
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2560 
 

วนัพฤหสับดีที 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. 
 
 
 

ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชนั   
เลขที 99 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงหลกัสี เขตดอนเมือง กรงุเทพฯ 10210 



บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 
 

 

สารบญั 
หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 

 
สิงทีส่งมาด้วย 
เอกสารประกอบวาระ 
1. รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559   วาระท ี1 
2. รายงานประจาํปี 2559 ในรปูแบบแผ่นบนัทกึขอ้มลู (ซดีรีอม)  วาระท ี2 

 3. งบการเงนิประจาํปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559   วาระท ี3 
 4. เอกสารประกอบวาระการพจิารณาอนุมตักิารแต่งตงักรรมการบรษิทั วาระท ี5 
    แทนกรรมการทอีอกตามวาระ 

4.1 นิยามของกรรมการอสิระของบรษิทั 
  4.2 ประวตับิุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืเป็นกรรมการ  
       แทนกรรมการทอีอกตามวาระ 
 5. เอกสารประกอบวาระการพจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัช ี   วาระท ี7 

   และกาํหนดเงนิค่าตอบแทน 

6. เอกสารประกอบวาระพจิารณาอนุมตัโิครงการร่วมลงทุนระหว่าง  วาระท ี8 
 บรษิทัและลกูจา้ง โครงการท ี2 สาํหรบักรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร 
 (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2) 

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2560 
 7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข และ หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค 

8. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
9. ขอ้บงัคบับรษิทัในสว่นทเีกยีวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

10.  คาํชแีจง เรอืง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ และหลกัเกณฑ ์
  การออกเสยีงลงคะแนนในทปีระชมุผูถ้อืหุน้ 

11.  แผนทขีองสถานทจีดัประชุม 
 

 
 
 



 

หนังสือนัดประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2560 
บริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

เลขท ี IM1-LE-CS-17-03-02 

 วนัท ี14 มนีาคม พ.ศ. 2560 

เรอืง เชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560  

เรียน ท่านผูถ้ือหุ้น บริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

สิงทีส่งมาด้วย  
1. รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559  

2. รายงานประจาํปี 2559 ในรปูแบบแผ่นบนัทกึขอ้มลู (ซดีรีอม) 

3. งบการเงนิประจาํปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 
4. เอกสารประกอบวาระการพจิารณาอนุมตักิารแต่งตงักรรมการบรษิทัแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 

4.1 นิยามของกรรมการอสิระของบรษิทั 

4.2 ประวตับิุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืเป็นกรรมการ แทนกรรมการทอีอกตามวาระ 
5. เอกสารประกอบวาระการพจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกาํหนดเงนิค่าตอบแทน 

6. รายละเอยีดโครงการร่วมลงทุนระหว่างบรษิัทและลูกจ้าง โครงการท ี2 สําหรบักรรมการทเีป็น
ผูบ้รหิาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2) 

7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข และ หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค  

8. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

9. ขอ้บงัคบับรษิทัในสว่นทเีกยีวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

10. คาํชแีจง เรอืง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ และหลกัเกณฑ์
การออกเสยีงลงคะแนนในทปีระชุมผูถ้อืหุน้ 

11. แผนทขีองสถานทจีดัประชุม 

เมอืวนัพฤหสับดที ี23 กุมภาพนัธ ์2560 ทปีระชุมคณะกรรมการ บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล 
จํากดั (มหาชน) (“KOOL”) (“บรษิัท”) ไดม้มีตใิห้เรยีกประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2560 ในวนัพฤหสับดที ี20 
เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจกิ 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชนั  เลขท ี99 ถนนวภิาวดรีงัสติ 
แขวงหลกัส ีเขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210  โดยมรีะเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปน ี 

วาระที 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บรษิัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนชนัแนล จํากดั (มหาชน) ได้จดัการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 เมอืวนัพฤหสับดที ี21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแมจกิ 2 

โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชนั  เลขท ี99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัส ีเขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
10210 และได้จัดทํารายงานและเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท ี
www.masterkool.com เพอืใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง 
(ตามสงิทสีง่มาดว้ยลาํดบัท ี1) 
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ความเหน็คณะกรรมการ   เหน็สมควรให้ทปีระชุมใหญ่ผู้ถอืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือ
หุน้ประจาํปี 2559 ซงึไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ 

การลงมติ วาระนีต้องผ่านมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานและการเปลยีนแปลงทสีําคญัซงึเกดิขนึใน
รอบปี 2559 ซงึปรากฎในรายงานประจาํปี 2559 (ตามสงิทสีง่มาดว้ยลาํดบัท ี2) 

ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมสามญัผูถ้ือหุ้นรบัทราบผลการดําเนินงานและ
การเปลยีนแปลงทสีาํคญัในรอบปี 2559 ดงักล่าว 

การลงมติ วาระนเีป็นเรอืงทรีายงานเพอืทราบจงึไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ

วาระที 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสินสุด ณ วันที 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ของบรษิทั ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั และผ่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัแลว้ (ตามสงิทสีง่มาดว้ยลาํดบัท ี3) 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและสอบทานงบการเงนิ
ประจําปีของบริษัทสนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซงึได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก  
นางณฐพร พนัธุอ์ุดม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี3430  ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์
เฮาสค์ูเปอรส์    เอบเีอเอส จํากดัแลว้ จงึเหน็ควรเสนอให้ คณะกรรมการบรษิทัเสนอทปีระชุมใหญ่ผูถ้ือ
หุน้พจิารณางบการเงนิประจาํปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมใหญ่ผูถ้ือหุน้อนุมตัิงบการเงนิประจําปี สนิสุด 
ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซงึผ่านการพจิารณาและเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดย
แสดงฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัในปี 2559 ทผี่านมา สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 

ขอ้มลูงบการเงนิเปรยีบเทยีบ (บางสว่น) ของบรษิทั หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ สาํหรบัปี สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

2559 2558 เพมิขนึ (ลดลง) รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย      853.25  560.72             292.53   52.17  
รายไดจ้ากกการใหบ้รกิาร        28.26  30.30   (2.04)   (6.73)  

รายไดอ้นื*          8.08   3.46  4.62   133.53  

รายไดร้วม      889.59       594.48    295.11  49.64  

ตน้ทุนขาย      562.67       363.12          199.55    54.95  

ตน้ทุนบรกิาร          7.84         11.12   (3.28)  (29.50)  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร      210.48       204.06            6.42  3.15  

ตน้ทุนทางการเงนิ          1.60           7.77   (6.17)   (79.41)  

กาํไรสุทธ ิ        87.00           8.03           78.97   983.44  
กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)        0.180         0.021          0.159   757.14  
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* รายไดอ้นื เช่น ดอกเบยีรบั กาํไรจากอตัราแลกเปลยีน และเงนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นตน้ 

โดยมรีายละเอยีดงบการเงนิซงึไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครงันี (ตามสงิทสี่งมาดว้ย
ลาํดบัท ี3) 

การลงมติ  วาระนีต้องผ่านมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที 4  พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2559  

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงัจากหกัภาษี และเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายและ
เงนิสาํรองอนื (ถา้ม)ี อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้โดยจะขนึอยู่กบั
ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง ความจําเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินงาน 
แผนการลงทุน และการขยายธุรกจิในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจัจยัอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง
กบัการดําเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงอืนไขทีว่า บริษัทจะต้องมีเงินสด
เพยีงพอสาํหรบัการดาํเนินธุรกจิ และการดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ 
ตามทคีณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร  และการจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี 
บรษิทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจาํปี จนกว่าทุนสาํรองจะมจีาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรใหนํ้าเสนอทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2560 เพอืพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2559 โดยมรีายละเอยีดดงันี 

การจ่ายปนัผลเป็นเงนิสดจากกําไรสุทธิในอตัราหุ้นละ 0.0754 บาท หรอื คิดเป็นจํานวนเงนิไม่เกิน 

36,192,000.00 บาท อนึง เมอืวนัท ี7 กนัยายน 2559 บรษิทัได้ดําเนินการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 
สาํหรบัผลการดาํเนินงาน 6 เดอืนแรก ในอตัรา 0.0300 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 14,400,000.00 บาท  

ดงันัน คงเหลอืเงนิปนัผลทจีะจ่ายอกี 0.0454 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 21,792,000.00 
บาท โดยเป็นกาํไรทไีดร้บัการยกเวน้ภาษจีากการไดร้บัสทิธสิง่เสรมิการลงทุน (BOI) หุน้ละ 0.0031 บาท 
และเป็นกาํไรทไีม่ไดร้บัสทิธสิง่เสรมิการลงทุน (Non-BOI) หุน้ละ 0.0423 บาท  

ซงึการจ่ายเงนิปนัผลในครงันีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 

รายละเอียดการจ่ายปันผล 
ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2559 ปี 2558 
กําไรสทุธ ิ(งบการเงนิเฉพาะบรษิทั) 90,272,247.07 11,936,781.19 

จาํนวนหุน้ 480,000,000 480,000,000 

เงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้ (บาท/หุน้) 
แบ่งเป็น: - เงนิปนัผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 
 - เงนิปนัผลทจีะจา่ยอกี (บาท/หุน้) 

0.0754 

0.0300 

0.0454 

0.0200 

- 

- 

รวมเงนิปนัผลจา่ยสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปีทงัสนิ (บาท) 36,192,000.00 9,600,000.00 

อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อกําไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 40.09 80.42 
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โดยกาํหนดผูม้สีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัท ี2 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชอืตามมาตรา 225 ของ 
พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที 3 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงนิปนัผล
ดงักล่าวในวนัท ี19 พฤษภาคม 2560* 

*ทงันกีารใหส้ทิธดิงักล่าวของบรษิทัยงัมคีวามไม่แน่นอน เนืองจากตอ้งรอการอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ 

การลงมติ  วาระนีต้องผ่านมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการบริษทัแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  กําหนดใหก้รรมการออก
จากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี อัตราหนึงในสามของจํานวนกรรมการ
ทงัหมด ซงึในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2560 ครงันีมกีรรมการทตี้องออกตามวาระจํานวน 3 

ท่าน ดงันี 

1. นายกติตศิกัด ิศรปีระเสรฐิ  กรรมการ / กรรมการอสิระ 
2.  นายฟงั เมง็ ฮอย กรรมการ 
3.  นายนพชยั วรีะมาน กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ  

โดยบรษิทั ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้เสนอวาระและเสนอรายชอืบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลือกตงัเป็น 
กรรมการ ระหว่างวนัท ี3 พฤศจกิายน 2559 จนถงึ วนัท ี15 มกราคม 2560 ซงึไม่มผีูถ้อืหุน้ เสนอวาระ
และ รายชอืบุคคลเพอืเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงักรรมการ   

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพอืเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการนัน คณะกรรมการ
บรษิทัไดใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงันี 
1)  คุณสมบตัถิูกต้องและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจํากดั และ พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย ์รวมถงึหลกัเกณฑอ์นืทเีกยีวขอ้ง 
2) มคีวามรูค้วามสามารถเป็นประโยชน์อย่างสาํคญัต่อธุรกจิของบรษิทัฯ 

ทงันีหากกรรมการทคีรบวาระดงักล่าว มผีลกระทบต่อองคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎ
บตัรทไีดป้ระกาศไว ้เช่น กรณีทเีป็นบุคคลทมีคีวามรูค้วามเขา้ใจ หรอืมปีระสบการณ์เกยีวขอ้งกบับญัชฯี 
เพยีงท่านเดยีว คณะกรรมการตอ้งสรรหาบุคคลทมีคีุณสมบตัติามเกณฑข์อ้นีอกีดว้ย  

สาํหรบัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครงันี มบีุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืเพอืดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
อสิระ โดยคณะกรรมการได้พจิารณาแล้วว่าบุคคลทจีะเสนอชอืให้ เป็น กรรมการอสิระจะสามารถให้
ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้ง อกีทงัยงัมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตรงตาม
นิยามของกรรมการอสิระทบีรษิทักาํหนด (ตามสงิทสีง่มาดว้ยลาํดบัท ี4.1) 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัท  ซึงไม่ รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติว่ า 
กระบวนการคดัเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษิัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นต่างๆ แลว้เหน็ว่ากรรมการทตี้องออกจากวาระทงัหมดดงักล่าว มี
คุณสมบตัคิรบถ้วนตาม พระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมคีวามรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกจิทเีกยีวขอ้งกบัการดําเนินงานของบรษิทั มปีระวตักิารทํางานที
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โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถทจีะช่วยพฒันาบรษิทัได้ จงึเหน็สมควรเสนอต่อทปีระชุมสามญัผู้ถอืหุ้น
ประจําปี เพอือนุมตัิแต่งตงักรรมการทงัหมดทอีอกตามวาระทงั 3 ท่านขา้งต้น กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึง โดยรายละเอยีดเกยีวกบัอายุ สดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัท คุณวุฒิ
การศกึษา และประสบการณ์การทาํงานของกรรมการแต่ละท่าน (ตามสงิทสีง่มาดว้ยลาํดบัท ี4.2) 

การลงมติ  วาระนีต้องผ่านมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท ซึงกําหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการนัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยนายนพชัย วีระมาน กรรมการผู้จ ัดการ ได้นําเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพอืพจิารณาทบทวนแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรบั
กรรมการในคณะกรรมการบรษิทัใหเ้หมาะสมกบัหน้าทคีวามรบัผดิชอบ สอดคลอ้งกบัผลการดําเนินงาน
ของบรษิทั และภาวะตลาด และไดนํ้าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพอืใหค้วามเหน็ชอบแลว้  

ทงันีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาอย่างละเอยีด
รอบคอบโดยคํานึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการดําเนินงานของบรษิัท ภาระหน้าทคีวาม
รบัผดิชอบทไีดร้บัมอบหมาย ซงึค่าตอบแทนดงักล่าวเทยีบเคยีงไดก้บัค่าเฉลยีของบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตามข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนฉบับปี 2558 ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซงึเป็นฉบบัล่าสดุไดร้ะบุอตัราค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนไว้
พอสงัเขปจากผลสรุปของบรษิทัจดทะเบยีนจาํนวน 602 บรษิทั ดงันี 

ตําแหน่ง 
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนที
ทําการประเมนิผลในปี 2558 

คา่เฉลยีค่าตอบแทนกรรมการ/คน/ปี  
(ลา้นบาท) 

2554 2555 2556 2557 2558 

กรรมการ 593 0.67 0.66 0.69 0.63 0.66 

กรรมการทไีมเ่ป็นผูบ้รหิาร 567 0.80 0.73 0.73 0.54 0.57 

ประธานกรรมการ 525 1.05 1.02 1.07 1.13 1.46 

จากขอ้มูลภาพรวมค่าตอบแทนของกรรมการของบรษิัทจดทะเบยีนตามทไีด้ชแีจงขา้งต้น ประกอบกบั
ความเหมาะสมทางธุรกจิ ซงึปีทผี่านมาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไดเ้สยีสละเวลา มุ่งมนั
ทุ่มเทและผลกัดนัจนสามารถทําใหผ้ลประกอบการออกมาอยู่ในเกณฑน่์าพอใจ และตามแผนธุรกจิในปี 
2560 น ีธุรกจิจะมกีารขยายตวัในทุกชอ่งทางโดยวางเป้าหมายการเตบิโตของธุรกจิกว่ารอ้ยละ 40 เมอืเป
รยีเทยีบกบัปี 2559 ทผี่านมา ซงึบรษิทัฯ ต้องอาศยัความรูค้วามชํานาญและประสบการณ์จากกรรมการ
ทุกท่านในการใหค้าํแนะนํา คาํปรกึษา กํากบัดูแล และตดิตามอย่างใกลช้ดิ เพอืใหบ้รรลุตามเป้าหมายที
ไดว้างไว ้
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จงึขอนําเสนอต่อทปีระชุมได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ในอตัราใหม่ ซงึวงเงินตาม
งบประมาณค่าตอบแทนในปี 2559 จาํนวน 1,760,000 บาท ขอเสนอปรบัวงเงนิงบประมาณค่าตอบแทน 
เป็นจํานวน 2,600,000 บาทในปี 2560 เพือการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทีมี
ความถีมากขนึ รวมถึงการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารเพือติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน โดย
ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวเป็นเบยีประชุม และไม่มคี่าตอบแทนอนืใด เช่น เงนิประจํารายเดอืน เงนิ
โบนสั เงนิบาํเหน็จ เป็นตน้  

(หน่วย: บาท) 

รายการ ปี 2560 (ปีทเีสนอ) ปี 2559 
งบประมาณทไีดอ้นุมตั ิ คา่เบยีประชุมทจีา่ยจรงิ 

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 2,600,000 1,760,000 1,340,000 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพ้จิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนแลว้ โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมดา้นต่างๆ จงึเหน็สมควรให้เสนอต่อทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปี เพอืพจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจาํปี 2560 ดงันี 

1.  คณะกรรมการบริษทั เบยีประชุมต่อท่าน ต่อครงั 
ปี 2560 ปี 2559 

ประธานกรรมการบรษิทั 
(ไมม่เีงนิเดอืนประจาํ) 40,000 บาท 30,000 บาท 

กรรมการทไีมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
(ไมม่เีงนิเดอืนประจาํ) 30,000 บาท 20,000 บาท 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิารและพนกังาน 
(มเีงนิเดอืนประจาํ และโบนสัขนึอยูก่บัผลการดาํเนินงาน) ไมม่เีบยีประชุม ไมม่เีบยีประชุม 

 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ เบยีประชุมต่อท่าน ต่อครงั 
ปี 2560 ปี 2559 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ไมม่เีงนิเดอืนประจาํ) 40,000 บาท 30,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 
(ไมม่เีงนิเดอืนประจาํ) 30,000 บาท 20,000 บาท 

 

3.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เบยีประชุมต่อท่าน ต่อครงั 
ปี 2560 ปี 2559 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
(ไมม่เีงนิเดอืนประจาํ) 40,000 บาท 30,000 บาท 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
(ไมม่เีงนิเดอืนประจาํ) 30,000 บาท 20,000 บาท 

ทงันีค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลยีอยู่ทปีระมาณ 433,000 บาทต่อท่านต่อปีซงึไม่เกินกว่าค่าเฉลีย
ค่าตอบแทนกรรมการจากผลสาํรวจปี 2558 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามทชีแีจง้ขา้งตน้ 
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การลงมติ  วาระนีต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทงัหมด
ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที 7 พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ซงึกาํหนดใหท้ปีระชุมสามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกําหนดค่าสอบ
บญัชขีองบรษิทั 

ตามทบีรษิทัฯ ไดแ้ต่งตงัผูส้อบบญัชจีากไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส (PWC) สาํหรบัการสอบ
ทานและการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีนิสุด 31 ธนัวาคม 2559 ตามมตทิปีระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 รวมเป็นระยะเวลาการสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 1 ปี โดยมอีตัราค่าสอบบญัชี
รอบปีดงักล่าวอยู่ท ี2,300,000 บาท 

ฝา่ยบรหิารจงึไดนํ้าเสนอสาํนกังานสอบบญัชอีกีราย ไดแ้ก่ บรษิทั เอส พ ีออดทิ จาํกดั ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพอืเป็นทางเลอืกในการพจิารณา ซงึสาํนักงานดงักล่าวกํากบัดูแลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
และไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ใหเ้ป็นผูส้อบ
บญัชขีองกจิการในตลาดทุน และมอีตัราค่าสอบบญัชอียู่ในเกณฑท์เีหมาะสมกบัขนาดธุรกจิของบรษิทั ซงึ
กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนวงเงนิไม่เกนิ 1,770,000 บาท ทงันีไม่รวมค่าใชจ้่ายอนื 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา และเหน็ควรให้นําเสนอ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนด
ค่าตอบแทนในวงเงนิไม่เกนิ 1,770,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอนื) ต่อคณะกรรมการบรษิทั  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบตัิและประสบการณ์การ
ปฏิบตัิงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบญัชใีห้กบับรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
หลายราย อีกทงัมอีตัราค่าสอบบญัชอียู่ในเกณฑ์ทเีหมาะสม ทงันี บรษิัทผู้สอบบญัช ีและผู้สอบบญัชี
ตามทเีสนอเพอืพจิารณาแต่งตงันัน มคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสยีใดๆ กบั
บรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้กยีวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและ
อนุมัติให้นําเสนอต่อทปีระชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีและการกําหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชปีระจําปี 2560 โดยขอ้มูลเกยีวกบัประวตัิและประสบการณ์การทํางานของ
ผูส้อบบญัชแีต่ละท่าน (ตามสงิทสีง่มาดว้ยลาํดบัท ี5) 

บริษทัผูส้อบบญัชี: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จาํกดั 

รายชือผูส้อบบญัชี: 1. นางสาวซซูาน เอยีมวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี4306 หรอื 

  2. นายสชุาต ิพานิชยเ์จรญิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี4475 หรอื 

  3. นางสาวชนืตา ชมเมนิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี7570 หรอื 

  4. นางสาววนัด ีเอยีมวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี8210 หรอื 

  5. นางสาวยุพนิ ชุ่มใจ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี8622  
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โดยใหค้นใดคนหนึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบ และรบัรองงบการเงนิของบรษิัทและบรษิทัย่อย ประจํางวด
สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 และการสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทั และบรษิัทย่อย 
รวมถงึการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบักจิการทไีดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ของบรษิทั กําหนดไว้
เป็นจํานวนวงเงนิไม่เกนิ 1,770,000 บาท ทงันีไม่มรีวมค่าใชจ้่ายอนื ซงึอตัราค่าสอบบญัชทีนํีาเสนอนี
เป็นอตัราทตีํากว่าค่าสอบบญัชเีมอืปี 2559 จํานวน 530,000 บาท โดยค่าสอบบญัชดีงักล่าว เป็นการ
ให้บรกิารสอบบญัช ี(Audit services) เท่านนั ไม่มกีารให้บรกิารด้านอนืนอกเหนือจากการสอบบญัช ี
(Non-audit services) 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย 
รายการ ปี 2560 (ปีทเีสนอ) ปี 2559 หมายเหตุ 

ค่าสอบบญัช ี(บาท) 1,770,000.00 2,300,000.00 • อัตราทีเสนอเป็นอัตราทีรวมค่า
ตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน 50,000 บาทต่อบตัรแลว้  

• อตัราทเีสนอไม่รวมค่าใช้จ่ายอนื
สํานักงานจะเบิกชดเชยตามทไีด้
จ่ายจรงิซงึถอืปฏบิตัเิช่นเดยีวกบั
สํานักงานสอบบัญชีอืน เช่น ค่า
ตรวจสอบระบบควบคุมของ IT 
ค่าล่วงเวลา ค่าเดนิทาง เป็นตน้ 

• อตัราทเีสนอในปี 2560 มอีตัราตํา
กว่าอัตราค่าสอบบัญชี 2559 
จาํนวน 530,000 บาท 

การลงมติ วาระนีต้องผ่านมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที 8 พิจารณาอนุมติัโครงการรว่มลงทนุระหว่างบริษทัและลูกจ้าง โครงการที 2 สาํหรบักรรมการทีเป็น
ผูบ้ริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2) 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล โครงการนีเป็นโครงการสาํหรบั กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร เพอืผูส้มคัรใจเขา้
ร่วมโครงการสามารถสะสมหุ้นของบรษิัท โดยการทยอยลงทุนในหุ้นของบรษิัทด้วยการร่วมลงทุนกบั
บรษิทัเป็นรายงวดอย่างสมาํเสมอตามกรอบระยะเวลาทกีาํหนด  

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นํารายละเอียดโครงการร่วม
ลงทุนระหว่างบรษิทัและลูกจา้ง โครงการท ี2 สาํหรบักรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร (EJIP: Employee Joint 

Investment Program No. 2) เสนอต่อทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพอือนุมตัิ เพอืเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้
พนักงาน และผูบ้รหิารของบรษิทั และบรษิทัย่อยทเีขา้ร่วมโครงการ ไดม้สี่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ
องค์กรซงึนําไปสู่ผลของการดําเนินงานทดีอีย่างต่อเนืองตามรายละเอยีดโครงการ (ตามสงิทสี่งมาดว้ย
ลาํดบัท ี6) 
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ทงันี บรษิทัฯ ไดเ้รมิโครงการร่วมลงทุนระหว่างบรษิทัและลูกจา้งไปแลว้ก่อนหน้านี จํานวน 1 โครงการ 
ซงึเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างบรษิทัและลกูจา้ง โครงการท ี1 สาํหรบัพนักงาน และผูบ้รหิารทไีม่เป็น
กรรมการบรษิทั (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 1)   ซงึเรมิโครงการตงัแต่เมอืวนัท ี
1 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยผ่านมติอนุมตัจิากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เมอืวนัท ี11 พฤศจกิายน 
2559 และไดร้บัการพจิารณาเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
เมอืวนัท ี23 มกราคม 2560  

การลงมติ  วาระนีต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทงัหมด
ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที 9 พิจารณาอนุมติัการเปลียนแปลงวตัถปุระสงคข์องบริษทั และการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  เพอืความชดัเจนของวตัถุประสงค์ทมีอียู่เดมิตามการประกอบธุรกจิงานเช่า
ของบรษิทั จงึเพมิเตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัจากเดมิทมี ี34 ขอ้ เพมิอกีจํานวน 2 ขอ้ คอื ขอ้ท ี35 และ 
36 ดงันี 

(35) ประกอบกจิการผลติ ขาย และให้เช่าเต้นท์ บูธ โต๊ะ เก้าอ ีและอุปกรณ์ประกอบการจดังานทุก
ประเภท 

(36) ประกอบกจิการเป็นทปีรกึษา ออกแบบ และบรกิารจดังานนิทรรศการ  งานแสดงสนิคา้ และงาน
กจิกรรมทุกรปูแบบ 

และเพอืความสอดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลงวตัถุประสงคข์องบรษิัทดังกล่าว จงึเหน็ควรแกไ้ขเพมิเติม
หนงัสอืบรคิณหส์นธดิงันี 

รายการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ 
ขอ้ ขอ้ความเดมิ แกไ้ขเป็น วตัถุประสงคใ์นการแกไ้ข 

3 วตัถุประสงคข์องบรษิทัมี
จาํนวน 34 ขอ้ 

วตัถุประสงคข์องบรษิทัมี
จาํนวน 36 ขอ้ 

เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลง
วตัถุประสงคข์องบรษิทั 

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ควรใหนํ้าเสนอทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปี 2560 เพอืพจิารณาอนุมตัเิปลยีนแปลงวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยเพมิขอ้ 35. และขอ้ 36. และ
การแก้ไขเพิมเติมหนังสอืบรคิณห์สนธิ จากจํานวน 34 ข้อเป็น 36 ขอ้ ทงันีเพอืความชดัเจนของ
วตัถุประสงคท์มีอียู่เดมิตามการประกอบธุรกจิงานเช่าของบรษิทั  

การลงมติ  วาระนีเป็นวาระเพอืพจิารณามมีติพเิศษซงึต้องผ่านมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสขีองจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที 10 พิจารณาเรอืงอืนๆ (ถ้ามี) 

บรษิทัฯ ขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทดีงักล่าวขา้งตน้ 
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อนึง บรษิทักาํหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพอืกําหนดสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ ประจาํปี 2560 ในวนัท ี13 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป จนกว่าการประชุมผูถ้อืหุน้จะแลว้เสรจ็ 

จงึเรยีนมาเพอืขอเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท ีทรีะบุไวข้า้งต้น และเพอืให้
การลงทะเบยีนเขา้ประชุมสะดวกรวดเรว็ บรษิทัจดัใหม้กีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชุมตงัแต่เวลา 12.30 น. หากผูถ้อื
หุน้ทา่นใดประสงคท์จีะแต่งตงับุคคลอนืมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงแทนตนในการประชุมครงันี ท่านสามารถมอบ
ฉันทะโดย กรอกขอ้ความลงลายมอืชอืในหนังสอืมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน แสดงสทิธใินการเขา้ร่วม
ประชุมผูถ้อืหุน้ ทงันี ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอนื หรอืกรรมการอสิระทบีรษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
เขา้ร่วมประชุมแทนท่านได ้

ขอแสดงความนบัถอื 

 (รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท)์ 

 ประธานกรรมการบรษิทั 
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  
ประจาํปี 2559  

บริษปัท มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 
 

 

เวลาและสถานที  

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

รนด ์คอนเวนชนั เลขท ี99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัส ีเขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรอืงต่างๆ 

ตามระเบยีบวาระการประชมุ 

  

ก่อนเริมการประชุม  

รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท์ ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมไดม้อบหมายนางสาวมลัลิกา ตระกูลไทย 

กรรมการบรหิารและเลขานุการบรษิทัปฏบิตัหิน้าทเีลขานุการทปีระชมุและพธิกีร กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และผูส้อบบญัชทีเีขา้รว่มการประชมุ พรอ้มกบัชแีจงระเบยีบปฏบิตัใินการประชมุผูถ้อืหุน้ครงันี ดงันี 

 

กรรมการทีเข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 

2. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการ กรรมการอสิระ 

3. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอสิระ 

4. นายกติตศิกัด ิศรปีระเสรฐิ กรรมการ กรรมการอสิระ 

5. นายกฤษณ ไทยดาํรงค ์ กรรมการ  

6. นายฟงั เมง็ ฮอย กรรมการ 

7. นายนพชยั วรีะมาน กรรมการ 

8. นายนนัฑวฒัน์ คาํเอม กรรมการ 

9. นางสาวสนุนัทา วา่นวฒัน์ กรรมการ 

 

ผูบ้ริหารทีเข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธ ิ ผูบ้รหิาร 

2. นายโกมนิทร ์กรตม ี ผูบ้รหิาร 

 

ผูส้อบบญัชีทีเข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวรุง้ตวนั บญุศกัดเิฉลมิ บรษิทั บพีอีาร ์ออดทิ แอน แอดไวเซอร ีจํากดั 

 

เลขานุการทีประชุมและผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
1. นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย กรรมการบรหิารและเลขานุการบรษิทั 

2. นางสาวจรยิาภรณ์ อคัรวงษ์ ผูช้ว่ยเลขานุการบรษิทั 
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พร้อมด้วยกล่าวแนะนําผูส้งัเกตการณ์ในการประชุมผูถ้ือหุ้นครงันีได้แก่ นางสาวนิภาพร เนตรแขม แห่ง

สาํนกังานทนายความนิภาพร เนตรแขม  

จากนนัเลขานุการทปีระชมุไดแ้ถลงองค์ประชุมต่อทีประชุมว่ามผีูถ้ือหุ้นของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

และโดยการรบัมอบฉนัทะ ตามรายละเอยีดดงันี 

บรษิทัมจีํานวนหุน้ทงัสนิ 480,000,000 หุน้ 

มผีูถ้อืหุน้และผูม้อบฉนัทะเขา้รว่มประชมุทงัสนิ 61 ราย 

นบัรวมจํานวนหุน้ทงัสนิ 325,523,863 หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 67.8175 ของหุน้ทงัหมด 

แบง่เป็นมาประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 26 ราย 

ถอืหุน้จํานวน 245,484,982 หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 51.1427 ของหุน้ทงัหมด 

และผูม้อบฉนัทะ จํานวน 35 ราย 

ถอืหุน้จํานวน 80,038,881 หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 16.6748 ของหุน้ทงัหมด 

ถอืวา่ครบองคป์ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษิทั และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 ซงึกาํหนดใหต้อ้งมผีูเ้ขา้รว่มประชมุซงึนบัจากผูท้ีมาประชุมดว้ยตนเองและจากผูร้บัมอบฉันทะแล้ว ไดไ้ม่น้อย

กวา่ 25 คน หรอืไมน่้อยกวา่กงึหนึงของจํานวนผูถ้อืหุน้ทงัหมด และถือหุ้นรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

หุน้ทจีําหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 

ทงันีจํานวนผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนวนัท ี 15 มนีาคม 2559 เพือประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี  2559 

มจีํานวน 2,403 ราย 

นอกจากนันเลขานุการทีประชุมได้ชีแจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และ

รายละเอยีดวาระใหท้ปีระชมุรบัทราบเพอืใหก้ารดาํเนินการประชมุเป็นไปอย่างเรยีบรอ้ย ดงันี 

1. การดาํเนินการประชมุครงันีเรยีงตามลําดบัวาระทีไดแ้จ้งไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยกรรมการจะชแีจ้งใน

รายละเอยีดของแต่ละวาระ 

2. กอ่นลงมตใินวาระใดๆ ประธานฯ จะใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยั 

3. การลงคะแนนเสยีงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ  บรษิัทได้เลือกใช้วธิีลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 

คะแนนเสยีง หรอื 1-Share: 1-Vote  

4. การใชส้ทิธอิอกเสยีงเพอือนุมตัใินแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสยีงขา้งมากเป็นมติ คอืมากกว่ากงึหนึงของ

จํานวนหุน้ของผูเ้ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  ยกเวน้วาระการพจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทน

กรรมการประจําปี ให้เป็นไปตามมติของผูถ้ือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีง

ทงัหมดของผูเ้ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

5. ประธานฯ จะแจง้ต่อทปีระชมุใหล้งมตใินแต่ละวาระโดยวธิเีปิดเผย 
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6. เพอืความรวดเรว็ในการนบัคะแนน ในการพจิารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผูป้ระกาศให้ผูท้ีไม่เห็นดว้ย

หรอืงดออกเสยีง ในแต่ละวาระยกมอื เพอืใหเ้จา้หน้าทไีดร้วบรวมคะแนนเสยีงเพือนําไปหกัออกจากจํานวน

ผูถ้อืหุน้ทงัหมดทเีขา้รว่มประชมุในแต่ละวาระ 

7. ในระหว่างการประชุมหากมผีู้ถือหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพิม ผูถ้ือหุ้นท่านทีเข้ามาใหม่สามารถออกเสียง

ลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระทยีงัไมไ่ดล้งมตใินทปีระชมุเท่านนั  

8. ประธานฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนโดยระบจุํานวนหุน้ทลีงมตเิหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

เพอืความโปรง่ใส และธรรมาภบิาลทดี ีบรษิทัเชญิอาสาสมคัรจากผูเ้ขา้รว่มประชุม 1 ท่าน เพือเป็นสกัขพียาน

ในการนบัคะแนนครงันีดว้ย 

 

เริมการประชุม  

รศ. ดร. ประกจิ ตงัติสานนท์ ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมกล่าวต้อนรบัและเปิดการประชุมตาม

ระเบยีบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี 

 

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครงัที 1/2558  

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

รายงานการประชมุ และเผยแพรร่ายงานดงักล่าวพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุครงันีใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบล่วงหน้าแล้ว 

ตามทปีรากฎในเอกสารแนบของวาระท ี1  

คณะกรรมการเหน็สมควรใหท้ปีระชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัที 1/2558 ซึง

ไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ 

จากนนั ประธานฯ ไดส้อบถามทปีระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็เกยีวกบัวาระนีหรอืไม ่

เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืมขีอ้คดิเหน็เสนอแนะ ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี 

 

มติ  ทีประชุมพิจารณาและมีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครงัที 1/2558 ซึงประชุมเมือ
วนัที 11 กนัยายน 2558 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจาํนวนเสียงทงัหมดของผู้
ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี 

 
เหน็ด้วย จาํนวน 325,843,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 

บรษิทัไดส้รปุผลการดําเนินงานและการเปลียนแปลงทีสําคญัซึงเกดิขนึในรอบปี 2558 ซึงปรากฎในรายงาน

ประจําปี 2558 ตามทไีดแ้นบเสนอท่านผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ ซงึคณะกรรมการไดจ้ดัทําขนึเพอืให้ผู้

ถอืหุน้ไดท้ราบถงึการดาํเนินงานและการเปลยีนแปลงต่างๆ ในรอบปีทผีา่นมา โดยวาระนีเป็นวาระเพือทราบ จึงไม่มี

การลงมต ิ 
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จากนนัประธานฯ เชญินายนพชยั วรีะมาน ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ กล่าวแถลงผลการ

ดาํเนินงานดงักล่าว 

นายนพชยั วรีะมานแถลงผลการดาํเนินงานปี 2558 วา่บรษิทัมรีายไดร้วมทงัสนิ 640.78 ลา้นบาท เพิมขนึจาก

งวดเดยีวกนัของปีกอ่น จํานวน 177.29 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 38.25 ซงึสนิคา้หลกัทสีรา้งรายไดย้งัคงเป็นพดัลมไอ

เย็น ส่วนช่องทางทีขยายตวัอย่างต่อเนืองช่องทางหลกัคือ ช่องทางห้างคา้ปลีกสมยัใหม่ และช่องทางส่งออก โดย

ปจัจยัหลักทีทําให้ผลิตภณัฑ์พดัลมไอเย็นสร้างรายไดห้ลกั คือ การพัฒนาคุณภาพและรูปลกัษณ์ของสนิค้าให้ตรง

ความตอ้งการของตลาดอย่างต่อเนือง 

อย่างไรกต็ามตน้ทุนขายและบรกิารมอีตัราเพิมขนึในสดัส่วนมากกว่าอตัราการเพิมของรายได ้ซึงหลกัๆ มา

จากการเพมิขนึของของอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุดอลลาร์ทีใชเ้ป็นเงนิสกุลหลกัในการสงัซือสนิคา้ทีแขง็ตวัอย่าง

ต่อเนือง ประกอบกบัการขยายตวัของชอ่งทางสง่ออกทมีกีําไรขนัต้นไม่สูงมากแต่ในขณะเดยีวกนัค่าใชจ้่ายดา้นอืนๆ 

ของชอ่งทางนีกต็ํามากเชน่กนั สาํหรบัคา่ใชจ้่ายขายและบรหิารมอีตัราเพมิสงูขนึสว่นหนึงยงัคงเป็นสว่นจากผลกระทบ

จากอตัราแลกเปลยีนตามทแีถลงไว ้รวมถงึคา่ใชจ้่ายการตลาด และค่าใชจ้่ายทีเกดิจากการจําหน่ายสนิคา้ผ่านสาขา

หา้งคา้ปลกีสมยัใหม ่ตลอดจนคา่ใชจ้่ายเกยีวกบัพนกังานขายสนิคา้ตามสาขาในห้างในช่วงฤดูกาลขาย ซึงกระทบต่อ

ความสามารถในการทํากาํไรของบรษิทัลดลง โดยบรษิทัมผีลการดําเนินงานกําไรสุทธิจํานวน 9.63 ล้านบาท จากผล

การดาํเนินงานในปี 2558 

นายนพชยั วรีะมานไดก้ล่าวเพิมเติมในประเดน็ความเสียงขององค์กรต่อทีประชุม โดยชแีจงถึงปญัหาการ

ขาดทุนอตัราแลกเปลียนดงักล่าวว่าบรษิทัไดร้ะบุไวเ้ป็นประเดน็ความเสยีงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน

เงนิตราต่างประเทศและกาํหนดแนวทางการดาํเนินการแลว้ 

สาํหรบัรายการระหวา่งกนัซงึเกดิขนึในระหวา่งปี 2558 นนั รายการทเีกดิขนึเป็นรายการปกตกิารคา้ของบรษิทั 

และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ซึงมคีวามจําเป็นและสมเหตุสมผล ผูถ้ือหุ้นสามารถรบัทราบ

รายละเอยีดทงัหมดจากรายงานประจําปี 2558 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้อบถามและแสดงความคดิเห็นเกยีวกบัประเดน็ทีนําเสนอในวาระนี ผู้

ถอืหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความเหน็ ดงันี 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผูร้บัมอบฉนัทะจากนางจนัทริา ลอืสกลุ สอบถามถงึกาํไรสทุธทิเีหมาะสมของธุรกจิ 

นายนพชยั วรีะมาน ชแีจงวา่อตัรากาํไรขนัตน้คอ่นขา้งด ี40% น่าพอใจ โดยปกติกําไรสุทธิทีผ่านมาประมาณ 

6% ซงึเป็นเป้าหมาย อยู่แลว้ แต่ปีทผีา่นมาพบปญัหาการขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน ซงึบรษิทัไม่คาดไวว้่าเงนิบาท

จะอ่อนค่าไดข้นาดนัน สําหรบัปีนี บรษิทัไดด้ําเนินการบรหิารจัดการความเสียงการผนัผวนของอตัราแลกเปลียน

เงนิตราต่างประเทศแลว้ทงัหมด 

สาํหรบัคา่ใชจ้่ายขายและการตลาด บรษิทัพยายามเปิดตลาดใหม ่เนืองจากเลง็เห็นแนวโน้มการแข่งขนั ซึงจะ

มคีูแ่ขง่เขา้มา บรษิทัจงึเน้นการขยายตลาดใหเ้รว็ จงึทําใหต้น้ทุนดงักล่าวนีเพมิขนึมาก คา่ใชจ้่ายขายและการตลาดส่ง

ผลกระทบ บรษิทัไดเ้หน็ประเดน็ และนํามาเป็นโจทย์ในการดาํเนินธุรกจิในปีนี โดยการวางแผนทชีดัเจน 

นายพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเกยีวกบัความเหน็เชงิธุรกจิทมีตี่อประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

AEC และบรษิทัมสีายผลติภณัฑ ์หรอื Product Line ครอบคลุมสําหรบักลุ่มนีหรอืไม่ รวมถึงบรษิทัมจีุดแขง็ทีเหนือ

คูแ่ขง่อะไรบา้ง มากหรอืน้อยเพยีงใด 
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นายนพชยั วรีะมาน กล่าวชแีจงวา่ บรษิทัมสีดัสว่นการขายในกลุ่มแรกคอืกลุ่มพดัลมไอนําประมาณรอ้ยละ 12 

กลุ่มทสีองคอืกลุ่มพดัลมไอเยน็ประมาณรอ้ยละ 73 ซงึกลุ่มพดัลมไอเย็นนีทําความเย็นโดยไม่มลีะอองนําซึงกําจดัขอ้

กงัวลของลูกคา้ไดท้ําให้ผลิตภณัฑ์กลุ่มนีมอีตัราการเติบโตสูงมาก สําหรบักลุ่มทีสามคือกลุ่มพดัลมระบายอากาศ 

รวมถงึอะไหล่และงานบรกิาร กลุ่มนีจะมรีายไดร้วมประมาณรอ้ยละ 14-15 

หากมองสดัสว่นการขายตามกลุ่มลูกคา้รายย่อย กลุ่มลูกคา้รายองค์กร กลุ่มลูกคา้ส่งออก และกลุ่มงานบรกิาร 

สดัสว่นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 50-20-20 และ 10 ตามลําดบั 

จุดแขง็ของมาสเตอรค์ลูฯ คอืความเป็น Alternative Cooling Solution นันมาจากบรษิทัเห็นขอ้จํากดัของทงั

เครอืงปรบัอากาศและพดัลม จึงไดค้ิดคน้และพฒันาอย่างต่อเนืองตลอด 14 ปี บรษิทัมคีวามเชยีวชาญมากในดา้น

เทคโนโลยกีารทําความเยน็ ประกอบกบัการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกบั สวทช. ซึงมนีักวจิยัดา้นอืน เช่น การ

ออกแบบผลติภณัฑ ์การฉีดแมพ่มิพ์ เป็นตน้ บรษิทัเขา้ใจในผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยทีใีชด้มีาก ควบคมุตน้ทุนได ้และ

ปรบัปรงุพฒันาอย่างต่อเนือง จนเป็นหนึงในหา้บรษิทัทไีดร้บัรางวลั “ผูพ้ชิติยอดเขานวตักรรม” 

ในชว่ง 2-3 ปีมานี ตลาดเปิดกวา้งและยอมรบัผลติภณัฑม์ากขนึ ซงึเหน็ไดจ้ากยอดขายผา่นชอ่งทางออนไลน์ที

มกีารเตบิโตมาก เพราะผูท้ซีอืผลติภณัฑผ์า่นออนไลน์จะเป็นผูท้รีูจ้กัผลติภณัฑอ์ยู่แลว้ รวมถงึขอ้มูลจากห้างคา้ปลีกที

เปิดเผยวา่เป็นสนิคา้ทีมยีอดเติบโตสูงสุด และเนืองจากขอ้มูลดงักล่าวเปิดเผยให้กบัผูจ้ําหน่ายกลุ่มนีทวัไป ทําให้มี

คูแ่ขง่ขนัมากขนึดว้ย แต่บรษิทัมองเห็นว่าเป็นการกระตุ้นตลาดให้กวา้งขนึอีก อย่างไรกต็ามบรษิทัมแีบรนด์ทีทําให้

ลูกคา้จดจํา สาํหรบัภาพรวมอุตสาหกรรมนนั ขอ้มลูสว่นแบง่การตลาดไม่เป็นมาตรฐาน เนืองจากผูจ้ําหน่ายรายอืนมี

สนิคา้ประเภทอืนด้วย แต่จากการเปรียบเทียบขอ้มูลของห้างค้าปลีก และขอ้มูลการนําเข้าสินคา้กลุ่มนีของกรม

ศลุกากร บรษิทัคาดวา่จะมสีว่นแบง่ตลาดในราวรอ้ยละ 50 

นายปวริส สุรกิตติดาํรง ผูร้บัมอบฉนัทะจากนางสาวจติรลดา ศกัดดิามพ์นุสนธิ สอบถามและขอความมนัใจ
จากผูบ้รหิารในเรอืงการควบคมุคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) วา่สามารถทําไดใ้นรอ้ยละ 30 หรอืไม่ หรอืมี

วธิกีารบรหิารจดัการความเสยีงในเรอืงดงักล่าวอย่างไร เพอืไมใ่หเ้กดิปญัหาเชน่ในอดตีทผีา่นมา 

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวชแีจงวา่ ฝ่ายบรหิารไดจ้ดัทําแผนและประมาณการสาํหรบัปีปจัจุบนัไวอ้ย่างค่อนขา้ง

ชดัเจนแลว้ แต่เนืองจากการชแีจงเป็นตวัเลขรอ้ยละนนัจะทําใหส้ามารถคาํนวณเหน็ขอ้มลูไดท้งัหมด จงึขอชแีจงเพียง

วา่ปีนีอากาศรอ้นมาก แนวโน้มน่าจะด ีแต่ทงันีคงตอ้งรอดผูลประกอบการต่อไป 

และเมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามหรอืเสนอความเหน็ ประธานฯ จงึดาํเนินการประชมุในลําดบัต่อไป  

 

มติ  วาระนีเป็นวาระเพือทราบ จงึไม่มีการลงมติ 
 
วาระที 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 

ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่าบรษิทัไดจ้ดัทํางบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทุน สําหรบัปีสนิสุด ณ 

วนัท ี31 ธนัวาคม  2558 ซงึไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัแลว้ จงึเชญินายนันฑวฒัน์ คํา

เอม รองกรรมการผู้จ ัดการ และผูช้่วยกรรมการผู้จ ัดการ สายงานบญัชีและการเงนิ ไดร้ายงานต่อทีประชุมเพือ

พจิารณา 
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นายนันฑวฒัน์ คําเอม ชีแจงว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน สําหรบัปีสินสุด ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2558 ทนํีาเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในครงันีนนั ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีบรษิทั บ ีพี อาร์ ออดทิ แอนด ์

แอดไวเซอร ีจํากดั และไดเ้สนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรษิทัเรยีบรอ้ยแล้ว ตามลําดบั ซึง 

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมใหญ่ผูถ้ือหุ้นไดพ้ิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจําปี สนิสุด ณ วนัที 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงักล่าว ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในรายงานประจําปี 2558 ซึงไดเ้ผยแพร่และนําส่งพรอ้มกบั

หนงัสอืเชญิประชมุครงันี เพอืผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาล่วงหน้าแลว้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมได้สอบถามหรอืแสดงความเห็น และเมือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมี

ขอ้คดิเหน็เสนอแนะใด ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี  

 

มติ  ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน สําหรบัรอบปีบญัชี
สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจาํนวนเสียง
ทงัหมดของผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี 

 
เหน็ด้วย จาํนวน 325,876,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที 4  พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2558 

ประธานฯ แจง้ต่อทปีระชมุวา่บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 

ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงัจากหกัภาษ ี และเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายและเงนิสาํรองอืน (ถ้า

ม)ี อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้โดยจะขนึอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ 

สภาพคล่อง ความจําเป็นในการใชเ้งนิทุนหมนุเวยีนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกจิในอนาคต 

สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจัจยัอืนๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการดําเนินงาน และการบรหิารงานของบรษิทั โดยอยู่

ภายใต้เงือนไขทีว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสําหรบัการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดงักล่าวจะต้อง

กอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้ือหุ้นตามทีเห็นสมควร  ตลอดจนการจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี บรษิทัจะต้องจดัสรร

กาํไรสทุธปิระจําปีไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจําปี 

รายละเอยีดเกยีวกบัการจ่ายเงนิปนัผลสําหรบัผลการดําเนินงานปี 2558 ประธานฯ เชญินายนพชยั วรีะมาน 

ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ นําเสนอรายละเอยีดต่อทปีระชมุ 

นายนพชยั วรีะมานกล่าวว่า บรษิทัไดส้ํารองเงนิทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปี เป็นจํานวน 596,839.06 บาท และมีกําไรสุทธิหลังหักภาษีรายได้และเงินสํารองทางกฎหมาย จํานวน 

11,936,781 บาท การจ่ายปนัผลทีนําเสนอพิจารณาเป็นการปนัเป็นเงนิสดจากกําไรสุทธิในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท 

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

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

0.0181 บาท  
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ทงันีคณะกรรมการไดข้อใหท้ปีระชมุไดอ้นุมตักิารกาํหนดผูม้สีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัท ี9 พฤษภาคม 2559 และ

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

กาํหนดจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวในวนัท ี18 พฤษภาคม 2559 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ทีประชุมไดส้อบถามและแสดงความคดิเห็นเกยีวกบัประเดน็ทีนําเสนอในวาระนี 

และเมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถาม หรอืเสนอความเหน็ ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี  

 

มติ  ทีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 596,839.06 บาท เพือเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 9,600,000 บาท 
พร้อมกบัอนุมติัการผู้มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัที 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชือตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที 10 พฤษภาคม 2559 และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที 18 พฤษภาคม 2559 โดยมีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ จากจาํนวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงันี 

 
เหน็ด้วย จาํนวน 325,676,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9386 
ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0614 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการบริษทัแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในปี 2559 นีมกีรรมการบรษิทัทอีอกตามวาระ ไดแ้ก ่

1) นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

2) นายกฤษณ ไทยดาํรงค ์ กรรมการ 

3) นายนนัฑวฒัน์ คาํเอม กรรมการ กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช้่วย

กรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทงั 3 ท่านมีคุณสมบตัิที

เหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเชยีวชาญครบถ้วน ไม่มลีกัษณะต้องตามตาม พรบ. 

มหาชน และประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 2535  คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทนจงึเหน็สมควรใหท้ปีระชมุไดพ้ิจารณากรรมการทงั 3 ท่านทีออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการอกีวาระหนึง 

ทงันีเพอืความเป็นอสิระและโปรง่ใสในการพจิารณา ประธานฯ ไดอ้นุญาตให้กรรมการทงั 3 ท่าน ไดแ้ก่ นาย

มงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา  นายกฤษณ ไทยดํารงค์ และ นายนันฑวฒัน์ คําเอม ซึงไดแ้สดงเจตจํานงขอออกนอก

หอ้งประชมุระหวา่งการพจิารณาเป็นการชวัคราว 

จากนนัประธานฯ ดาํเนินการประชมุในลําดบัต่อไป ดงันี 
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วาระที 5.1 กรรมการทีออกตามวาระ คือ นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ตามประวติัซึงได้แนบนําเสนอ
พร้อมหนังสือเชิญประชุม 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมได้สอบถามหรอืแสดงความเห็น และเมือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมี

ขอ้คดิเหน็เสนอแนะ ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี 

 

มติ ทีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัการเลือกตงักรรมการทีออกตามวาระ กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหนึงตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัต่อไปนี 

 
5.1) ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์จากผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัให้

นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง ด้วย
คะแนนเสียง ดงันี 

 
เหน็ด้วย จาํนวน 325,676,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9386 
ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จาํนวน 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0614 

วาระที 5.2 กรรมการทีออกตามวาระ คือ นายกฤษณ ไทยดาํรงค์ กรรมการ ตามประวติัซึงได้แนบ
นําเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมได้สอบถามหรอืแสดงความเห็น และเมือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมี

ขอ้คดิเหน็เสนอแนะ ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี 

 

มติ ทีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัการเลือกตงักรรมการทีออกตามวาระ กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหนึงตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัต่อไปนี 

 
5.2) ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์จากผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัให้

นายกฤษณ ไทยดาํรงค ์กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี 

 
เหน็ด้วย จาํนวน 325,676,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9386 
ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จาํนวน 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0614 

วาระที 5.3 กรรมการทีออกตามวาระ คือ นายนันฑวฒัน์ คาํเอม กรรมการ กรรมการบริหาร รอง
กรรมการผู้จดัการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน ตามประวติัซึงได้แนบนําเสนอ
พร้อมหนังสือเชิญประชุม 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมได้สอบถามหรอืแสดงความเห็น และเมือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมี

ขอ้คดิเหน็เสนอแนะ ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี 

 

มติ ทีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัการเลือกตงักรรมการทีออกตามวาระ กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหนึงตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัต่อไปนี 

 
5.3) ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์จากผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัให้

นายนันฑวฒัน์ คาํเอม กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี 

 
เหน็ด้วย จาํนวน 325,676,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9386 
ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จาํนวน 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0614 

 

จากนนัประธานฯ ไดแ้ถลงเรอืงเพือทราบเกยีวกบัเกยีวกบักรรมการทีลาออกก่อนครบวาระ ซึงมวีาระการ

ดํารงตําแหน่งเกินกว่า 2 เดือนขึนไป คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติแต่งตังกรรมการท่านใหม่แทน

กรรมการทลีาออก และชแีจงรายละเอยีดเพอืทปีระชมุผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ ดงันี 

นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ซึงมีผลวนัที 1 มีนาคม 2559  

เนืองจากมภีาระกจิทีต้องรบัผดิชอบมากจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบรหิาร และ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสาย

งานโลจสิตกิส ์ซงึตอ้งทุ่มเทกาํกบัดแูลงานอย่างใกลช้ดิ   

คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตแิต่งตงั นายกติตศิกัด ์ศรปีระเสรฐิ ซงึเป็นบคุคลภายนอก เพอืเขา้ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการบรษิัทแทน โดยเป็นการนับวาระต่อจาก นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิทีได้ลาออกไป ซึงคณะกรรมการ

บรษิทัรว่มพจิารณาแลว้วา่ นายกติติศกัด์ ศรปีระเสรฐิ มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั 

พ.ศ. 2535  และเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นรบัทราบการแต่งตังกรรมการดงักล่าว โดยไดแ้นบ

รายละเอยีดเกยีวกบัขอ้มลูกรรมการ สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั คณุวฒุกิารศกึษา และประสบการณ์การทํางานพรอ้ม

หนงัสอืเชญิประชมุแลว้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมได้สอบถามหรอืแสดงความเห็น และเมือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมี

ขอ้คดิเหน็เสนอแนะ ประธานฯ จงึดาํเนินการประชมุลําดบัต่อไป 

 

มติ  วาระนีเป็นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
 
วาระที 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 

ประธานแถลงต่อทปีระชมุวา่ เพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั

ของบรษิทั ซงึกาํหนดใหท้ปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ทงันีคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาอย่างละเอยีดรอบคอบโดยคาํนึงถงึความเหมาะสมดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ผลการ
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ดาํเนินงานของบรษิทั ภาระหน้าทคีวามรบัผดิชอบทีไดร้บัมอบหมาย ซึงค่าตอบแทนดงักล่าวเทียบเคยีงไดก้บัธุรกจิ

และอุตสาหกรรมเดยีวกนั จงึไดนํ้าเสนอกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามอตัราเดมิ ดงันี 

คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย เป็นรปูแบบเบยีประชมุ ไมม่คีา่ตอบแทนรายเดอืน โดยในปีทีผ่าน

มาเบยีประชมุคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อยรวม 880,000 บาท มรีายละเอยีดดงันี 

• เบยีประชมุสาํหรบั ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการชดุย่อย 30,000 บาท/ต่อครงั 

• เบยีประชมุสาํหรบั คณะกรรมการ และกรรมการชดุย่อย  20,000 บาท/ต่อครงั 

• กรรมการทเีป็นผูบ้รหิารและพนกังาน ไมม่เีบยีประชมุ เนืองจากมคีา่ตอบเทนเป็นเงนิเดอืนประจํา และโบนัส

ตามผลการดาํเนินงานอยู่แลว้ 

สาํหรบัปี 2559 นียงัคงอตัราคา่เบยีประชมุตามเดมิ ทงันีกาํหนดไมเ่กนิ 1,760,000 บาทต่อปี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมได้สอบถามหรอืแสดงความเห็น และเมือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมี

ขอ้คดิเหน็เสนอแนะ ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมตใินวาระนี  

 

มติ  ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุ้นซึงมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
มีรายละเอียดดงันี 

 
เหน็ด้วย จาํนวน 323,475,763 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.1761 
ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จาํนวน 2,687,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8239 

 
วาระที 7 พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2559 

สําหรบัวาระนี ประธานไดเ้ชญิ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดช้แีจงการแต่งตัง

ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่สอบบญัช ีประจําปี 2559 ต่อทปีระชมุ 

นายสรรพชัญ โสภณ กล่าววา่ เพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั

ของบรษิทั ซงึกาํหนดใหท้ปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่สอบบญัชขีองบรษิทั

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

ผา่นมา ตดิภาระงานตรวจสอบของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์หลายราย จงึไมส่ามารถรองรบังานตรวจสอบ

บญัชขีองบรษิทัต่อไปได ้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดพ้ิจารณาผูส้อบบญัชจีาก PricewaterhouseCoopers หรอื 

PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพอืนําเสนอทปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ไดพ้ิจารณาแต่งตงั 

และกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจําปี 2559 ดงันี 

รายชอืผูส้อบบญัช:ี  

1. นางณฐพร พนัธุ์อุดม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี3430   

2. นายขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี3445  

3. นายพสิฐิ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี4095 
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โดยใหค้นใดคนหนึงเป็นผูต้รวจสอบ และรบัรองงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย และเห็นชอบการกําหนด

ค่าตอบแทนในการสอบบญัชปีระจํางวดสนิสุด ณ 31 ธนัวาคม 2559 และการสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของ

บรษิทั และบรษิทัย่อย รวมถงึการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบักจิการทีไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ของบรษิทั 

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

เนืองจากการขยายตัวของธุรกจิ และ มาตรฐานการบญัชไีทยไดม้กีารปรบัปรุงให้สอดคล้องกบั IFRS ซึงจะทําให้

รายงานทางการเงนิของบรษิทัมคีวามเป็นสากลยงิขนึ 

ทงันี บรษิทัผูส้อบบญัช ีและผูส้อบบญัชทีนํีาเสนอเพอืพจิารณาแต่งตงั ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และไม่มสี่วนไดเ้สยี

กบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้กยีวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้อบถามและแสดงความคดิเหน็เกยีวกบัประเดน็ทนํีาเสนอในวาระนี  

นายสุรพล อินทร์คาํ ผูถ้ือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นว่า ตามความเห็นธุรกจิขนาดบรษิทันัน ค่าสอบ

บญัชใีนอตัรา 2,300,000 บาทสงูเกนิไป บรษิทัควรเลอืกผูส้อบบญัชรีายอนืทมีอีตัราคา่ตอบแทนตํากวา่หรอืไม ่

นายนนัฑวฒัน์ คาํเอม ชแีจงวา่บรษิทัไดท้ําการสบือตัราคา่สอบบญัชแีละเปรยีบเทียบมาแล้ว ซึงค่าสอบบญัชี

ในปีปจัจุบนันนัใกลเ้คยีงกนั เชน่ บรษิทัผูส้อบบญัชปีระจําปี 2558 ไดเ้สนออตัราคา่สอบบญัชสีาํหรบัปี 2559 ประมาณ 

2,000,000 บาท แต่เนืองจากบรษิทัมกีารเติบโตทางธุรกจิค่อนขา้งสูง จึงเลือกบรษิทัผูส้อบบญัชทีีอยู่ในอนัดบัต้นๆ 

ของตลาด 

และเมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามหรอืเสนอความเหน็  ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุไดพ้จิารณาลงมต ิ 

 

มติ  ทีประชุมพิจารณาและมีมติแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2559 ตามทีเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจาํนวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี 

 
เหน็ด้วย จาํนวน 323,182,163 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.0861 
ไม่เหน็ด้วย จาํนวน 280,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0860 
งดออกเสียง จาํนวน 2,700,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8278 

 
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืนๆ 

ประธานเปิดโอกาสให้ทีประชุมไดนํ้าเสนอเรอืงพิจารณา โดยชแีจงต่อทีประชุมให้ทราบว่า ตามมาตรา 105 

แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กาํหนดไวว้า่ผูถ้ือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอืนๆ เพือพิจารณาใน

การประชมุผูถ้อืหุน้ไดจ้ะตอ้งถอืหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายไดท้งัหมด และไม่มผีูใ้ด

เสนอเรอืงอืนใดเขา้ระเบยีบวาระที 8 นีแล้ว รศ.ดร.ประกจิ ตงัติสานนท์ ในฐานะประธานทีประชุม จึงไดแ้จ้งต่อที

ประชมุวา่ไดป้ระชมุครบทุกระเบยีบวาระแลว้  

จากนนัจงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามและเสนอขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีนอกเหนือจากทีไดพ้ิจารณาไปแล้ว

ตามระเบยีบวาระขา้งตน้ ผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามและแสดงความเหน็ดงันี 
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นายสุรพล อินทรค์าํ ผูถ้ือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นว่า เนืองจากบรษิทัอยู่ในรายชอืทีต้องทําการซือ
ขายหุน้ดว้ยบญัชทีตีอ้งวางเงนิสดกอ่นซอื หรอื Cash Balance มาคอ่นขา้งต่อเนืองหลงัจาก IPO กรณีนีทําให้หุ้นของ

บรษิทัน่าจะเป็นทเีพง็เลง็ ทําใหผู้ล้งทุนรายย่อยไมก่ลา้ตดัสนิใจซอื จงึอยากทราบวา่บรษิทัจะดาํเนินการอย่างไร 

นายนพชยั วรีะมาน ชแีจงวา่บรษิทัไดส้อบถามไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยถึงเกณฑ์การพิจารณา

ออกมาตรการกํากบัการซือขายแบบ Cash Balance นัน เกยีวกบัความผดิปกติในเรอืงอตัราหมุนเวยีนการซือขาย 

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

เป็นการพิจารณาของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัมุ่งเน้นเพยีงการทําธุรกจิ และหากธุรกจิของบรษิัท

ดาํเนินการไปตามปกต ิบรษิทัเหน็วา่การตดิเกณฑ ์Cash Balance คงเป็นการชวัคราวเท่านนั 

นายปวริส สุรกิตติดาํรง ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามวา่กรณีการวา่จา้งผูผ้ลติในประเทศจนีผลตินนั บรษิทัมแีผน

ขยายผูผ้ลติหรอืไม ่และในอดตีพบปญัหาคณุภาพและเคลมผูผ้ลติหรอืไม ่รวมถงึบรษิทัใชว้ธิกีารส่งออกไปยงัประเทศ

ปลายทางประเทศทสีามโดยตรงจากประเทศผูผ้ลติ หรอืสง่ออกจากประเทศไทย 

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวชแีจงวา่ บรษิทัมผีูผ้ลติในประเทศจนีทงัหมด 3 รายซงึมรีายหลกัอยู่ 1 ราย แต่ทงันี

บรษิทัเป็นผูอ้อกแบบ ลงทุน และเป็นเจา้ของแมพ่มิพ์สาํหรบัฉีดพลาสตกิ ดงันนัหากผูผ้ลติรายหลกัหรอืรายใดมปีญัหา 

บรษิทัสามารถย้ายแม่พิมพ์ไปว่าจ้างรายอืนผลิตได ้นอกจากนันบรษิทัมขีอ้ตกลง (Agreement) ทีชดัเจน หากเกดิ

ความผดิพลาดเกนิกวา่รอ้ยละ 1 ผูผ้ลติเป็นผูร้บัผดิชอบ และทผีา่นมาบรษิทัเคยเคลมเป็นสว่นลดกลบัมาบา้ง ส่วนการ

ป้องกนัหรือลดปญัหา บริษัทได้ลงไปดูแลโดยกําหนดมาตรฐานและเงือนไขต่างๆในการผลิต เพือให้ผู้ผลิตได้

ดาํเนินการตามทกีาํหนด สาํหรบัการสง่ออกบรษิทัมทีงัสองวธิกีาร 

นายปวริส สุรกิตติดาํรง สอบถามวา่บรษิทัมมีาตรการอย่างไรในการดาํเนินการในไตรมาสท ี3/2559 และไตร

มาสท ี4/2559 เพอืไมใ่หเ้กดิผลกระทบกบัผลลพัธ์ทางธุรกจิ (Bottom Line) แลบรษิทัมแีผนการนําเสนองานโครงการ 

เชน่ หมูบ่า้น หรอืคอนโดหรอืไม ่หรอืแผนการสง่ออกไปยงัประเทศทมีฤีดกูาลไมต่รงกบัประเทศไทยหรอืไม ่

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวชแีจงว่า ฝ่ายบรหิารมโีจทย์หลกัคอื การควบคุมค่าใชจ้่ายขายและการตลาดให้ตํา

และสอดคล้องกบัรายได้ และขณะนีทีมงานเดินทางไปออกบูธที Canton Fair ประเทศจีน ซึงไดร้บัความสนใจ

เนืองจากทงัคณุภาพและราคาสามารถแขง่ขนัได ้โดยเป้าหมายคอืการคดัเลอืกตวัแทนจําหน่ายในแถบซีกโลกใต้ เช่น 

แอฟรกิา เป็นตน้  

สาํหรบังานโครงการ บรษิทัมกีารนําเสนออย่างต่อเนือง และนอกจากสนิคา้พดัลมไอนําและพดัลมไอเย็นแล้ว 

บรษิทัมกีารนําเสนอโครงการประหยดัพลงังานและรกัษาสงิแวดลอ้มโดยใชเ้ทคโนโลยทีไีดต้่อยอดมาจากสนิคา้กลุ่มพดั

ลมของบรษิทั ซงึการนําเสนอเป็นลกัษณะคา่บรกิารเช่าใช ้เพือให้เกดิรายไดต้่อเนือง (Recurring Revenues)  ทงันี

ตอ้งใชเ้วลาในการขยายตลาดเนืองจากเป็นลกัษณะโครงการ แต่บรษิทัเหน็วา่เป็นรายไดส้าํคญัในระยะยาวต่อไป 

นายปวริส สุรกิตติดาํรง สอบถามต่อไปวา่ บรษิทัจะมผีลติภณัฑร์ุน่ใหมอ่อกมาหรอืไม่ บรษิทัมสีนิคา้คงคลงั

เพยีงพอรองรบัในฤดกูาลขายทงัปีหรอืไม ่และแผนกลยุทธ์ของบรษิทัปีนีเป็นอย่างไร 

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวชแีจงว่า จุดแขง็ของบรษิัทคอืการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ (R&D) ซึงทีผ่านมา

บริษัทออกสนิค้าใหม่ทุกปี และสามารถทํายอดขายไดด้ี ปจัจุบนัมีผลิตภณัฑ์ทีอยู่ใน Pipeline ประมาณกว่า 10  
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โครงการ ซงึมทีงัผลติภณัฑท์เีกยีวกบัความเยน็ และผลติภณัฑท์นีอกเหนือจากกลุ่มพดัลมดงักล่าว แต่บรษิทัมคีวามรู้

และความเขา้ใจ   

สาํหรบัการเกบ็สนิคา้คงคลงั บรษิทัไดว้างแผนรองรบัไวแ้ละมสีนิคา้เพยีงพอต่อการจําหน่าย  

ส่วนกลยุทธ์ในภาพรวม บริษทัไดว้างแผนธุรกจิโดยตังเป้าการเติบโตไวร้อ้ยละ 40 และบรหิารจดัการเรอืง

ต้นทุนค่าใชจ้่าย แต่เนืองจากงบการเงนิยงัไม่ผ่านการตรวจสอบบญัช ีและยงัไม่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บรษิัท จึงยงัไม่สามารถให้ข้อมูลละเอียดได้ แต่ปีนี บรษิัทมีคู่ค่าทีเป็น Strategic Partner อย่าง บริษทั ซิงเกอร ์

ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ทมีศีกัยภาพเขา้ถงึกลุ่มรายย่อยทบีรษิทัเขา้ไมถ่งึ และมกีระบวนการจดัการงานขายทีด ี

แนวโน้มเป็นไปทางทดี ี

นางสาวชลวนา พาราพสุ ผูถ้อืหุน้สอบถาม กรณีราคานํามนัมกีารขยบัราคาขนึหรอืลงมผีลต่อราคาขาย และ

ตน้ทุนอย่างไร การสง่ออกมมีารจ์นิเป็นอย่างไร และเปรยีบเทยีบกบัการจําหน่ายในประเทศแลว้สงูหรอืตํากวา่อย่างไร 

นายนพชยั วรีะมาน กล่าวชแีจงวา่ ทผีา่นมาซพัพลายเออร์ไม่เคยปรบัราคาเนืองจากต้นทุนวตัถุดบิทีเพิมขนึ 

เนืองจากประเทศผูผ้ลติเองมกีารแข่งขนักนัเองค่อนขา้งสูงดว้ย ในทางกลบักนัชว่งทีราคานํามนัลง บรษิทัไดต้่อรอง

เพอืลดราคา เมอืเปรยีบเทยีบตน้ทุนปีนีกบัปีทผีา่นมา บรษิทัประเมนิวา่ใกลเ้คยีงกนั หรอือาจะลดลงเลก็น้อย  

สาํหรบัการสง่ออกมมีารจ์นิตํา แต่ Overhead กค็อ่นขา้งตํา ภาพรวมกใ็กลเ้คยีงกนั แต่ถ้าเป็น Net Margin จะ

ขนึอยู่กบัยอดขายของแต่ละ Business Unit  

นางสาวชลวนา พาราพสุ สอบถามเพมิเตมิวา่ บรษิทัมกีารทําวจิยัหรอืไม่กรณีการเป็น Leading Brand ใน

ตลาด และคูแ่ขง่ทมีมีรีายใดเป็นรายหลกั และบรษิทัมขีอ้กงัวลใดจากแผนทไีดว้างไวว้า่จะเตบิโตประมาณรอ้ยละ 40 

นายนพชยั วรีะมาน ชแีจงวา่ทผีา่นมาผูท้จีําหน่ายสนิคา้กลุ่มพดัลมไอเย็นจะม ีคาร์เต้ และแอสทิน่า ซึงไม่ได้

จําหน่ายเพยีงสนิคา้กลุ่มนีเพยีงอย่างเดยีว มเีครอืงใชไ้ฟฟ้าอนืจําหน่ายดว้ย บรษิทัจงึมองวา่เป็นคูแ่ขง่รายย่อยเท่านัน 

แต่ยอมรบัวา่สองรายนีมกีลยุทธ์ดา้นราคาด ีสาํหรบัปีนีจะมรีายหลกัคอื ฮาตาร ิซงึเมอืปีกอ่นนําสนิคา้มาลองตลาดแล้ว 

1 รุน่ ปีนีเพมิมาอกี 1 รุน่ จากขอ้มลูของหา้งคา้ปลกีพบวา่ยอดขายของบรษิทั และยอดขายของฮาตารใิกลเ้คยีงกนั แต่

ยอดขายของคูแ่ขง่รายย่อยลดลง จงึคาดวา่ฮาตารไิดเ้ขา้ไปดงึสดัส่วนของคู่แข่งรายย่อยนัน แต่สําหรบับรษิทั บรษิทั

เชอืวา่การโฆษณาของฮาตารเิป็นการชว่ยกระตุน้ตลาดดว้ย และเป็นโอกาสการให้บรษิทัสามารถขายไดด้ว้ย ปจัจุบนั

ฮาตารมิสีนิคา้พดัลมไอเยน็ 2 รุน่และบรษิทัมปีระมาณ 8-9 รุน่  

สว่นขอ้กงัวล บรษิทัเหน็วา่ความเสยีงจากภาวะเศรษฐกจิทมีผีลกระทบต่อการตดัสนิใจซือหรอืกําลงัการซือ ที

ทําใหช้ะลอการซอืออกไป แต่ทงันีจากภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงทผีา่นมา บรษิทักเ็ติบโตในช่วงดงักล่าว และโจทย์

หลกัทตีอ้งใกลช้ดิคอื การควบคมุคา่ใชจ้่ายใหส้อดคลอ้งกบัรายได ้ซงึปจัจุบนัถอืวา่ทําไดด้ขีนึ 

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

คา่ขนึ เป็นประโยชน์ตอ่บรษิทัมากน้อยเพยีงใด และมสีดัสว่นรายไดก้บัคา่ใชจ้่ายทเีป็นสกลุเงนิดอลล่ารส์หรฐัอย่างไร  

นายนพชยั วีระมาน กล่าวว่า การทีเงินบาทแขง็ค่าขึนนันทําให้ต้นทุนของบริษัทลดลง และจากการวาง

งบประมาณดว้ยเกณฑ์คํานวณต้นทุนทีอตัราแลกเปลียน 37 บาทต่อดอลล่าร์สหรฐัจึงเป็นเรอืงบวก สําหรบัสดัส่วน

รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายตามทสีอบถามนนั การสง่ออกของบรษิทัถอืวา่เป็น Natural Hedge ในตวัโดยมสีดัสว่นรายไดแ้ละ

คา่ใชจ้่ายในอตัราทใีกลเ้คยีงกนั  
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ขณะก่อนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้าประชุมทังสิน 71 ราย ถือหุ้นรวมกันจํานวน 

326,162,863 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.95 ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายแลว้ทงัหมด 

เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและเสนอขอ้คดิเหน็เพมิเตมิ ประธานฯ ไดปิ้ดการประชมุ เวลา 15:35 น. 

 

 

 

__________________________ 

  (รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท์) 

     ประธานทปีระชมุ 

    

 __________________________ 

 (นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย) 

 เลขานุการบรษิทั / เลขานุการทปีระชมุ 
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สงิทสีง่มาดว้ย 4.1 

นิยามของกรรมการอิสระของบริษทั 

 (ก) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึงของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ ทงันี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ีเกยีวขอ้งของกรรมการ

อสิระรายนันๆ ดว้ย ซึงมคีวามเขม้งวดเท่ากบัขอ้กําหนดขนัตําของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์  และเขม้งวดกวา่ขอ้กาํหนดขนัตําของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(ข) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทมีสีว่นรว่มบรหิารงานลูกจา้งพนกังานทปีรกึษาทไีดเ้งนิเดอืนประจําหรอืผูม้อีํานาจ

ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรอืของผูม้ ี

อํานาจควบคมุของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทียืนคํา

ขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทังนี ลักษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็น

ขา้ราชการหรอืทปีรกึษาของสว่นราชการซงึเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ 

(ค) ไมเ่ป็นบคุคลทมีคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็นบดิามารดาคู่

สมรสพนี้องและบตุรรวมทงัคูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอืน ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม 

หรอืบคุคลทจีะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(ง) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้ ี

อํานาจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่

เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีมนีัยหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกวา่สองปีกอ่นวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิขา้งต้น 

รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกติเพือประกอบกจิการการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ 

รายการเกยีวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทางการเงนิดว้ยการรบัหรอืให้กูย้ืม คํา

ประกนั การใหส้นิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อนืทํานองเดยีวกนั ซึงเป็นผลให้บรษิทัฯ หรอื

คู่สญัญามีภาระหนีทีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึงตังแต่รอ้ยละสามของสินทรพัย์ทีมตีวัตนสุทธิของบรษิัทฯ หรือ

ตงัแต่ยสีบิลา้นบาทขนึไปแลว้แต่จํานวนใดจะตํากว่า  ทงันี การคํานวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิีการ

คาํนวณมลูคา่ของรายการทเีกยีวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทํา

รายการทเีกยีวโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนีทีเกดิขนึในระหว่าง

หนึงปีกอ่นวนัทมีคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับคุคลเดยีวกนั 

(จ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจ

ควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นทีมนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชีซึงมี

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ 

สงักดัอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทียืนคําขออนุญาตต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึงรวมถึงการให้บรกิารเป็นทีปรกึษากฎหมายหรอืทีปรกึษา

ทางการเงนิ ซงึไดร้บัคา่บรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือ

หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทมีนียั ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้

ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกว่าสองปีก่อนวนัทียืนคาํ

ขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 
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(ช) ไมเ่ป็นกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัขนึเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูถ้ือหุ้นซึง

เป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมนีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทมีนียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทมีสีว่นรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรกึษาที

รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึงของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทัอนื ซงึประกอบ

กจิการทมีสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทมีนียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(ฌ) ไมม่ลีกัษณะอนืใดททีําใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการอสิระทมีลีกัษณะเป็นไปตาม (ก) ถงึ (ฌ) แลว้กรรมการอิสระอาจไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทั

ย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(Collective Decision) ได ้

ในกรณีทบีคุคลทบีรษิทัฯ แต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการอสิระเป็นบคุคลทมีหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ

หรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูคา่ทกีาํหนดตามวรรคหนึง (ง) หรอื (ฉ) ใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้ห้ามการมี

หรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูคา่ดงักล่าว กต็่อเมอืบรษิทัฯ ไดจ้ดัให้มคีวามเห็น

คณะกรรมการบรษิทัทแีสดงวา่ไดพ้จิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทงัฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิ) แลว้วา่การแต่งตงับคุคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าทีและการให้

ความเห็นทีเป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตัง

กรรมการอสิระดว้ย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการให้บรกิารทางวิชาชีพ ทีทําให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิไม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีาํหนด 

(ข)  เหตุผลและความจําเป็นทยีงัคงหรอืแต่งตงัใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

(ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิทัฯ ในการเสนอใหม้กีารแต่งตงับคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

เพอืประโยชน์ตาม (จ) และ (ฉ) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลทีไดร้บัมอบหมายจากสํานักงานสอบ

บญัช ีหรอืผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชอืในรายงานการสอบบญัชหีรอืรายงานการให้บรกิารทางวชิาชพี 

(แลว้แต่กรณี) ในนามของนิตบิคุคลนนั  
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นายกิตติศกัดิ ศรีประเสริฐ 
บุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืเพอืแต่งตงัเป็นกรรมการบรษิทั 
 

สญัชาติ ไทย 

ปัจจบุนัอาย ุ 50 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

•   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (MBA) วชิาเอก Finance และ Entrepreneurial Management  

 The Wharton School, University of Pennsylvania ฟิลาเดลเฟีย เพนซลิเวเนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
•   ปรญิญาโท วทิยาศาสตร ์สาขา Industrial Engineering (MSIE)  

 The University of Texas at Arlington ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
•   ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขา Electronics (BE) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
•   ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท ี156  

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)      

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 
•   2559 – ปจัจุบนั  กรรมการ กรรมการอสิระ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 
•   2555 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กสท  

 บรษิทั กสท โทรคมนาคม จากดั (มหาชน) 
•   2553  Investment Director Thai Prosperity Advisory Co.,Ltd. 

เป็นกรรมการรายเดิม กรรมการ กรรมการอสิระ ไดร้บัการแต่งตงัเมอืวนัท ี1 มนีาคม 2559 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   1 ปี  

ตาํแหน่งปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการอสิระ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มกีารถอืหุน้ในบรษิทั 

จาํนวนครงัทีเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดยอ่ย ปี 2559  

• เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั   จาํนวน 5 ครงั จากการประชุม 7 ครงั (ไดร้บัการแต่งตงัเมอืวนัท ี1 ม.ีค.2559) 

• เขา้ร่วมประชมุ กรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั จาํนวน 1 ครงั จากการประชมุ 1 ครงั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน ทีเป็นบริษทัจดทะเบียน   
ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอนื ทเีป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน ทีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน  

ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอนื ทไีม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอืนทีอาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
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นายฟัง เมง็ ฮอย 
บุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืเพอืแต่งตงัเป็นกรรมการบรษิทั 
 

สญัชาติ มาเลเซยี 

ปัจจบุนัอาย ุ 56 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

•   ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ Ottawa University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
•   ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DCP 189/2014)  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 
•   2545 – ปจัจุบนั   กรรมการ    บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 
•   2559 – ปจัจุบนั   กรรมการ    Sensetech Properties Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย 

•   2559 – ปจัจุบนั   กรรมการ    Dionysus Asia Sdn Bhd  ประเทศ มาเลเซีย 

•   2559 – ปจัจุบนั   กรรมการ    The Wine Poetry Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย 

•   2559 – ปจัจุบนั   กรรมการ    Leisure Range Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย 

•  2546 - ปจัจุบนั     กรรมการ    SenseTech Sdn. Bhd ประเทศ มาเลเซีย 

เป็นกรรมการรายเดิม  กรรมการ  ไดร้บัการแต่งตงัเมอืวนัท ี3 มถุินายน 2545 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  14 ปี  
ตาํแหน่งปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 
การถือหุ้นในบริษทั จาํนวน 70,372,200  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.66 
จาํนวนการทีเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดยอ่ย ปี 2559  
• เขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการบรษิทั  จาํนวน 6 ครงั  จากการประชมุ 7 ครงั 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน ทีเป็นบริษทัจดทะเบียน   
ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอนื ทเีป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน ทีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน จาํนวน 5 บรษิทั 

•   กรรมการ    SenseTech Sdn. Bhd  ประเทศ มาเลเซยี 

•   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 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอืนทีอาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
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นายนพชยั วีระมาน 
บุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืเพอืแต่งตงัเป็นกรรมการบรษิทั 
 

สญัชาติ ไทย 

ปัจจบุนัอาย ุ 53 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

•   ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  

•   ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 185/2014)  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ บรษิทัไทย (IOD)  

•   ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 82/2010)  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD  

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 
•  2545 - ปจัจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 
 • 2554 - ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชูนั จาํกดั  

เป็นกรรมการรายเดิม  กรรมการ  ไดร้บัการแต่งตงัเมอืวนัท ี3 มถุินายน 2545 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  14 ปี  

ตาํแหน่งปัจจบุนั  กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ  
การถือหุ้นในบริษทั จาํนวน 122,932,260 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25.61 

จาํนวนการทีเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดยอ่ย ปี 2559  
• เขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการบรษิทั  จาํนวน   7 ครงั  จากการประชมุ   7 ครงั 
• เขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการบรหิาร จาํนวน 11 ครงั จากการประชมุ 11 ครงั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน ทีเป็นบริษทัจดทะเบียน   
ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอนื ทเีป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน ทีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน    จาํนวน 1 บรษิทั  
กรรมการ  และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชูนั จาํกดั  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอืนทีอาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
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นางสาวซซูาน เอียมวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี 4306 
 

ตาํแหน่ง หุน้สว่นสาํนกังาน 

ประวติัการศึกษา  

•   ปรญิญาโท  บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

•   ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัช)ี (เกยีรตนิิยมด)ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 

คณุวุฒิทางวิชาชีพ  
•   ผูส้อบบญัชทีไีดร้บัความเหน็ชอบจากสํานกังาน กลต. 

•   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

•   ประกาศนียบตัรทางการสอบบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทํางาน 

•   2548 – ปจัจุบนั  หุน้สว่นสาํนกังาน บรษิทั เอส พ ีออดทิ จํากดั  

•   2533 – 2548  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบอาวโุส บรษิทั สาํนักงาน เอเอม็ซ ีจํากดั  

 

 

 

 
 
นายสชุาติ พานิชยเ์จริญ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี 4475 
 

ตาํแหน่ง หุน้สว่นสาํนกังาน 

ประวติัการศึกษา  

•   ปรญิญาโท  บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

•   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณุวุฒิทางวิชาชีพ  
•   ผูส้อบบญัชทีไีดร้บัความเหน็ชอบจากสํานกังาน กลต. 

•   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

•   ประกาศนียบตัรทางการสอบบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทํางาน 

•   2550 – ปจัจุบนั  หุน้สว่นสาํนกังาน บรษิทั เอส พ ีออดทิ จํากดั  

•   2534 – 2547  หวัหน้าผูค้วบคมุงานสอบบญัช ีบรษิทั สาํนักงาน เอเอ็มซ ีจํากดั 
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นางสาววนัดี เอียมวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี 8210 
 

ตาํแหน่ง หุน้สว่นสาํนกังาน 

ประวติัการศึกษา  

•   ปรญิญาโท  บญัชมีหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

•   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณุวุฒิทางวิชาชีพ  
•   ผูส้อบบญัชทีไีดร้บัความเหน็ชอบจากสํานกังาน กลต. 

•   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ประสบการณ์การทํางาน 

•   2549 – ปจัจุบนั  หุน้สว่นสาํนกังาน บรษิทั เอส พ ีออดทิ จํากดั  

•   2541 – 2546  หวัหน้าผูค้วบคมุงานสอบบญัช ีบรษิทั สาํนักงาน เอเอ็มซ ีจํากดั  

 

 

 

 

 
 
นางสาวชืนตา ชมเมิน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี 7570 
 

ตาํแหน่ง หุน้สว่นสาํนกังาน 

ประวติัการศึกษา  

•   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิ วทิยาเขตบพติรพมิขุ จกัรวรรด ิ

คณุวุฒิทางวิชาชีพ  
•   ผูส้อบบญัชทีไีดร้บัความเหน็ชอบจากสํานกังาน กลต. 

•   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ประสบการณ์การทํางาน 

•   2549 – ปจัจุบนั  หุน้สว่นสาํนกังาน บรษิทั เอส พ ีออดทิ จํากดั  

•   2544 – 2547  หวัหน้าผูค้วบคมุงานสอบบญัช ีบรษิทั สาํนักงาน เอเอ็มซ ีจํากดั  
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นางสาวยพิุน ชุ่มใจ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี 8622 
 

ตาํแหน่ง หุน้สว่นสาํนกังาน 

ประวติัการศึกษา  

•   ปรญิญาโท  บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

•   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตพณิชยการพระนคร 

คณุวุฒิทางวิชาชีพ  
•   ผูส้อบบญัชทีไีดร้บัความเหน็ชอบจากสํานกังาน กลต. 

•   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ประสบการณ์การทํางาน 

•   2558 – ปจัจุบนั  หุน้สว่นสาํนกังาน บรษิทั เอส พ ีออดทิ จํากดั  

•   2555 – 2558  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ บรษิทั สํานกังาน เอเอม็ซ ีจํากดั  

•   2553 – 2555  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จํากดั  

•   2546 – 2553  หวัหน้าผูค้วบคมุงานสอบบญัช ีบรษิทั สาํนักงาน เอเอ็มซ ีจํากดั  
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โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) 
ครังที 2 สําหรับกรรมการทีเป็นผู้บริหาร  

(EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2)  
 

 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้งบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) (“KOOL”) ครังที 
2 สําหรับกรรมการทีเป็นผู ้บริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2) ซึงเป็นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ทีสจ.12/2552 ลงวนัที 10 มิถุนายน 2552 เรืองการจัดทาํ
และเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีโดย EJIP เป็นโครงการลงทุนซือหุน้ของ KOOL สะสม
เป็นรายงวดเพือเป็นผลตอบแทนให้กับพนักงานผู ้บริหารของบริษัทและบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดทีสําคัญของโครงการ
ดงัต่อไปนี 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ - เป็นรูปแบบหนึงของการใหผ้ลตอบแทนแก่กรรมการทีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
 - สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของกิจการ 
 - เป็นเครืองมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และรักษาบุคคลากรไวก้บับริษทัในระยะยาว 
 

บริษัททีเข้าร่วมโครงการ บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทัฯ”) ดงันี 
1. บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชนั จาํกดั 

 

ระยะเวลาสมทบเงินเข้าโครงการ ตงัแต่วนัที 15 พฤษภาคม 2560 – 31 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 3 ปี 
 

ระยะเวลาโครงการ ตงัแต่วนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2560 – 31 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 4 ปี 
( รวม Silent period ) 
 

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1. กรรมการทีเป็นผูบ้ริหารของ KOOL และบริษทัยอ่ย เป็นไปตามความสมคัรใจของผูที้มีสิทธิ 
เขา้ร่วมโครงการ “ผูบ้ริหาร” 
 

รูปแบบของโครงการ - ในแต่ละเดือน ณ วนัทีบริษทัฯจ่ายเงินเดือน บริษทัฯ จะหักเงินเดือน ผู ้บริหาร ทีเขา้ร่วม
โครงการในอตัราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือน (Base Salary) ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการและ
ระยะเวลาทีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทาํงานอยูก่บับริษทัฯ จนกว่าจะสินสุดระยะเวลาสมทบเงินเขา้
โครงการ ซึงจะมีการปรับเพิมตามอตัราเงินเดือนของ ผูบ้ริหารทีเพิมขึนในทุกกรณี 

 - ในแต่ละเดือน ณ วนัทีบริษทัฯ จ่ายเงินเดือนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร บริษทัฯ จะจ่ายเงินสมทบให้กบั
ผูบ้ริหารทีเขา้ร่วมโครงการในอตัราร้อยละ 100 ของเงินสะสมทีผูบ้ริหารจ่ายเขา้โครงการ 

 - ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถแจง้ความ
จาํนงเขา้ร่วมโครงการ EJIP ตงัแต่วนัที 15 พฤษภาคม 2560 เป็นตน้ไป 
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ตัวแทนดําเนินการ บริษทัไดแ้ต่งตงั บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการโครงการ EJIP และเป็นตวัแทน 
และกําหนดการซือหุ้น                   ในการซือขายหลกัทรัพยที์ซือภายใตโ้ครงการ EJIP (หุ้นสามญัของบริษทัมาสเตอร์คูล อินเตอร์

เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) "KOOL") ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัทีบริษทัจ่าย
เงินเดือนใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (วนัโอนเงิน) ตวัแทนจะทาํการซือหุ้น KOOL ภายในวนัทาํ
การถดัจากวนัโอนเงินในแต่ละเดือน (วนักาํหนดซือหุ้น) ตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือนไขที
กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขของโครงการทีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
รวมทงัจดัสรรหลกัทรัพยที์ซือในแต่ละงวดไปยงับญัชีของผูบ้ริหารแต่ละคน 

เงือนไขการถือครองหลักทรัพย์  ผูบ้ริหารทีเข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงือนไขการห้ามจาํหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent 
Period) อยา่งเคร่งครัด นบัตงัแต่วนัแรกทีเริมโครงการ EJIP จนสินสุดโครงการตามรายละเอียด
ดงัต่อไปนี 

 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีสิทธิขายหุน้ KOOL ทีซือสะสมในโครงการแต่ละปีไดใ้นปีถดัไปดงันี 
 - ปีทีซือสะสม ไม่สามารถขายหุน้ไดท้งัจาํนวน 
 - ปีสะสมปีที 1 สามารถขายไดจ้าํนวนร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ของปีทีซือสะสม 
 - ปีสะสมปีที 2 สามารถขายไดจ้าํนวนร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ของปีทีซือสะสม 

หุ้นที่ซือ้ในรอบปีโครงการ 
วันที่* และจํานวนหุ้นที่สามารถขายหรือโอนออกจากบญัชี EJIP 

7 ก.พ. 2561 7 ก.พ. 2562 7 ก.พ. 2563 1 ก.พ. 2564 
หุ้นที่สะสมในปีที่ 1 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
หุ้นที่สะสมในปีที่ 2 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
หุ้นที่สะสมในปีที่ 3 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

      *กรณีวนัทีทีระบุขา้งตน้ ตรงกบัวนัหยุดทาํการของตวัแทน วนัทีดงักล่าวจะเลือนเป็นวนัทาํการถดัไป 

เงือนไขการออกจากโครงการ 

เงือนไขการออกจากโครงการ อายุการเข้าร่วมโครงการ และการดําเนินการของผู้เข้าร่วมโครงการ 
น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี 

กรณีผูเ้ขา้ร่วมโครงการลาออกจากโครงการ  
แต่ยงัคงเป็นพนกังานของบริษทัฯอยู่ 

- ใหหุ้น้ทงัหมดตกเป็นกรรมสิทธิของพนกังาน 
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งคืนเงินใหแ้กบ่ริษทัฯ ตามยอดเงินที
บริษทัสมทบภายใน 30 วนั 

- ใหป้ฏิบติัตามเงือนไข Silent Period 

กรณีผูเ้ขา้ร่วมโครงการลาออกจากบริษทั 
- ใหหุ้น้ทงัหมดตกเป็นกรรมสิทธิของพนกังาน 
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งคืนเงินใหแ้กบ่ริษทัฯ ตามยอดเงินที
บริษทัสมทบภายใน 30 วนั 

- ใหป้ฏิบติัตามเงือนไข Silent Period 

กรณีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกษียณอายุ ทุพพลภาพ 
หรือเสียชีวิต - ใหหุ้น้ทงัหมดตกเป็นกรรมสิทธิของพนกังาน - ใหหุ้น้ทงัหมดตกเป็นกรรมสิทธิของพนกังาน 

กรณีทีบริษทัฯ เลิกจา้ง 
- ใหหุ้น้ทงัหมดตกเป็นกรรมสิทธิของพนกังาน 
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งคืนเงินใหแ้กบ่ริษทัฯ ตามยอดเงินที
บริษทัสมทบภายใน 30 วนั 

- ใหป้ฏิบติัตามเงือนไข Silent Period 
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บริษทัมีหนา้ทีตอ้งแจง้ยอดเงินในส่วนทีบริษทัสมทบทงัหมดภายใน 7 วนั นบัตงัแต่วนัทีเขา้เงือนไขนนั 

เงือนไขขา้งตน้เป็นไปตามเงือนไขในสัญญาระหว่งบริษทัฯผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และตวัแทนดาํเนินการ 

คณะกรรมการไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูก้าํหนดเงือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในสัญญาระหว่างบริษทักบั
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และตวัแทนดาํเนินการ เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ EJIP ของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชนัแนล 
จาํกดั (มหาชน) โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย ตวัแทนดาํเนินการ และประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ทงันี บริษทัจะดาํเนินการนาํเสนอขอ้กาํหนดและเงือนไขของโครงการเพือขอความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 
 
 
         

 
 
……………………………… 

               (นายนพชยั วีระมาน) 
                  กรรมการผูจ้ดัการ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบมอบฉนัทะทกีาํหนดรายการต่างๆ ละเอยีดชดัเจนตายตวั) 

Proxy Form B (Specific Details Form) 
 

       เขยีนท.ี...................................................................... 
Written at 

      วนัท ี...............เดอืน .......................................พ.ศ. ................ 
Date        Month                                Year 

(1) ขา้พเจา้................................................................................................................สญัชาต.ิ.......................................... 
 I/We           nationality 

อยู่บา้นเลขท.ี.........................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง....................................... 
Residing at No.          Road               Tambol/Sub-district                

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์................................... 
    Amphur/District          Province                                       Postal Code                      

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน)  
Being a shareholder of Masterkool International Public Company Limited 

     โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสยีง ดงันี 
 holding a total of                               shares and having the right to vote equal to                votes,as follows 

หุน้สามญั .....................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................................เสยีง 
Common share                             shares and having the right to vote equal to                       votes 

หุน้บุรมิสทิธ.ิ.....................-.........................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................-..................เสยีง 
 Preference share      shares and having the right to vote equal to                        votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

 hereby appoint 

 1............................................................................................................................................อายุ..................ปี 

                   Age          

 อยู่บา้นเลขท.ี.........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง....................................... 
Residing at No.          Road               Tambol/Sub-district                

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์................................... 
    Amphur/District          Province                                       Postal Code                      

      2. รศ.ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท ์  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ    อายุ     74      ปี  
 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

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 

 

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท  
Affix 20 Baht  

duty stamp 



                       
 

สงิทสีง่มาดว้ย 7 

Attachment no.7 

 อยู่บา้นเลขท ี54/115 หมูท่ ี13  แขวงคลองกุ่ม  เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร10240 

 Residing at no. 54/115 Moo 13, Klongkum, BuengKum, Bangkok, 10240 

 เป็นกรรมการอสิระซงึไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทเีสนอในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ในครงัน ี

 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. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ     อายุ     63     ปี 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

Mr. Sanpat Sopon            Director, Independent Director, Chairman of Audit        Age      63    

Committee and Nomination and Remuneration Committee Member 

อยู่บา้นเลขท ี12/3 ซอยพหลโยธนิ 14 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

Residing at no. 12/3 Soi Phaholyothin 14, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok, 10400 

กรรมการอสิระซงึไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทเีสนอในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 ในครงันี 
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 

  คนใดคนหนึงเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพอืเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ ประจําปี 2560   ในวนัพฤหสับดที ี 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแมจกิ 3 ชนั 2 โรงแรมมริาเคลิ 
แกรนด ์คอนเวนชนั  เลขท ี99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัส ีเขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 หรอืจะพงึเลอืนไปใน
วนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

  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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงัน ีดงันี  
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 

วาระที  1   รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจาํปี 2559 

Agenda 1  To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
     (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี

     (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที 2    รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559 

Agenda 2  To consider and approve the results of the company’s operation for the year 2016 
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วาระที  3   พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31December 2016 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที  4   พิจารณาอนุมติัจา่ยเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2559 

Agenda 4   To consider and approve dividend payment for overall operation for the year 2016 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
  (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการบริษทัแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired  

by rotation  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
     (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล/ appointment of certain directors 

1. นายกติตศิกัด ิศรปีระเสรฐิ 
 Mr. Kittisak Sriprasert 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

2. นายฟงั เมง็ ฮอย 

 Mr. Fung Meng Hoi 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

3. นายนพชยั วรีะมาน 

   Mr. Noppachai Veeraman 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 
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วาระที 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

Agenda 6 To consider and approve remuneration for director for the year 2017  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที 7 พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2560 

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors’ 

remuneration for the year 2017 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที 8 พิจารณาอนุมติัโครงการรว่มลงทุนระหว่างบริษทัและลูกจ้าง โครงการที 2 สาํหรบักรรมการ  
ทีเป็นผูบ้ริหาร (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  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที 9 พิจารณาอนุมติัการเปลียนแปลงวตัถปุระสงคข์องบริษทั และการแก้ไขเพิมเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิ 

Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Objectives of Company and the 

amendment of the Memorandum of Association  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 
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วาระที 10 พิจารณาเรอืงอืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10 To consider any other business (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทไีม่เป็นไปตามทรีะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนีให้ถอืว่า
การลงคะแนนเสยีงนนัไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

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)  ในกรณีทขีา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอื
ในกรณีท ี ทปีระชมุมกีารพจิารณา หรอืลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทมีี
การแกไ้ขเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณา และลงมตแิทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็ 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. 

กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทผีูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที
ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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. 

 
ลงชอื/Signed......................................................................................ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

      (                                 ) 

ลงชอื/Signed.......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

      (                                 ) 

   ลงชอื/Signed.......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

      (                                 ) 

ลงชอื/Signed.......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
      (                                 ) 
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หมายเหต ุ/ Remarks 
.  ผู้ถือหุ้นทมีอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุม  และออกเสยีงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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. 

.  วาระเลอืกตงักรรมการสามารถเลอืกตงักรรมการทงัชุดหรอืเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 

.  ในกรณีทมีวีาระทจีะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทรีะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพมิเตมิไดใ้นใบประจํา
ต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplement to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 
The appointment of proxy holder by the shareholder of Masterkool International Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560   ในวนัพฤหสับดที ี 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแมจกิ 3 ชนั 2
โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชนั  เลขท ี99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัส ีเขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 หรอืจะพงึ
เลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

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.......................เรอืง............................................................................................................................................ 
Agenda Item  Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที.......................เรอืง............................................................................................................................................ 
Agenda Item  Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที.......................เรอืง............................................................................................................................................ 
Agenda Item  Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 
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วาระที.......................เรอืง............................................................................................................................................ 
Agenda Item  Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที .....................เรอืง...........เลอืกตงักรรมการ (ต่อ).................................................................................................. 
Agenda Item      Subject :   To consider electing directors (continued) 

ชอืกรรมการ...................................................................................................................................... 
Name of director 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

ชอืกรรมการ...................................................................................................................................... 
Name of director 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

ชอืกรรมการ...................................................................................................................................... 
Name of director 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

ชอืกรรมการ...................................................................................................................................... 
Name of director 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

ชอืกรรมการ...................................................................................................................................... 
Name of director 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

Proxy (Form C.) 
(แบบทใีชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

 

       เขยีนท.ี........................................................................ 
       Written at 

      วนัท ี...............เดอืน.....................................พ.ศ...................... 
      Date        Month                                Year 

(1) ขา้พเจา้..................................................................................................สญัชาต.ิ................................................ 
 I/We                         nationality 

 สาํนกังานตงัอยู่เลขท.ี................................................................................................................................................. 
Reside at 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................ 
As being the Custodian of 

ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 
Who is a shareholder of Masterkool International Public Company Limited  

  โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม..................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสยีง ดงันี 
 holding a total of     shares and having the right to vote equal to            votes, as follows 

หุน้สามญั .......................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................................เสยีง 
    Common share   shares and having the right to vote equal to                    votes 

หุน้บุรมิสทิธ.ิ.....................-............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ......................-.................เสยีง 
Preference share             shares and having the right to vote equal to                     votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

hereby appoint 

1.ชอื......................................................................................................................................อายุ....................ปี 

Name                      Age             

อยู่บา้นเลขท.ี.........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง..................................... 
Residing at No.          Road               Tambol/Sub-district                

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์.........................หรอื 

Amphur/District          Province                                       Postal Code                      or               

2.ชอื......................................................................................................................................อายุ....................ปี 

Name                      Age             

อยู่บา้นเลขท.ี.........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง..................................... 
Residing at No.          Road               Tambol/Sub-district                

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์.........................หรอื 

Amphur/District          Province                                       Postal Code                      or               

 

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท  
Affix 20 Baht  

duty stamp 
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3.ชอื......................................................................................................................................อายุ....................ปี 

Name                      Age             

อยู่บา้นเลขท.ี.........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง..................................... 
Residing at No.          Road               Tambol/Sub-district                

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 
Amphur/District          Province                                       Postal Code                                     

 คนใดคนหนึงเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพอืเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2560   ในวนัพฤหสับดที ี 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแมจกิ 3 ชนั 2  โรงแรมมริาเคลิ   
แกรนด ์คอนเวนชนั  เลขท ี99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัส ีเขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 หรอืจะพงึเลอืนไป
ในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

  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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในครงันี ดงัน ี

I/We authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows: 

     มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทถีอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

Grant proxy the total amount of shares held and entitled to vote. 

 มอบฉนัทะบางสว่น คอื 

Grant partial shares of 

หุน้สามญั .............................................หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................เสยีง 
    Common share        shares, entitled to voting right of      votes 

หุน้บุรมิสทิธ.ิ.........................................หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................เสยีง 
    Preference share        shares, entitled to voting right of      votes 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทงัหมด...................................เสยีง 
Total voting right        votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 

วาระที  1 รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจาํปี 2559 

Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที 2     รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559 

Agenda 2   To consider and approve the results of the company’s operation for the year 2016 
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วาระที  3    พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 

Agenda 3   To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31December 2016 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที  4   พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2559 

Agenda 4 To consider and approve dividend payment for overall operation for the year 2016 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการบริษทัแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired  

by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล/ appointment of certain directors 

1. นายกติตศิกัด ิศรปีระเสรฐิ 
 Mr. Kittisak Sriprasert 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

2. นายฟงั เมง็ ฮอย 

  Mr. Fung Meng Hoi 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

3. นายนพชยั วรีะมาน 

   Mr. Noppachai Veeraman 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 
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วาระที 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

Agenda 6 To consider and approve remuneration for director for the year 2017  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที 7 พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2560 

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors’ remuneration 

 for the year 2017 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที 8 พิจารณาอนุมติัโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทัและลูกจ้าง โครงการที 2 สาํหรบักรรมการ  ทีเป็น
ผูบ้ริหาร (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  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที 9 พิจารณาอนุมติัการเปลียนแปลงวตัถปุระสงคข์องบริษทั และการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ 

Agenda 9   To consider and approve the amendment of the Objectives of Company and the amendment of 

the Memorandum of Association  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 
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วาระที 10 พิจารณาเรอืงอืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10 To consider any other business (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดทไีม่เป็นไปตามทีระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนนัไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

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)  ในกรณีทขีา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืใน
กรณีท ีทปีระชุมมกีารพจิารณา หรอืลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทมีกีารแกไ้ข
เปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามทเีหน็ 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. 

กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทผีูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทขีา้พเจา้
ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

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. 

ลงชอื/Signed.......................................................................................ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

      (                                 ) 

ลงชอื/Signed.......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

      (                                 ) 

   ลงชอื/Signed.......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

      (                                 ) 

ลงชอื/Signed.......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

      (                                 ) 
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หมายเหต ุ/ Remarks 

1. ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุม  และออกเสยีงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

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.  วาระเลอืกตงักรรมการสามารถเลอืกตงักรรมการทงัชุดหรอืเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 

3.  ในกรณีทมีวีาระทจีะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทรีะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพมิเตมิไดใ้นใบ
ประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplement to Proxy Form C. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 
The appointment of proxy holder by the shareholder of Masterkool International Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560   ในวนัพฤหสับดที ี 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแมจกิ 3 ชนั 2
โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชนั  เลขท ี99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัส ีเขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 หรอืจะพงึ
เลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

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.......................เรอืง............................................................................................................................................ 
Agenda Item  Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที.......................เรอืง............................................................................................................................................ 
Agenda Item  Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
   Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที.......................เรอืง............................................................................................................................................ 
Agenda Item  Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
   Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes
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วาระที.......................เรอืง............................................................................................................................................ 
Agenda Item  Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
   Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที ....................เรอืง...........เลอืกตงักรรมการ (ต่อ)............................................................................................... 
Agenda Item        Subject :    To consider electing directors (continued) 

ชอืกรรมการ...................................................................................................................................... 
Name of director 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
   Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

ชอืกรรมการ...................................................................................................................................... 
Name of director 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
   Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

ชอืกรรมการ...................................................................................................................................... 
Name of director 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
   Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

ชอืกรรมการ...................................................................................................................................... 
Name of director 

 เหน็ดว้ย.....................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
   Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 
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ข้อบงัคบับริษทัในส่วนทีเกียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Right of Shareholders) 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัถงึสทิธพินืฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ เช่น สทิธใินการซอื ขาย โอนหุน้ทตีนถอือยู่ สทิธใิน
การไดร้บัสว่นแบ่งกาํไรของบรษิทัฯ สทิธใินการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารของบรษิทัฯอย่างเพยีงพอ สทิธใินการประชุมผูถ้อื
หุน้ การแสดงความคดิเหน็ การแต่งตงัหรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตงัผูส้อบบญัช ีและเรอืงทมีผีลกระทบต่อบรษิทัฯ 
เช่นการจดัสรรเงนิปนัผล การกําหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบั การลด โดยจะไม่
กระทาํการใดๆ ทเีป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมถงึสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน  

นอกเหนือจากสทิธพินืฐานต่างๆ ขา้งต้นแลว้ บรษิทัฯ มนีโยบายในการดําเนินการในเรอืงต่างๆ ทเีป็นการ
สง่เสรมิ และอาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี  

1. จดัใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัประจําปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดอืน นับจากวนัสนิสุดรอบบญัชใีนแต่ละปี โดยจะ
ดแูลใหม้กีารใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานท ีและวาระการประชุม พรอ้มทงัจดัส่งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั และลงประกาศหนังสอืพมิพแ์จง้วนันัดประชุมล่วงหน้า
เป็นเวลาตดิต่อกนั 3 วนัก่อนทจีะถงึวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั โดยกาํหนดใหใ้นแต่ละวาระการประชมุมคีวามเหน็ของ
คณะกรรมการประกอบไปดว้ยและมกีารบนัทกึการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพอืใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

2. บรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ  พรอ้มทงัชแีจงสทิธแิละ
กฎเกณฑต่์างๆ ทใีชใ้นการประชุม รวมถงึขนัตอนการออกเสยีงลงมต ิของผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุมเพอืเปิดโอกาสใหผู้้
ถอืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ  

3. ในกรณีทผีู้ถอืหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้
กรรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดเ้พอืสนับสนุนการใชส้ทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ โดยใชห้นังสอื
มอบฉนัทะแบบหนึงแบบใดทบีรษิทัฯไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม  

4. ก่อนการประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุม
ผ่าน E–mail: comsec@masterkool.com  

5. ในการประชุม บรษิทัฯ จะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสแสดงความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะ  
หรอืตงัคาํถามในวาระต่างๆ ในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้ 
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คาํชแีจง เรอืง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธิ              
เขา้รว่มประชุมเพอืลงทะเบยีนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุน้ 

เนืองด้วยบริษทัได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 ในวนัพฤหสับดีที 20 เมษายน 2560 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชนั  เลขที 99 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงหลกัสี เขต
ดอนเมือง กรงุเทพฯ 10210 โดยบรษิทัจะดาํเนินการลงทะเบยีนดว้ยระบบ Barcode ดงันนั เพอืใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึเหน็ควรกาํหนดใหม้กีารตรวจสอบ
เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธเิขา้ร่วมประชุมเพอืใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัิ
ต่อไป บรษิทัจงึขอชแีจงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี 

1. กรณีเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง 
1.1 ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย หรอืสญัชาตต่ิางดา้ว 
 1.1.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซงึมบีารโ์คด 

1.1.2 แสดงเอกสารทหีน่วยราชการออกให้ซงึมรีูปถ่ายและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาน บตัร   
ประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัข ีหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

กรณีทผีูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดามกีารแกไ้ข ชอื-ชอืสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลยีนแปลงดงักล่าวดว้ย 

1.2 ผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 
 1.2.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซงึมบีารโ์คด 

1.2.2 สาํเนาหนังสอืรบัรองของกระทราวงพาณิชย์ หรอืหน่วยงานทมีอีํานาจรบัรองไดอ้อกให ้ไม่เกนิ 1 ปี ซงึ
รบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชอืแทนนิตบิุคคลนนัๆ และประทบัตรา (ถา้ม)ี 

1.2.3 แสดงเอกสารทหีน่วยราชการออกให้ซงึมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาน บตัร   
ประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัข ีหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ของกรรมการผูม้อีาํนาจทมีาเขา้ร่วมประชุม 

1.3 ผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ 
 1.3.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซงึมบีารโ์คด 

1.3.2 สาํเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล หรอืเอกสารอนืทหีน่วยงานราชการได้ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปี 
ซงึแสดงชอืกรรมการผู้มอีํานาจและอํานาจกรรมการ พร้อมรบัรองโดยโนตารพีบัลคิ หรอืหน่วยงานทมีี
อาํนาจคลา้ยคลงึกนัตามกฏหมายของแต่ละประเทศ  

1.3.3 แสดงเอกสารทหีน่วยราชการออกให้ซงึมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาน บตัร   
ประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัข ีหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ของกรรมการผูม้อีาํนาจทมีาเขา้ร่วมประชุม 

2. กรณีมอบฉันทะ 
 2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย หรอืสญัชาตต่ิางดา้ว 
 2.1.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซงึมบีารโ์คด 

2.1.2 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ทกีรอกขอ้ความครบถว้น 
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2.1.3 สาํเนาเอกสารทหีน่วยราชการออกให้ซงึมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาน บตัร
ประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัข ีหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง 
โดยผูม้อบฉนัทะ 

2.1.4 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารทีหน่วยราชการออกให้ซึงมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น  บัตร
ประจาํตวัประชาน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัข ีหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

 2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 
 2.2.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซงึมบีารโ์คด 

2.2.2  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ทกีรอกขอ้ความครบถว้น 
2.2.3  สาํเนาหนังสอืรบัรองของกระทราวงพาณิชย์ หรอืหน่วยงานทมีอีํานาจรบัรองไดอ้อกให ้ไม่เกนิ 1 ปี ซงึ

รบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชอืแทนนิตบิุคคลนนัๆ และประทบัตรา (ถา้ม)ี 
2.2.4  สาํเนาเอกสารทหีน่วยราชการออกให้ซงึมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาน บตัร   

ประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัข ีหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ของกรรมการผูม้อีํานาจลงลายมอืชอืแทนนิตบิุคคล
นนัๆ ซงึรบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าวแลว้ 

2.2. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารทีหน่วยราชการออกให้ซึงมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตร
ประจาํตวัประชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัข ีหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ เพอืลงทะเบยีนเขา้ประชุม 

2.3 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ 
 2.3.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซงึมบีารโ์คด 

2.3.2  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ทกีรอกขอ้ความครบถว้น 
2.3.3  สาํเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล หรอืเอกสารอนืทหีน่วยงานราชการได้ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปี 

ซงึแสดงชอืกรรมการผู้มอีํานาจและอํานาจกรรมการ พร้อมรบัรองโดยโนตารพีบัลคิ หรอืหน่วยงานทมีี
อาํนาจคลา้ยคลงึกนัตามกฏหมายของแต่ละประเทศ 

2.2.4  สาํเนาเอกสารทหีน่วยราชการออกให้ซงึมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาน บตัร   
ประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัข ีหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ของกรรมการผูม้อีํานาจลงลายมอืชอืแทนนิตบิุคคล
นนัๆ ซงึรบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าวแลว้ 

2.2.5 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารทีหน่วยราชการออกให้ซึงมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจาํตวัประชาน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัข ีหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ เพอืลงทะเบยีนเขา้ประชุม 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตงัให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน 
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น 

   3.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซงึมบีารโ์คด 
   3.2 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ทกีรอกขอ้ความครบถว้น 

3.3 สาํเนาเอกสารของผูถ้อืหุน้ทเีป็นผูล้งทุนต่างประเทศ ตามขอ้ 1 แลว้แต่กรณี 
3.4 สาํเนาหนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ทเีป็นผูล้งทุนต่างประเทศทมีอบอํานาจให ้Custodian ลงนามในหนังสอื

มอบฉนัทะแทน 
3.5 สาํเนาหนงัสอืยนืยนั หรอืสาํเนาใบอนุญาตประกอบธุรกจิ Custodian 
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3.6 สาํเนาหนังสอืมอบอํานาจท ีCustodian มอบอํานาจใหก้รรมการ หรอืผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของ Custodian 
มอบฉนัทะได ้ซงึรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

3.7 สาํเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผูม้อบฉนัทะ ซงึรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
3.8 ผูร้บัมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารทหีน่วยราชการออกใหซ้งึมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวั

ประชาน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัข ีหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ เพอืลงทะเบยีนเขา้ประชุม 

**แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ตาม สงิทสีง่มาดว้ย 7 

**ในหนงัสอืมอบฉนัทะแต่ละฉบบันนั ตอ้งตดิอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท และขดีฆา่อากรแสตมป์ 

**เอกสารทตีน้ฉบบัเป็น ภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และรบัรองความถูกต้องของคํา
แปลโดยผูม้อบฉนัทะ  

4. กรณีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
   ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระท่านใดท่านหนึง ดงันี 
1. รศ. ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท ์ อายุ  74  ปี   

ดาํรงตําแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 อยู่บา้นเลขท ี54/115 หมู่ท ี13  แขวงคลองกุ่ม  เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 

 เป็นกรรมการอสิระซงึไม่มสีว่นไดเ้สยีในวาระทเีสนอในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 ในครงันี 
2. นายสรรพชัญ โสภณ  อายุ  63  ปี  

ดาํรงตําแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
อยู่บา้นเลขท ี12/3 ซอยพหลโยธนิ 14 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 เป็นกรรมการอสิระซงึไม่มสีว่นไดเ้สยีในวาระทเีสนอในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 ในครงันี 

ทงันี กรณีทผีู้มอบฉันทะกําหนดให้กรรมการอสิระเป็นผูล้งมตแิทนตามทเีหน็สมควรแล้ว กรรมการอสิระทไีด้รบัมอบ
ฉันทะจะไม่ออกเสยีงลงคะแนนในวาระท ี6 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 เพอืหลกีเลยีงการมี
สว่นไดเ้สยีในกรณีดงักล่าว 

ผูถ้อืหุน้ทปีระสงคใ์หก้รรมการอสิระของบรษิทั เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะทไีดจ้ดัทาํขนึ และลงนาม
ครบถ้วน พรอ้มเอกสารต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง โดยส่งถึง สํานักเลขานุการบรษิทั บรษิทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนชนัแนล 
จํากดั (มหาชน) เลขท ี12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
ภายในวนัท ี19 เมษายน 2560 จกัเป็นพระคุณยงิ    
     
 5. การลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม  

บรษิทัจะเรมิเปิดรบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ตงัแต่เวลา 12.30 นาฬกิา เป็นต้นไป 
ของวนัพฤหสับดที ี20 เมษายน 2560 ณ สถานทปีระชุมตามแผนทสีถานทจีดัการประชุมผูถ้อืหุน้ตามสงิทสีง่มาดว้ย 11  
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6. หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น 
 วาระทวัไป  
1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยการนับคะแนนเสยีงจากหนงัสอืมอบฉันทะเมอืลงทะเบยีน และ/

หรอื จากการส่งบตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ในทปีระชุมผูถ้อืหุน้โดยใหน้บัหนงึเสยีงต่อหนึงหุน้ ซงึผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บั
มอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไม่สามารถ
แบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น  

2) ในกรณีมอบฉนัทะ  
2.1 ผู้รบัมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามทผีู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะเท่านัน การ
ลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามทรีะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีง
นนัไม่ถูกตอ้ง และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้  
2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสอืมอบฉันทะหรอื
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีททีปีระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจาก  ทรีะบุในหนังสอืมอบ
ฉันทะ รวมถึงกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงหรือเพมิเติมขอ้เทจ็จรงิประการใด ผู้รบัมอบฉันทะมีสทิธพิจิารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามทเีหน็สมควร  

วาระเลอืกตงักรรมการ 
  สาํหรบัวาระการเลอืกตงักรรมการ ใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี 

1) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคนหนงึมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทถีอื  
2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทมีอียู่ทงัหมดตามขอ้ 1 เลอืกตงับุคคลคนเดยีวหรอื หลาย

คนเป็นกรรมการกไ็ดโ้ดยจะไม่สามารถใชร้ปูแบบในการเลอืกตงัโดยแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่บุคคลหลายๆ คนได ้ 
3) บุคคลซงึไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตงัเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะ

พงึมหีรอืจะพงึเลอืกตงัในครงันนั ในกรณีทบีุคคลซงึไดร้ับการเลอืกตงัในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิ
จาํนวนกรรมการทจีะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตงัในครงันนั ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชขีาด เพอืใหบ้รษิทัมกีาร
ปฏบิตัติามแนวทางการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ทดี ีดงันนั สาํหรบัวาระท ี5 ซงึ เป็นวาระพจิารณา
อนุมตัเิลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทพีน้จากตําแหน่งตามวาระประจําปี  2560 บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนน
เสยีงจากผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชุม ทงัในกรณีทที่านผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคท์จีะลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

ประธานทปีระชุมหรอืเจา้หน้าทขีองบรษิทัจะชแีจงวธิกีารนบัคะแนนเสยีงใหท้ปีระชุมทราบก่อนเรมิวาระการประชุม โดย
เจา้หน้าทขีองบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระจากคะแนนเสยีงในหนังสอืมอบฉันทะ เมอืลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 
ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื จากคะแนนในบตัรลงคะแนนทสีง่มาจากผูถ้อืหุน้ในทปีระชุมผูถ้อืหุน้ และจะแจง้ผลการนับคะแนนให้
ทปีระชุมทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สนิวาระนนัๆ ทงันี จํานวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัได้เนืองจากอาจมผีูถ้ือ
หุน้บางท่านเขา้มาประชุมเพมิเตมิ หรอืกลบัก่อน  
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