and approve remuneration for director for the year 2017
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที 7 พิ จารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors’ remuneration
for the year 2017
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
พิ จารณาอนุมตั ิ โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริ ษทั และลูกจ้าง โครงการที 2 สําหรับกรรมการ ที เป็ น
ผูบ้ ริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2)
Agenda 8 To consider and approve the EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2
for the Executive Directors
วาระที 8

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที 9 พิ จารณาอนุมตั ิ การเปลียนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษทั และการแก้ไขเพิมเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ
Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Objectives of Company and the amendment of
the Memorandum of Association
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
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วาระที 10 พิ จารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider any other business (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รบั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
The proxy holder’s vote on any agenda item, which is not in accordance with my/our intention as
specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a
shareholder.

(6)

ในกรณีทข้ี าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือใน
กรณีที ทีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทมีี การแก้ไข
เปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามทีเห็น สมควร
In case that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item or in case the meeting
considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including any case
for which there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to
consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผูี ร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote
according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by
myself/ourselves in all respects.
ลงชือ/Signed.......................................................................................ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor
(
)
ลงชือ/Signed.......................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชือ/Signed.......................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชือ/Signed.......................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
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หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the
meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for
splitting votes.
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรือเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.
3. ในกรณีทมีี วาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the
attached Supplement to Proxy Form C. shall be used.
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplement to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy holder by the shareholder of Masterkool International Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชัน 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือจะพึง
เลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on Thursday, 21 April 2016 at 13.30 hours at
Magic Room 3, 2nd Floor, The Miracle Grand Convention 99 Vibhavadi-Rangsit, Laksi, Donmuang, Bangkok
10210 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.
วาระที.......................เรือง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที.......................เรือง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที.......................เรือง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
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วาระที.......................เรือง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที ....................เรือง...........เลือกตังกรรมการ (ต่อ)...............................................................................................
Agenda Item Subject : To consider electing directors (continued)
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
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ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น (The Right of Shareholders)
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญถึงสิทธิพนฐานต่
ื
างๆ ของผูถ้ อื หุน้ เช่น สิทธิในการซือ ขาย โอนหุน้ ทีตนถืออยู่ สิทธิใน
การได้รบั ส่วนแบ่งกําไรของบริษทั ฯ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารของบริษทั ฯอย่างเพียงพอ สิทธิในการประชุมผูถ้ อื
หุน้ การแสดงความคิดเห็น การแต่งตังหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตังผูส้ อบบัญชี และเรืองทีมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ
เช่นการจัดสรรเงินปนั ผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลด โดยจะไม่
กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รวมถึงส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน
นอกเหนือจากสิทธิพนฐานต่
ื
างๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั ฯ มีนโยบายในการดําเนินการในเรืองต่างๆ ทีเป็ นการ
ส่งเสริม และอํานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี
1. จัดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจําปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสินสุดรอบบัญชีในแต่ละปี โดยจะ
ดูแลให้มกี ารให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที และวาระการประชุม พร้อมทังจัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้า
เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนทีจะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยกําหนดให้ในแต่ละวาระการประชุมมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบไปด้วยและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพือให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
2. บริษทั ฯ จะเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ พร้อมทังชีแจงสิทธิและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใช้ในการประชุม รวมถึงขันตอนการออกเสียงลงมติ ของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าประชุมเพือเปิ ดโอกาสให้ผู้
ถือหุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
3. ในกรณีทผูี ้ถอื หุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพือสนับสนุ นการใช้สทิ ธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบหนึงแบบใดทีบริษทั ฯได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผ่าน E–mail: comsec@masterkool.com
5. ในการประชุม บริษทั ฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
หรือตังคําถามในวาระต่างๆ ในเรืองทีเกียวข้องกับบริษทั ฯ ได้
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คําชีแจง เรือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิ
เข้าร่วมประชุมเพือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุน้
เนื องด้วยบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที 20 เมษายน 2560 เวลา
13.30 น. ณ ห้องแมจิ ก 3 โรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิ ภาวดีรงั สิ ต แขวงหลักสี เขต
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยบริษทั จะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนัน เพือให้การประชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั เป็ นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงเห็นควรกําหนดให้มกี ารตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมเพือให้ผถู้ อื หุน้ ยึดถือปฏิบตั ิ
ต่อไป บริษทั จึงขอชีแจงให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี
1. กรณี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว
1.1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึงมีบาร์โคด
1.1.2 แสดงเอกสารทีหน่ วยราชการออกให้ซงมี
ึ รูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาน บัตร
ประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น
กรณีทผูี ถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดามีการแก้ไข ชือ-ชือสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลียนแปลงดังกล่าวด้วย
1.2 ผูถ้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
1.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึงมีบาร์โคด
1.2.2 สําเนาหนังสือรับรองของกระทราวงพาณิชย์ หรือหน่ วยงานทีมีอํานาจรับรองได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึง
รับรองความถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือแทนนิตบิ ุคคลนันๆ และประทับตรา (ถ้ามี)
ึ รูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาน บัตร
1.2.3 แสดงเอกสารทีหน่ วยราชการออกให้ซงมี
ประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจทีมาเข้าร่วมประชุม
1.3 ผูถ้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
1.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึงมีบาร์โคด
1.3.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล หรือเอกสารอืนทีหน่ วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี
ซึงแสดงชือกรรมการผู้มอี ํานาจและอํานาจกรรมการ พร้อมรับรองโดยโนตารีพบั ลิค หรือหน่ วยงานทีมี
อํานาจคล้ายคลึงกันตามกฏหมายของแต่ละประเทศ
1.3.3 แสดงเอกสารทีหน่ วยราชการออกให้ซงมี
ึ รูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาน บัตร
ประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจทีมาเข้าร่วมประชุม
2. กรณี มอบฉันทะ
2.1 กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว
2.1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึงมีบาร์โคด
2.1.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีกรอกข้อความครบถ้วน
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2.1.3 สําเนาเอกสารทีหน่ วยราชการออกให้ซงมี
ึ รูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาน บัตร
ประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อบฉันทะ
2.1.4 ผู้ร ับ มอบฉัน ทะต้อ งแสดงเอกสารทีหน่ ว ยราชการออกให้ซึงมีรูป ถ่ า ย และยัง ไม่ ห มดอายุ เช่ น บัต ร
ประจําตัวประชาน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น
2.2 กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
2.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึงมีบาร์โคด
2.2.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีกรอกข้อความครบถ้วน
2.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของกระทราวงพาณิชย์ หรือหน่ วยงานทีมีอํานาจรับรองได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึง
รับรองความถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือแทนนิตบิ ุคคลนันๆ และประทับตรา (ถ้ามี)
2.2.4 สําเนาเอกสารทีหน่ วยราชการออกให้ซงมี
ึ รูป ถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาน บัตร
ประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงลายมือชือแทนนิตบิ ุคคล
นันๆ ซึงรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว
2.2. ผู้ร ับ มอบฉัน ทะต้อ งแสดงเอกสารทีหน่ ว ยราชการออกให้ซึงมีรูป ถ่ า ย และยัง ไม่ ห มดอายุ เช่ น บัต ร
ประจําตัวประชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น เพือลงทะเบียนเข้าประชุม
2.3 กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
2.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึงมีบาร์โคด
2.3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีกรอกข้อความครบถ้วน
2.3.3 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล หรือเอกสารอืนทีหน่ วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี
ซึงแสดงชือกรรมการผู้มอี ํานาจและอํานาจกรรมการ พร้อมรับรองโดยโนตารีพบั ลิค หรือหน่ วยงานทีมี
อํานาจคล้ายคลึงกันตามกฏหมายของแต่ละประเทศ
2.2.4 สําเนาเอกสารทีหน่ วยราชการออกให้ซงมี
ึ รูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาน บัตร
ประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงลายมือชือแทนนิตบิ ุคคล
นันๆ ซึงรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว
2.2.5 ผู้ร ับ มอบฉัน ทะต้อ งแสดงเอกสารทีหน่ ว ยราชการออกให้ซึงมีรูป ถ่ า ย และยัง ไม่ ห มดอายุ เช่ น บัต ร
ประจําตัวประชาน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น เพือลงทะเบียนเข้าประชุม
3. กรณี การมอบฉั นทะของผู้ถือหุ้นที เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น
3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึงมีบาร์โคด
3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ทีกรอกข้อความครบถ้วน
3.3 สําเนาเอกสารของผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ ตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี
3.4 สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศทีมอบอํานาจให้ Custodian ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
3.5 สําเนาหนังสือยืนยัน หรือสําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
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3.6 สําเนาหนังสือมอบอํานาจที Custodian มอบอํานาจให้กรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของ Custodian
มอบฉันทะได้ ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
3.7 สําเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผูม้ อบฉันทะ ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
ึ รูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
3.8 ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงเอกสารทีหน่ วยราชการออกให้ซงมี
ประชาน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น เพือลงทะเบียนเข้าประชุม
**แบบหนังสือมอบฉันทะ ตาม สิงทีส่งมาด้วย 7
**ในหนังสือมอบฉันทะแต่ละฉบับนัน ต้องติดอากรแสตมป์จาํ นวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์
**เอกสารทีต้นฉบับเป็ น ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความถูกต้องของคํา
แปลโดยผูม้ อบฉันทะ
4. กรณี การมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระ
ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง ดังนี
1. รศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์ อายุ 74 ปี
ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อยู่บา้ นเลขที 54/115 หมู่ที 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เป็ นกรรมการอิสระซึงไม่มสี ว่ นได้เสียในวาระทีเสนอในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในครังนี
2. นายสรรพัชญ โสภณ อายุ 63 ปี
ดํารงตําแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อยู่บา้ นเลขที 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เป็ นกรรมการอิสระซึงไม่มสี ว่ นได้เสียในวาระทีเสนอในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในครังนี
ทังนี กรณีทผูี ้มอบฉันทะกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูล้ งมติแทนตามทีเห็นสมควรแล้ว กรรมการอิสระทีได้รบั มอบ
ฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระที 6 พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 เพือหลีกเลียงการมี
ส่วนได้เสียในกรณีดงั กล่าว
ผูถ้ อื หุน้ ทีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีได้จดั ทําขึน และลงนาม
ครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยส่งถึง สํานักเลขานุ การบริษทั บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
จํากัด (มหาชน) เลขที 12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ภายในวันที 19 เมษายน 2560 จักเป็ นพระคุณยิง
5. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทั จะเริมเปิ ดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ตังแต่เวลา 12.30 นาฬิกา เป็ นต้นไป
ของวันพฤหัสบดีที 20 เมษายน 2560 ณ สถานทีประชุมตามแผนทีสถานทีจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามสิงทีส่งมาด้วย 11
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6. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น
วาระทัวไป
1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมือลงทะเบียน และ/
หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ ในทีประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยให้นบั หนึงเสียงต่อหนึงหุน้ ซึงผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
2) ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รบั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันท ะเท่านัน การ
ลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียง
นันไม่ถูกต้อง และไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
2.2 หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือ
ระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีททีี ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจาก ทีระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ รวมถึงกรณีทมีี การเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามทีเห็นสมควร
วาระเลือกตังกรรมการ
สําหรับวาระการเลือกตังกรรมการ ให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ เลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี
1) ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถือ
ั
อ 1 เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือ หลาย
2) ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตามข้
คนเป็ นกรรมการก็ได้โดยจะไม่สามารถใช้รปู แบบในการเลือกตังโดยแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลหลายๆ คนได้
3) บุคคลซึงได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทบุี คคลซึงได้ร ับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีขาด เพือให้บริษทั มีการ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีดี ดังนัน สําหรับวาระที 5 ซึง เป็ นวาระพิจารณา
อนุ มตั เิ ลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2560 บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุม ทังในกรณีทท่ี านผูถ้ อื หุน้ มีความประสงค์ทจะลงคะแนนเสี
ี
ยง เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง
6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ี มทราบก่อนเริมวาระการประชุม โดย
ประธานทีประชุมหรือเจ้าหน้าทีของบริษทั จะชีแจงวิธกี ารนับคะแนนเสียงให้ทประชุ
เจ้าหน้าทีของบริษทั จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนทีส่งมาจากผูถ้ อื หุน้ ในทีประชุมผูถ้ อื หุน้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้
ทีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสินวาระนันๆ ทังนี จํานวนผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้เนืองจากอาจมีผถู้ ือ
หุน้ บางท่านเข้ามาประชุมเพิมเติม หรือกลับก่อน
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