รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2561
บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องวีนสั ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม
ก่อนเริ่มการประชุม
นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ ผูช้ ่วยเลขานุ การบริษทั ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2561 และแนะนาคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผูเ้ ข้า สังเกตุการณ์ทเ่ี ข้าร่วมการประชุม และหน่ วยงาน
ผูด้ แู ลระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จานวน 7 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 87.50 ของกรรมการทัง้ หมด)
1. รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
นายสรรพัชญ โสภณ
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
นายกฤษณ ไทยดารงค์
กรรมการ
นายนพชัย วีระมาน
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานกรรมการบริหาร
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายฟงั เม็ง ฮอย

กรรมการ (ติดภาระกิจ)

ผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวชื่นตา ชมเมิน

ผูส้ อบบัญชี บริษทั เอส พี ออดิท (จากัด)

เลขานุการที่ประชุมและผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
1. นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย
2. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษทั
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พร้อมแนะนาผูส้ งั เกตการณ์ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ซง่ึ ได้แก่ นางสาวนิภาพร เนตรแขม แห่งสานักงาน
ทนายความนิภาพร เนตรแขม และบริษัทผูด้ ูและระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี้ คอื
บริษทั ควิดแลบ จากัด
จากนัน้ ได้กล่าวเชิญ นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย กรรมการบริหารและเลขานุ การบริษัท ปฏิบตั ิหน้าที่
เลขานุ การทีป่ ระชุม และพิธกี รผู้ดาเนินการประชุม ได้แถลงองค์ประชุม ต่อที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
• บริษทั มีจานวนหุน้ ทัง้ สิน้
มีผถู้ อื หุน้ และผูม้ อบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้
นับรวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้
คิดเป็ นร้อยละ
• แบ่งเป็ นมาประชุมด้วยตนเอง จานวน
ถือหุน้ จานวน
คิดเป็ นร้อยละ
• และผูม้ อบฉันทะ จานวน
ถือหุน้ จานวน
คิดเป็ นร้อยละ

480,000,000
46
229,146,316
47.7388
35
132,147,632
27.5308
11
96,998,684
20.2081

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

ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดให้ตอ้ งมีผเู้ ข้าร่วมประชุมซึง่ นับจากผูท้ ม่ี าประชุมด้วยตนเองและจากผูร้ บั มอบฉันทะแล้ว ได้ไม่
น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ จานวนผูถ้ อื หุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 20 มีนาคม 2561 เพื่อรวบรวมรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มจี านวน
5,877 ราย ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการเชิญประชุม และเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้
4 ช่องทาง ได้แก่ การนาส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณีย์ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และการเผยแพร่ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ลาดับต่ อไปเลขานุ การที่ประชุมได้ช้แี จงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และ
รายละเอียดวาระให้ทป่ี ระชุมรับทราบเพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี้
1) การดาเนินการประชุมครัง้ นี้เรียงตามลาดับวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะเป็ น
ผูช้ แ้ี จงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
2) การลงมติในแต่ ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้น ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน /และ กรุณายกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เดินไปรับบัตรลงคะแนน
3) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนัน้ ๆ
ตามความเหมาะสม โดยผูถ้ ือหุ้นที่ต้องการซักถามจะยกมือขึน้ และเมื่อประธานฯ อนุ ญาตแล้ว ผูถ้ ือ
หุน้ หรือผู้รบั มอบฉันทะแจ้งชื่อ -นามสกุล พร้อมแจ้งสถานภาพว่าเป็ นผูถ้ ือหุ้นทีม่ าประชุมด้วยตนเอง
หรือเป็ นผู้รบั มอบฉันทะ และการถาม-ตอบหรือแสดงความคิดเห็นควรให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายอื่นๆ ได้ใช้สทิ ธิ และเพื่อการบริหารเวลาการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
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ทัง้ นี้หากผูถ้ อื หุน้ มีคาถามทีไ่ ม่ตรงกับวาระทีพ่ จิ ารณา ผูถ้ อื หุน้ สามารถสอบถามในวาระอื่นในช่วงท้าย
ของการประชุม
4) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั แบบ 1 หุน้ ต่อ 1 คะแนนเสียง หรือ
1-Share, 1-Vote
5) ประธานฯ จะแจ้งต่ อ ที่ป ระชุม ให้ลงมติใ นแต่ ละวาระ โดยประธานฯ หรือผู้ร ับมอบหมายจะเป็ น ผู้
ประกาศให้ผถู้ ือหุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวม
คะแนนเสียงเฉพาะทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสีย ง ไปหักจากคะแนนเสียงผู้ท่เี ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นมติทล่ี งคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน
6) สาหรับวาระที่ 9 “พิจารณาอนุ มตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” จะ
ดาเนินการตามข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมายทีก่ าหนดโดย:
• การลงมติเ ลือ กตัง้ กรรมการจะพิจ ารณาเป็ น รายบุ ค คล ส าหรับ ผู้ถือ หุ้ น ที่เ ห็น ด้ว ยหรือ ไม่
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนจะถือว่าอนุมตั ติ ามทีน่ าเสนอ
• ภายหลังเสร็จสิน้ วาระที่ 9 บริษทั ฯ จะขอให้ผถู้ อื หุ้นได้ส่งคืนบัตรลงคะแนนส่วนทีเ่ หลือ สาหรับ
วาระที่ 9 ทัง้ หมดแก่เจ้าหน้าที่
7) สาหรับเงื่อนไขในการอนุมตั มิ ติในแต่ละวาระ มีดงั นี้
• การใช้สทิ ธิออกเสียงเพื่ออนุ มตั ใิ นแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็ นมติ คือมากกว่า
กึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
• ยกเว้นวาระที่ 2 เป็ นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงมติ
• สาหรับวาระทีจ่ ะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ได้แก่
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
• วาระที่จะต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถื อหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิฯ
วาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษทั ฯ
8) กรณีท่ผี ถู้ ือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุม และกาหนดให้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ไว้ในใบมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทได้นาคะแนนทีร่ ะบุไว้ ทัง้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว
9) ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิม่ ผู้ถือหุ้นท่านทีเ่ ข้ามาใหม่สามารถออก
เสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระทีย่ งั ไม่ได้ลงมติในทีป่ ระชุมเท่านัน้
10) ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจานวนหุน้ ทีล่ งมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
หลังจากทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
11) หากท่านผู้ถอื หุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากทีป่ ระชุมก่อนปิ ดการประชุม และ
ประสงค์จ ะลงคะแนนในวาระที่เ หลือ ขอความกรุ ณาน าส่ง บัต รลงคะแนนพร้อ มลายเซ็น ส่ง ให้
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ก่อนการออกจากห้องประชุม ทางบริษทั จะทาการบันทึกคะแนนของท่านไว้
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ทัง้ นี้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทีป่ ระสงค์ทจ่ี ะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนควรลงลายมือชื่อด้วยปากกาก่อนยื่นบัตร
ลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้
เพื่อความโปร่งใส และธรรมาภิบาลทีด่ ี บริษทั ฯ เชิญอาสาสมัครจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็ นสักขี
พยานในการนับ คะแนนครัง้ นี้ ด้ว ย และเมื่อ ไม่ มีผู้ถือ หุ้น ท่ า นใดอาสาเข้า ร่ ว มเป็ น สัก ขีพ ยานในการนับ คะแนน
ผูด้ าเนินการประชุมจึงเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิ ดการประชุม
เริ่มการประชุม
รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมกล่าวต้อนรับและเปิ ดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ซึง่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และได้จดั ทารายงานและเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.masterkool.com เผยแพร่ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และจัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุม
ใหญ่ผถู้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง
จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่ามีผู้ถอื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรือมีขอ้ คิดเห็นเกีย่ วกับวาระนี้
หรือไม่ เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นซักถามหรือมีขอ้ คิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้
โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติ

ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง
ข้างมาก จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
229,239,316 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9956
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
10,000 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0044
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 รายเท่า กับ 103,000 หุ้น รวมจานวนผู้เข้าร่ว ม
ประชุมทัง้ หมด 48 รายเท่ากับจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 229,249,316 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.7603 ของ
จานวนหุน้ ทัง้ หมด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2560
คณะกรรมการได้จ ัด ท ารายงานผลการดาเนิ น งานในรอบปี 2560 ขึ้น เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น ได้ท ราบถึง การ
ดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี ท่ผี ่านมา ปรากฎตามรายงานประจาปี 2560 ที่ได้แนบ
พร้ อ มกับ หนั ง สือ เชิญ ประชุ ม ครัง้ นี้ โดยสาระส าคัญ ประธานฯได้ ก ล่ า วเชิญ นายนพชัย วีร ะมาน ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การแถลงผลการดาเนินงานดังกล่าวต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
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นายนพชัย วีระมาน แถลงถึงภาพรวมผลการดาเนินงานในปี 2560 ทีผ่ ่านมาว่าบริษทั มีผลขาดทุนสุทธิ
88.44 ล้านบาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีกาไรสุทธิ 87.0 ล้านบาท ผลการดาเนินงานลดลงซึ่งมีปจั จัยที่
ส่งผลกระทบด้วยกันหลายปจั จัย ตัง้ แต่ปจั จัยด้านอุปสงค์ (Demand) ในเรื่องสภาพภูมอิ ากาศทีไ่ ม่รอ้ นจัด ตัง้ แต่ช่วง
มกราคม-กุมภาพันธ์ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทาให้อากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบน
จนถึงตอนกลาง ประกอบกับหลายจังหัวดในภาคใต้ได้รบั อิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทีพ่ ดั ปกคลุมอ่าวไทย
และพื้น ที่ภ าคใต้เกือ บทัง้ หมด ท าให้สภาพอากาศโดยรวมในปี 2560 นัน้ เข้าสู่ฤ ดูร้อ นช้า ไม่ ร้อ นมาก และเป็ น
ระยะเวลาช่วงสัน้ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจจุลภาค ซึง่ เป็ นผูบ้ ริโภค และครัวเรือนยังคงชะลอตัว ส่งผลให้ความ
ต้องการสินค้าประเภททาความเย็นในตลาดหดตัวลงทัง้ อุตสาหกรรม ซึง่ จากข้อมูลดัชนี้อุตสาหกรรม ณ เดือนตุลาคม
2560 ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องปรับอากาศ ลดลงร้อยละ
22.44 ทัง้ จากสินค้าคอนเดนซิง่ ยูนิต แฟนคอยล์ยนู ิต และคอมเพรสเซอร์ เนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปวนทาให้ไม่
สามารถทาตลาดได้ตามเป้า
ปจั จัยทีเ่ ป็ นด้านอุปทาน (Supply) เป็ นอีกปจั จัยหนึ่งทีส่ ่งผลกระทบเป็ นเรื่องสืบเนื่องจากปี 2559 ทีต่ ลาด
มีความต้องการสินค้าพัดลมไอเย็นอย่างมาก ทาให้ปี 2560 มีค่แู ข่งทัง้ รายหลักและรายย่อยเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม
พัดลมไอเย็นมากขึน้ กว่าร้อยละ 300-400 และเป็ นการนาสินค้าเข้ามาจากประเทศจีนทาตลาดด้วยกลยุทธ์ราคาขาย
ต่ า เมื่อผนวกกับสภาพอากาศที่ไม่ร้อน และสภาวะเศรษฐกิจจุลภาคที่ยงั ชะลอตัวตามที่กล่าวมา ส่งผลกระทบต่ อ
ตลาดค้าปลีก ทัง้ โมเดิรน์ เทรดและร้านค้าของตัวแทนจาหน่ ายในประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศนัน้ ได้รบั ผลกระทบ
เช่นกัน เนื่องจากตัวแทนจาหน่ ายหลักในต่างประเทศอยู่ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีสภาพ
ภูมอิ ากาศทีไ่ ม่แตกต่างจากประเทศไทยนัก
ปจั จัยดังที่กล่าวมาแล้วล้วนส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจในปี 2560 ทาให้บริษัทมีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ 88.44 ล้านบาท ทัง้ นี้ผลขาดทุนส่วนหนึ่งมาจากการรายการตัง้ สารองด้อยค่าทางบัญชีมูลค่าประมาณ
35 ล้านบาท
ภาพรวมผลการดาเนิ นงานสาหรับงวด 12 เดือนปี 2560 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการ

รายได้จากการขาย
รายได้จากกการให้บริการ
รายได้อ่นื *
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน )สุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

ปี 2560
( 12 เดือน )

ปี 2559
( 12 เดือน )

458.12
80.34
14.89
553.35
350.71
50.66
229.97
5.65
(88.44)
(0.184)

853.18
28.26
7.56
889.00
562.67
7.84
209.80
1.69
87.00
0.181

*รายได้อ่นื เช่น ดอกเบีย้ รับ กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็ นต้น
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หน่วย : ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิน
ร้อยละ

(395.06)
52.08
7.33
(335.65)
(211.96)
42.82
20.17
3.96
(175.44)
(0.365)

(46.30)
184.29
96.96
(37.76)
(37.67)
546.17
9.61
234.32
(201.66)
(201.66)

ข้อมูลสรุปยอดขายของส่วนงานตามช่องทางสาหรับงวด 12 เดือนปี 2560 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส่วนงานตามช่องทาง
ช่องทางค้าปลีก
ช่องทางการขายองค์กร
ช่องทางการขายส่งออก
อื่นๆ
รวมรายได้

ม.ค - ธ.ค.
2560
237.01
195.90
105.55
14.89
553.35

ม.ค - ธ.ค.
2559
419.12
245.28
216.56
8.04
889.00

หน่วย : ล้านบาท
% ปลีย่ นแปลง
Y-o-Y
(43.45)
(20.13)
(51.26)
85.20
(37.76)

วิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานของบริษทั
กลุ่มธุรกิ จลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางค้าปลีก (Retail Market)
กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางค้าปลีกถือเป็ นช่องทางการขายหลักตามแผนธุรกิจ ของบริษัท ซึ่ง
บริษทั ได้มกี ารเพิม่ จานวนสาขาในช่องทางการขายผ่านห้างโมเดิรน์ เทรดตัง้ แต่ในช่วงต้นปี 2560 จาก 238 สาขา
เป็ น 500 สาขา ตามแผน ทาให้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิม่ ขึน้ เป็ น 229.97 ล้านบาทจาก 209.80 ล้านบาทในปี
2559 คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.61 ในขณะทีค่ วามต้องการของตลาดลดลงจากปจั จัยหลักทัง้ ฝงั ่ Demand และ Supply
ดังกล่าวข้างต้น ทาให้ยอดขายในปี 2560 รวม 237.01 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2559 ซึง่ มียอดขายรวม 419.12
ล้านบาท ลงลงร้อยละ 43.45
ผลการดาเนินงานของช่องทางไม่เป็ นไปตามคาดหมาย บริษทั จึงได้ปรับแผนและจั ดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย ณ จุดขาย และออกโปรโมชันลดราคา
่
เพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดขายเป็ นระยะตัง้ แต่ช่วงกลางไตรมาส 2/2560
ส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นของช่องทางนี้มอี ตั ราลดลง
สาหรับแผนการดาเนินงานในปี 2561 นัน้ บริษทั วางแนวทางในการบริหารจัดการช่องทางโมเดิรน์ เทรด
โดยเน้นสโตร์ทม่ี คี ุณภาพ อาศัยข้อมูลสถิตมิ ลู ค่าการขายของสโตร์ในอันดับต้นๆ ทีม่ ยี อดขายสูงในการคัดเลือกสาขา
เพื่อการจาหน่ าย ไม่เน้นจานวนของสโตร์/สาขา นอกจากนัน้ มีแนวทางการขยายช่องทางออนไลน์เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวโน้มตลาดยุคใหม่และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
กลุ่มธุรกิ จตลาดลูกค้าองค์กร (Corporate Market)
กลุ่มธุรกิจตลาดลูกค้าองค์กรเป็ นกลุ่มธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะการขายแบบ B2B หรือ Business-to-Business ทัง้
การเสนอขายเป็ นสินค้าหน่ วยย่อยกับองค์กรต่างๆ หรือเป็ นระบบทีต่ ้องอาศัยการติดตัง้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
โรงเรียน เป็ นต้น สาหรับในปี 2560 นัน้ ช่องทางนี้มยี อดขายเท่ากับ 195.96 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2559 เท่ากับ
49.38 ล้านบาทหรือคิดเป็ นลดลงร้อยละ 20.13 เนื่องมาจากสภาพอากาศทีไ่ ม่รอ้ น และยังรอความมันใจในสภาวะ
่
เศรษฐกิจทาให้โครงการทีม่ กี ารชะลอการตัดสินใจซือ้
แต่ทงั ้ นี้บริษทั ยังเห็นโอกาสการเติบโตและการสร้างยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั มีสนิ ค้าและบริการ
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แต่
เนื่องจากเป็ นธุรกิจมีรูปแบบการขายทีม่ วี งจรการขาย (Sales Cycle) นาน จึงมีลูกค้าอยู่ระหว่างการดาเนินงานขาย
ตาม Sales Pipeline ทีย่ งั คงเป็ นโอกาสการขายและรายได้ในอนาคต

หน้า 6 จาก 23

กลุ่มธุรกิ จส่งออก (Export)
ผลการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจส่งออกในปี 2560 มียอดขายรวม 105.55 ล้านบาท ลดลง 111.01 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 51.26 เมื่อเทียบกับผลการดาเนินงานของช่องทางนี้ในปี 2559 ซึง่ มียอดขายที่ 216.56 ล้านบาท
แม้ว่า กลุ่มธุรกิจส่งออกมีการเติบโตด้วยมูลค่าเพิม่ ขึน้ ทุกปี ทผ่ี ่านมาก่อนหน้านี้ แต่ตวั แทนจาหน่ ายต่างประเทศราย
หลักของบริษทั ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) ทีม่ สี ภาพภูมอิ ากาศไม่แตกต่างจาก
ประเทศไทยนัก ซึง่ ตัวแทนจาหน่ ายฯ เหล่านัน้ ยังคงมีสนิ ค้าคงคลังในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อการขายในประเทศ ส่วน
กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มทีเ่ ป็ นประเทศในกลุ่มซีกโลกเหนือ ช่วงฤดูรอ้ นในปี 2560 ทีผ่ ่านมา ประเทศเหล่านี้มอี ุณหภูมิ
อากาศสูงขึน้ แต่เป็ นเพียงช่วงเวลาทีค่ ่อนข้างสัน้ ทาให้ความต้องการสินค้าพัดลมไอเย็นไม่เป็ นไปตามประมาณการที่
คาดไว้ ทัง้ หมดเหล่านัน้ ส่งผลให้มลู ค่าการส่งออกลดลง
บริษทั ยังดาเนินการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนจาหน่ ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพืน้ ทีไ่ ด้มากขึน้
รวมถึงการสรรหาตัวแทนจาหน่ายในประเทศในซีกโลกใต้ทม่ี อี ากาศร้อนในช่วงนอกฤดูกาลของประเทศไทยด้วย
ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 541.15 ล้านบาท ลงลงร้อยละ 4.74 เมื่อ
เทียบกับมูลค่าทรัพย์สนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มมี ูลค่า 568.05 ล้านบาท ซึง่ รายละเอียดหลัก
ประกอบด้วย
• เงินลงทุนระยะสัน้ : ยอดลดลง 55.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด 31 ธันวาคม
2559 เนื่องจากการลงทุนระยะสัน้ ดังกล่าวครบกาหนดเวลา
• สินค้าคงเหลือ: มูลค่า ณ วันสิน้ งวด 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 230.14 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 42.52
ของสินทรัพย์รวม ซึง่ มูลค่าเพิม่ ขึน้ 46.52 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันสิน้ งวด 31 ธันวาคม 2559
ซึง่ มีมูลค่าสินค้าคงเหลือ 183.62 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.33 แต่สนิ ค้าคงคลังนัน้
ยังคงนาออกจาหน่ายเป็ นรายได้เข้ามาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องด้วยผลกระทบจากสินค้าตกรุ่น
หรือสินค้าล้าสมัยของบริษทั ไม่สง่ ผลกระทบทีร่ ุนแรง
• เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระค้าประกัน : มูลค่า ณ วันสิน้ งวด 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 71.70
ล้านบาท ซึง่ มูลค่าเพิม่ ขึน้ 21.67 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันสิน้ งวด 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็ น
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 43.21 เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการสังซื
่ อ้ สินค้าเพื่อขาย
หนี้ สิ น
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 262.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าหนี้สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มยี อดเท่ากับ 178.79 ล้านบาท บริษัท มียอดหนี้สนิ เพิ่มขึ้น 83.33
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 46.61 ซึง่ รายละเอียดหลักประกอบด้วย
„ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน มียอดเพิม่ ขึน้ 168.85 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ
ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ 2.18 ล้านบาท เพื่อนามาเป็ นเงินหมุนเวียนในการสังสิ
่ นค้า
เพื่อขาย
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ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สิน้ 279.02 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
51.56 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ ลดลงจากเดิม 110.24 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 28.32 เมื่อเทียบกับส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 389.26 ล้านบาททีเ่ กิดขึน้ จากผลการดาเนินงานขาดทุน
ในปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560) ทัง้ นี้บริษัท ได้มกี ารจ่ายเงินปนั ผลจานวน 36.19 ล้านบาทสาหรับผลการ
ดาเนินงาน 12 เดือนของปี 2559 ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลง 1.01 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ลดลง 0.87 เท่า โดยอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปรับลดลงนัน้ เกิดจากสินค้าคงเหลือมียอดเพิม่ ขึน้ โดยเมื่อเทียบ
กับสินทรัพย์รวม คิดเป็ นร้อยละ 42.52 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากยอดขายของปี 2560 ไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้
อย่างไรก็ตามสินค้าคงเหลือดังกล่าวสามารถนาออกจาหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ได้ในอนาคต
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไรและอัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
จากผลการดาเนินงาน 12 เดือนของปี 2560 บริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้น, อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
และอัตรากาไรสุทธิ ลดลงในอัตราร้อยละ 8.37, 27.15 และ 25.77 ตามลาดับ อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานทัง้ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์มกี ารปรับลดลง เนื่องจากผล
การดาเนินงานในปี 2560 ไม่บรรลุตามเป้าหมาย และมีผลขาดทุนสุทธิจานวน 88.44 ล้านบาท
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
บริษัท มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนในอัตราเพิม่ ขึน้ 0.48 เท่าซึ่งเกี่ยวเนื่อง
โดยตรงจากการทีบ่ ริษทั มีผลการดาเนินงานของปี 2560 ทีไ่ ม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
อัตราแลกเปลีย่ นเงิ นตราต่างประเทศ
สินค้าที่จาหน่ ายส่วนใหญ่ของบริษัทนาเข้าจากต่างประเทศโดยตรงและจ่ายชาระด้วยสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ เป็ นหลัก บริษทั ให้ความสาคัญกับการประเมินความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นและบริหารการใช้วงเงินซือ้
ขายเงินตราต่ างประเทศล่ ว งหน้ า (Forward) อย่ า งสม่ า เสมอ เพื่อ ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัต รา
แลกเปลีย่ นทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี้บริษทั ไม่มนี โยบายทีจ่ ะแสวงหากาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นทีน่ าเสนอ
ในวาระนี้
นายวิ ชา โชคพงษ์พนั ธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เห็นว่าการขายสินค้าที่เป็ นฤดูกาลเป็ นเรื่องยากมาก
เนื่องจากปจั จุบนั สภาพอากาศในฤดูรอ้ น มีปริมาณฝนมาก ส่งผลให้จานวนการซือ้ น้อย และส่วนทีซ่ อ้ื ใช้แล้วเห็นว่ามี
ประสิทธิภาพดีแต่กไ็ ม่ได้เปิ ดใช้ เนื่องจากสภาพอากาศ จึงขออนุ ญาตแนะนาให้ฝ่ายขายกลับไปพบลูกค้ารายเดิม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลูกค้าองค์กร เช่น ร้านอาหาร โรงแรม หรือแหล่งท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ผี คู้ นมาก หากได้เปิ ด
ใช้ง านก็จ ะช่ ว ยเป็ น การประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ เ ป็ น ที่รู้ จ ัก เพิ่ม มากขึ้น อีก ทางหนึ่ ง อีก ทัง้ น าเสนอขายสิน ค้า ให้ก ับ
โรงพยาบาล จะเป็ นการช่วยสร้างความมันใจในเรื
่
่องความปลอดภัยจากเชือ้ โรคให้กบั ลูกค้ามากขึน้
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นางสาวบุปผา หลักเรืองทรัพย์ ผู้ถอื หุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถามว่า พัดลมไอเย็นรุ่น “เย็นไล่ยุง” ใช้
หลักการทางานอย่างไร การใช้งานจะเกิดปญั หาในเรื่องเชื้อโรคหรือไม่ พัดลมไอเย็นมีความแตกต่างจากคู่แข่งใน
ตลาดอย่างไร และในปี น้จี ะชนะคู่แข่งและได้สว่ นแบ่งการตลาดกลับคืนมาได้หรือไม่อย่างไร
นายนพชัย วีระมาน กล่าวตอบว่า พัดลมไอเย็นรุ่น “เย็นไล่ยุง” มีหลักการทางานโดยคลื่นอัลตร้าโซนิค ซึง่
ไม่เป็ นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลีย้ ง จากการใช้งานจริงของลูกค้ายืนยันว่าไล่ยุงได้จริงในระดับหนึ่ง แต่ ลูกค้าส่วน
ใหญ่ยงั มีความกังวลในเรื่องเชื้อโรค แต่สาหรับพัดลมไอเย็น ออกแบบเพื่อใช้งานในพื้นที่แบบเปิ ด มีอากาศถ่ายเท
ไม่มปี ญั หาในเรื่องความชื้น เรายังมีระบบโอโซนที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ าและช่วยกาจัดกลิน่ ในน้ า อีกด้วย ปจั ุบนั ใน
โรงพยาบาลมีใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็ นต้น สินค้าของบริษัทมี
ประสิทธิภาพดีกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ช ัด ในเรื่องความเย็น มาสเตอร์คูลสามารถนาพัดลมเปิ ดโชว์บริเวณด้านนอก
ของห้างเพื่อให้ลกู ค้าได้สมั ผัสความเย็นอย่างแท้จริง หากสาขาทีอ่ ยู่ในห้างเรามีชุดฮีทเตอร์เพื่อสาธิตให้ลูก ค้าได้เห็น
ถึงประสิทธิภาพการทาความเย็น และยิง่ ในปี น้ีเราได้มกี ารออกแบบพัดลมรุ่นใหม่ทม่ี ดี ี ไซน์สวย เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการสาหรับลูกค้าสมัยใหม่
นายกลวัชร สุวิมล ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชม โฆษณาชุด “เย็นไล่ยุง” ที่มคี วามคิดสร้างสรรค์
และชื่นชมที่บริษัทมีความใส่ใจ เข้าใจถึงปญั หาและความต้องการของลูกค้า และมีข้อเสนอแนะว่า ควรเน้ นการ
โฆษณาในการตลาดออนไลน์มากขึน้
มติ

วาระนี้ เป็ นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ แจ้ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุ น สาหรับ ปี ส้นิ สุด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2560 ของบริษทั ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต จากบริษัท เอส พี ออดิท จากัด และ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเชิญนายสรรพัชญ
โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นต่อทีป่ ระชุม
นายสรรพัชญ โสภณ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบทานงบการเงินประจาปี ของ
บริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 7570 ผูส้ อบบัญชีของบริษทั เอส พี ออดิท จากัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษทั
เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณางบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จากนัน้ รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานทีป่ ระชุมในฐานะประธานกรรมการ กล่าวว่า คณะกรรมการ
บริษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่
ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2560 ทีผ่ ่านมาไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยสาระสาคัญ
ของงบการเงินดังกล่าว ปรากฎตามเอกสารทีไ่ ด้แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบ
ถึงสาระสาคัญ
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย ได้สรุปรายงานต่อทีป่ ระชุมดังนี้
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ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั
รายการ
รายได้จากการขาย
รายได้จากกการให้บริการ
รายได้อ่นื *
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน )สุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

ปี 2560
( 12 เดือน )
458.12
80.34
14.89
553.35
350.71
50.66
229.97
5.65
(88.44)
(0.184)

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559
( 12 เดือน )
853.18
28.26
7.56
889.00
562.67
7.84
209.80
1.69
87.00
0.181

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิ น
ร้อยละ
(395.06)
(46.30)
52.08
184.29
7.33
96.96
(335.65)
(37.76)
(211.96)
(37.67)
42.82
546.17
20.17
9.61
3.96
234.32
(175.44)
(201.66)
(0.365)
(201.66)

จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามหรือ
เสนอข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

ทีป่ ระชุมพิจารณาและมีมติอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามทีเ่ สนอ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
229,239,316 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9956
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
10,000 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0044
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0

วาระที่ 4 พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ ง ดจัด สรรเงิ น ทุ น ส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ส าหรับ ผลการ
ดาเนิ นงานปี 2560
ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถอื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยจะขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน
สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิ จในอนาคต
สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจั จัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน และการบริหารงานของบริษทั โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ า บริษัท จะต้อ งมีเงินสดเพีย งพอสาหรับการดาเนิ นธุ รกิจ และการดาเนิ นการดัง กล่ าวจะต้อ ง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ ตามที่คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั เห็นสมควร และการ
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี บริษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
จากผลการดาเนิ นงานปี 2560 บริษัท มีผ ลขาดทุ น สุทธิ 88.44 ล้า นบาท คณะกรรมการบริษัท จึง
เห็นสมควรในการงดจ่ายเงินปนั ผล และงดการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี จากผลการดาเนินงานปี 2560
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นทีน่ าเสนอในวาระนี้
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นายวิ ชา โชคพงษ์พนั ธุ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเองกล่าวถามว่า ปี ทผ่ี ่านมาบริษทั ย่อยได้มกี ารเพิม่ ทุน ได้นา
เงินในส่วนนัน้ ไปทาอะไร
นายนพชัย วีระมาน กล่าวตอบว่า จากเดิมบริษทั ย่อยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ซึง่ เป็ นข้อจากัดในการ
นาเสนองานให้กบั บางหน่ วยงานที่พจิ ารณาจากทุนจดทะเบียนเป็ น องค์ประกอบด้วย และใช้เป็ นเงินทุนเพื่อรองรับ
การขาย ทีบ่ ริษทั ย่อยได้มกี ารปรับรูปแบบธุรกิจเป็ นแบบการให้บริการเช่าใช้ระบบ เพื่อให้ปิดการขายได้ง่ายขึน้ ซึ่ง
รูปแบบธุรกิจนี้จาเป็ นต้องใช้เงินทุนเพื่อซือ้ สินทรัพย์ บริษทั ย่อยจึงได้เพิม่ ทุน 29 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท เป็ น
30 ล้านบาทในปจั จุบนั
จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

ทีป่ ระชุมพิจารณาและมีมติอนุ มตั งิ ดจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปนั ผล สาหรับผล
การดาเนินงานปี 2560 เนื่องจากบริษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ใน
กิจการ โดยที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
229,289,316 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9956
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
10,000 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0044
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือ หุ้น เข้า ร่ ว มประชุม เพิ่ม 1 รายเท่า กับ 50,000 หุ้น รวมจ านวนผู้เ ข้า ร่ ว ม
ประชุมทัง้ หมด 49 รายเท่ากับจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 229,299,316 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.7707 ของ
จานวนหุน้ ทัง้ หมด

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ในลักษณะการเพิ่ มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate)
ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องด้วยการดาเนินธุรกิจของบริษทั มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
เป็ นการระดมทุนสาหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษทั มีความประสงค์จะเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจ
ทัวไป
่ บริษทั ได้นาส่งแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว
ประธานฯ กล่าวเชิญ นายนพชัย วีระมาน ได้ชแ้ี จงในรายละเอียดดังต่อไปนี้ เนื่องด้วยการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็ นการระดมทุนสาหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจใน
อนาคต บริษัท มีค วามประสงค์จ ะเพิ่ม ทุ น ของบริษัท จ านวน 24,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม จ านวน
120,000,000 บาท เป็ นจานวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และเพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวน
หุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยรายละเอียดปรากฎในวาระที่ 7 วาระที่ 8 ต่อไป
ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั เิ พิม่ ทุนเพิม่ ทุน
แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จานวน 24,000,000 บาท จากเดิม 120,000,000 บาท เป็ นจานวน
144,000,000 บาท โดยออกหุน้ สามัญจานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท

หน้า 11 จาก 23

จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามหรือ
เสนอข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ

ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในลักษณะการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate) โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเกินกว่า สามในสี่ (3/4) จากจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
229,409,316 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9956
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
10,000 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0044
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 รายเท่า กับ 120,000 หุ้น รวมจานวนผู้เข้าร่ว ม
ประชุมทัง้ หมด 51 รายเท่ากับจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 229,419,316 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.7957 ของ
จานวนหุน้ ทัง้ หมด

วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุน คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรให้นาเสนอ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียน ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่ม เติมถ้อยคาเพื่อให้เ ป็ น ไปตามค าสังของนาย
่
ทะเบียน เพื่อให้ทป่ี ระชุมได้ทราบถึงรายละเอียด
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายนพชัย วีระมาน ได้ชแ้ี จงรายละเอียดการแก้ไขเพิม่ หนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ข้อ 4. ดังต่อไปนี้
เดิม “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 120,000,000
แบ่งออกเป็ น 480,000,000
มูลค่าหุน้ ละ
0.25
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
480,000,000
หุน้ บุรมิ สิทธิ
ใหม่ “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 144,000,000
แบ่งออกเป็ น 576,000,000
มูลค่าหุน้ ละ
0.25
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
576,000,000
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-

บาท (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ล้านบาท)
หุน้
(สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
บาท (ยีส่ บิ ห้าสตางค์)
หุน้
หุน้
บาท
หุน้
บาท

(สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
(-)
(หนึ่งร้อยสีส่ บิ สีล่ า้ นบาท)
(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุน้ )
(ยีส่ บิ ห้าสตางค์)

หุน้
หุน้

(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุน้ )
(-)

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นทีน่ าเสนอในวาระนี้
นายวิ ชา โชคพงษ์พนั ธุ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเองกล่าวถามว่า พนักงานบริษทั มีหนุ้ KOOL กีเ่ ปอร์เซ็นต์
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นายนพชัย วีระมาน กล่าวตอบว่า พนักงานส่วนใหญ่มหี ุน้ ของบริษทั เนื่องจากบริษทั ได้มโี ครงการ EJIP
เพื่อเป็ นสวัสดิการให้กบั พนักงาน
จากนัน้ ประธานฯ ได้ขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
โดยที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเกินกว่า 3 ใน 4 จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
229,726,916 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9956
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
10,000 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0044
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุ มเพิ่ม 1 รายเท่า กับ 317,600 หุ้น รวมจานวนผู้เข้าร่ว ม
ประชุมทัง้ หมด 52 รายเท่ากับจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 229,736,916 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.8619 ของ
จานวนหุน้ ทัง้ หมด

วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนของบริ ษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อ
เสนอขายหุ้นให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผถู้ ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right
Offering)
ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อ
หุน้ ในลักษณะเป็ นการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ
บริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ู้ถอื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ซึง่ รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน
(F53-4) บริษทั ได้นาส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว และเพื่อให้ทป่ี ระชุมได้ทราบในรายละเอียด
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายนพชัย วีระมาน ได้ชแ้ี จงรายละเอียด ดังนี้ บริษทั มีความประสงค์จะเพิม่ ทุน
ของบริษทั จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 120,000,000 บาท เป็ นจานวน 144,000,000
บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท ซึง่ ในส่วนแรก บริษทั จะดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ซึ่งรายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) บริษทั ได้นาส่งไปพร้อม
กับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว
ทัง้ นี้ การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ในส่วนแรกนี้ จะมีส่วนช่วยทา
ให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้าง
เงินทุนทีเ่ หมาะสมของบริษทั
จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและแสดงความคิด เห็น เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามหรือ
เสนอข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ( Right
Offering) โดยที่ประชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
229,726,916 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9956
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
10,000 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0044
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0

วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนของบริ ษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อ
เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อ
หุน้ ในลักษณะเป็ นการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ซึง่ รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) บริษทั ได้นาส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุ ม
ด้วยแล้ว และเพื่อให้ทป่ี ระชุมได้ทราบในรายละเอียด
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายนพชัย วีระมาน ได้ชแ้ี จงรายละเอียดว่า บริษทั มีความประสงค์จะเพิม่ ทุนของ
บริษทั จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 120,000,000 บาท เป็ นจานวน 144,000,000 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้
ละ 0.25 บาท ซึง่ ในส่วนทีส่ องนี้ บริษทั จะดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุ คคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่ง
รายละเอียดแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) บริษทั ได้นาส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว
ทัง้ นี้ การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ในส่วนทีส่ องนี้ จะมีส่วนช่วย
ทาให้บริษทั มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้าง
เงินทุนทีเ่ หมาะสมของบริษทั
จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามหรือ
เสนอข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษัทแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง
ข้างมาก จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
229,726,916 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9956
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
10,000 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0044
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
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วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี อัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ครัง้ นี้มกี รรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. รศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
2. นายสรรพัชญ โสภณ
3. นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

เพื่อความเป็ นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณา กรรมการทัง้ 3 ท่านทีต่ ้องออกตามวาระได้แสดงเจตจานง
ขอออกนอกห้องประชุมระหว่างการพิจารณาเป็ นการชัวคราว
่
โดย ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมงคล เกษมสันต์
ณ อยุธยา ได้ทาหน้าทีแ่ ทนในวาระนี้
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อ
บุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ปรากฏ
ว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการในครัง้ นี้
ส าหรั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาบุ ค คลเพื่ อ เข้ า รับ การพิ จ ารณาเลื อ กตั ง้ เป็ นกรรมการนั ้น
คณะกรรมการบริษทั ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังนี้
1) คุณสมบัติถูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด และ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
2) มีความรูค้ วามสามารถเป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้หากกรรมการทีค่ รบวาระดังกล่าว มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ
บัตรทีไ่ ด้ประกาศไว้ เช่น กรณีทเ่ี ป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกีย่ วข้องกับบัญชีฯ เพียงท่าน
เดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ขอ้ นี้อกี ด้วย
สาหรับในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ มีบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
อิสระ โดยคณะกรรมการ ได้พจิ ารณาแล้วว่าบุคคลทีจ่ ะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระนี้ สามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง อีกทัง้ ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามของกรรมการอิสระที่
บริษทั กาหนด
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กล่าวว่า คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียมีมติว่า
กระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ แล้ว เห็นว่ากรรมการทีต่ ้องออกจากวาระทัง้ หมดดังกล่าว มี คุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษทั มีประวัติการทางานทีโ่ ปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนา
บริษทั ได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ กรรมการทัง้ หมดทีอ่ อกตามวาระทัง้ 3
ท่านข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกีย่ วกับอายุ สัดส่วนการถือ
หุน้ ในบริษัท คุณวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์การทางานของกรรมการแต่ละท่านปรากฎตามเอกสารแนบพร้อม
หนังสือเชิญประชุม
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นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา จึงขอทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาเป็ นรายบุคคล โดยขอมอบหมายเลขานุ การที่
ประชุมได้นาเสนอรายละเอียดแต่ละบุคคลตามลาดับต่อไป ดังนี้
วาระ 9.1 กรรมการที่ อ อกตามวาระคื อ รศ. ดร. ประกิ จ ตัง ติ ส านนท์ ประธานกรรมการ /
กรรมการอิ สระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เลขานุ การทีป่ ระชุมกล่าวว่า ประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้แนบนาเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว ซึง่ พอสังเขปประวัตทิ ส่ี าคัญได้ ดังนี้
รศ. ดร. ประกิ จ ตังติ สานนท์ เป็ นกรรมการรายเดิมโดยเป็ นกรรมการอิสระ
• ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ระยะเวลารวม 4 ปี
• ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั ฯ
• ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
• มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท ได้แก่
2560 ‟ ปจั จุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั โนวา ออร์แกนิค จากัด
• จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2560
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทั
จานวน 7 ครัง้ จากการประชุม 7 ครัง้
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 4 ครัง้ จากการประชุม 4 ครัง้
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จานวน 1 ครัง้ จากการประชุม 1 ครัง้
เข้าร่วมประชุม กรรมการอิสระ
จานวน 1 ครัง้ จากการประชุม 1 ครัง้
จากนัน้ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้สอบถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่
มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความเห็นแล้ว นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา จึงขอให้ท่ปี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติใน
วาระนี้ โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

9.1) ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิแต่งตัง้ รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ กลับเข้าเป็ นกรรมการอิสระ
อีกวาระหนึ่ง โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
229,726,916 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9956
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
10,000 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0044
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0

วาระ 9.2 กรรมการที่ อ อกตามวาระคือ นายสรรพัช ญ โสภณ กรรมการ / กรรมการอิ ส ระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เลขานุ การทีป่ ระชุมกล่าวว่า ประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้แนบนาเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว ซึง่ พอสังเขปประวัตทิ ส่ี าคัญได้ ดังนี้
นายสรรพัชญ โสภณ เป็ นกรรมการรายเดิมโดยเป็ นกรรมการอิสระ
• ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ระยะเวลารวม 4 ปี
• ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั ฯ
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• มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท ได้แก่
2560 - ปจั จุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
• ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2560
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทั
จานวน 5 ครัง้ จากการประชุม 7 ครัง้
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 3 ครัง้ จากการประชุม 4 ครัง้
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จานวน 1 ครัง้ จากการประชุม 1 ครัง้
เข้าร่วมประชุม กรรมการอิสระ
จานวน 1 ครัง้ จากการประชุม 1 ครัง้
จากนัน้ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้สอบถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่
มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความเห็นแล้ว นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา จึงขอให้ท่ปี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติใน
วาระนี้ โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

9.2) ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายสรรพัชญ โสภณ กลับเข้าเป็ นกรรมการอิสระอีกวาระ
หนึ่ง โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
229,726,916 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9956
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
10,000 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0044
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
วาระ 9.3 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์ กรรมการ

เลขานุ การทีป่ ระชุมกล่าวว่ า ประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้แนบนาเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว ซึง่ พอสังเขปประวัตทิ ส่ี าคัญได้ ดังนี้
นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์ เป็ นกรรมการรายเดิม
• ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ระยะเวลารวม 4 ปี
• มีการถือหุน้ ในบริษทั ฯ จานวน 5,171,124 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.08
• ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
• มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน จานวน 1 บริษทั
ได้แก่ 2554 - ปจั จุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด
• จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2560
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทั
จานวน 7 ครัง้ จากการประชุม 7 ครัง้
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร
จานวน 8 ครัง้ จากการประชุม 9 ครัง้
จากนัน้ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้สอบถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่
มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความเห็นแล้ว นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา จึงขอให้ท่ปี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติใน
วาระนี้ โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มติ

9.3) ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์ กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
229,726,916 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9956
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
10,000 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0044
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
เลขานุการทีป่ ระชุมได้กล่าวเชิญ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าสูท่ ป่ี ระชุมเพื่อเข้าวาระการประชุมต่อไป
จากนัน้ เลขานุการทีป่ ระชุมได้ขอให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคืนบัตรลงคะแนน สาหรับวาระที่ 9 ทัง้ หมดแก่เจ้าหน้าที่

วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ประธานฯ กล่ าวว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทนมีห น้ า ที่ใ นการพิจ ารณากลัน่ กรอง
“ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี ” เพื่อเสนอต่อกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณา
ประธานฯ กล่าวเชิญนายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้
นาเสนอสาระสาคัญต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริษทั ได้พจิ ารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการดาเนินงานของบริษัท
จึงขอเสนอต่อทีป่ ระชุมได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ในอัตราใหม่ ซึง่ เป็ นอัตราทีล่ ดลง
โดยวงเงิน ตามงบประมาณค่ า ตอบแทนในปี 2560 จ านวน 2,600,000 บาท ขอเสนอปรับ ลดวงเงิน
งบประมาณค่าตอบแทนลงร้อยละ 11 เหลือวงเงินในปี 2561 จานวน 1,540,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว
เป็ นเบีย้ ประชุม และไม่มคี ่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจารายเดือน เงินโบนัส เงินบาเหน็จ เป็ นต้น
รายการ

ปี 2561 (ปี ทเ่ี สนอ)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

1,540,000

ปี 2560
งบประมาณทีไ่ ด้อนุมตั ิ ค่าเบีย้ ประชุมทีจ่ า่ ยจริง
2,600,000
1,740,000

ประธานฯ แถลงความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจาปี 2561 ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริษทั (ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร (ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและพนักงาน (มีเงินเดือนประจา และโบนัสขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการตรวจสอบ (ไม่มเี งินเดือนประจา)
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่มเี งินเดือนประจา)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่มเี งินเดือนประจา)
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เบีย้ ประชุมต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2561
ปี 2560
30,000 บาท
40,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
ไม่มเี บีย้ ประชุม ไม่มเี บีย้ ประชุม
เบีย้ ประชุมต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2561
ปี 2560
30,000 บาท
40,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
เบีย้ ประชุมต่อท่าน ต่อครัง้
ปี 2561
ปี 2560
30,000 บาท
40,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท

ทัง้ นี้ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั โดยเฉลีย่ 308,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึง่ ไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย่
มาตรฐาน จากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559 ของบริษทั จดทะเบียนจานวน 643 บริษทั ซึง่ เผยแพร่โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
ตาแหน่ง

จานวนบริษทั จดทะเบียนทีท่ า
การประเมินผลในปี 2559

กรรมการ
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
ประธานกรรมการ

632
609
562

ค่าเฉลีย่ ค่าตอบแทนกรรมการ/คน/ปี
(ล้านบาท)
2555
2556
2557 2558 2559
0.66
0.69
0.63 0.61 0.60
0.73
0.73
0.54 0.52 0.52
1.02
1.07
1.13 1.05 1.04

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นทีน่ าเสนอในวาระนี้
นายวิ ชา โชคพงษ์พนั ธุ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเองกล่าวชื่นชมและขอขอบคุณ คณะกรรมการทีก่ รุณาเสนอ
ปรับลดค่าตอบแทนกรรมการ
จากนัน้ ประธานฯ ขอให้ท่ปี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
229,726,916 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9956
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
10,000 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0044
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0

วาระที่ 11 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
เลขานุ การที่ประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษทั
ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จากัด สาหรับการสอบทานและการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด 31 ธันวาคม 2560 รวมเป็ นระยะเวลาการสอบบัญชีของบริษทั
1 ปี
ประธานฯ จึงกล่าวเชิญ นายสรรพัชญ โสภณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชแ้ี จงการแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 ต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
นายสรรพัชญ โสภณ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา และเห็นควรนาเสนอ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตของ บริษทั เอส พี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยกาหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีบริษทั และบริษทั ย่อย ในวงเงินไม่เกิน 1,870,000 บาท ทัง้ นี้ ไม่รวมการตรวจสอบงบการเงินสาหรับ
กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) และค่าใช้จ่ายอื่น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจ ารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติแ ละประสบการณ์ การ
ปฏิบตั งิ านด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กบั บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทัง้ มี
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อัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม
ทัง้ นี้ บริษัท ผู้ สอบบัญ ชี และผู้สอบบัญ ชีต ามที่เ สนอเพื่อ พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ นัน้ มีค วามเป็ น อิสระ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ และไม่มสี ่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกีย่ วข้องกับบุคคล
ดังกล่าว
ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุ มตั ใิ ห้
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี
ประจาปี 2561 และกล่าวเชิญนางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย นาเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
บริษทั ผูส้ อบบัญชี: บริษทั เอส พี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีรายเดิมเมื่อปี 2560 ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ให้กบั บริษทั มาแล้ว จานวน 1 ปี
รายชื่อผูส้ อบบัญชี : 1. นางสาวซูซาน เอีย่ มวณิชชา
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
3. นางสาวชื่นตา ชมเมิน
4. นางสาววันดี เอีย่ มวณิชชา
5. นายเกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4306 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4475 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7570 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8210 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 9922

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทและบริ ษัทย่อย ประจางวด
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั และบริษทั ย่อย กาหนดไว้เป็ น
จานวนวงเงินไม่เกิน 1,870,000 บาท ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยค่าสอบบัญชีดงั กล่าว เป็ นการให้บริการสอบบัญชี
(Audit services) เท่านัน้ ไม่มกี ารให้บริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services )
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
รายการ

ปี 2561 (ปี ทเ่ี สนอ)

ปี 2560

ค่าบริการสอบบัญชี (Audit services)

1,870,000.00

1,720,000.00

ค่าบริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี
(Non-audit services )

N/A

N/A

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าสอบบัญชีทเ่ี สนอในปี 2561 นี้ เป็ นอัตราทีส่ งู กว่า อัตราค่าสอบบัญชีเมื่อปี
2560 จานวน 150,000 บาท อันเนื่องมาจากกิจกรรมการดาเนินงานหลักเพิม่ ขึน้ รวมถึง
การขยายการดาเนินงานช่องทางขายผ่านออนไลน์
2. อัตราทีเ่ สนอเป็ นอัตราทีไ่ ม่รวมค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาทต่อ
บัตร
3. อัตราที่เสนอเป็ นอัตราที่ไม่รวม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทัวไปของ
่
IT (ประมาณ
55,000 ‟ 120,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้หากเป็ นการขายออนไลน์บนเว็บไซต์
บริษทั )
4. อัตราที่เสนอเป็ นอัตราที่ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าใช้จ่ายเดินทางไป-กลับ ในการ
ตรวจสอบบัญชีท่บี ริษัทและดู Site งาน ค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี ค่าทางาน
ล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า/Site งาน นอกเวลาทางาน ซึง่ สานักงาน
จะเบิกชดเชยตามทีไ่ ด้จ่ายจริง โดยถือปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับสานักงานสอบบัญชีทวไป
ั่
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จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้สอบถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามหรือ
เสนอความเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 โดยแต่งตัง้ นางสาว
ซูซาน เอีย่ มวณิชชา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4306 นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที่ 4475 นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7570 นางสาววันดี เอีย่ มวณิชชา ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 8210 และนายเกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 9922
จากบริษทั เอส พี ออดิท จากัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษัทย่อย ประจาปี
2561 โดยกาหนดค่าสอบบัญ ชีประจาปี 2561 เป็ นเงิน 1,870,000.00 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยที่
ประชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
229,726,916 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9956
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
10,000 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0044
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0

วาระที่ 12 พิ จ ารณาแก้ ไ ขข้ อ บัง คับ บริ ษัท หมวดที่ 4 การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ข้ อ 27. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
พระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่ แก้ไขตามคาสังหั
่ วหน้ ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่
21/2560 เรือ่ งการแก้ไขเพิ่ มเติ มกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิ จ
เลขานุ การที่ประชุม กล่าวว่า เนื่องด้วยคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่อง การ
แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจได้ มีการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทาให้ขอ้ บังคับ
ของบริษทั หมวดที่ 4 การประชุมผูถ้ อื หุน้ ข้อ 27 ซึง่ กาหนดตามกฎหมายเดิมไม่มผี ลใช้บงั คับได้ต่อไป
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงรายละเอียด ดังนี้
ข้อบังคับปัจจุบนั
ข้อ 27.
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4
เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะ
กรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
หรือ ผู้ถือหุ้น รวมกัน นับ จ านวนหุ้น ได้ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้น ที่จ าหน่ า ยได้
ทัง้ หมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะ กรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีน้ใี ห้คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
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ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับ
แต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะ กรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุน้ คนหนึ่งหรือ
หลายคนซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อ
กันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถอื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง
และเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะ กรรมการ
ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุม ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ
จากผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะ
เรียก ประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถอื ว่า
เป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิด
จากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสาม ครัง้
ใด จานวนผู้ถอื หุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 30. ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรค
สามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามหรือ
เสนอข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ

ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขข้อบังคับบริษทั หมวดที่ 4 การประชุมผูถ้ อื หุน้ ข้อ 27. เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตมิ หาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไขตามคาสังหั
่ วหน้ารักษาความสงบแห่งชาติท่ี
21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ โดยทีป่ ระชุมมีมติ
อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
• เห็นด้วย
จานวน
229,726,916 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9956
• ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
• งดออกเสียง
จานวน
10,000 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0044
• บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0

วาระที่ 13 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
เลขานุ ก ารที่ป ระชุม ได้กล่ าวต่ อ ที่ป ระชุ มว่ า บริษัท ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้น เสนอวาระต่ อที่ประชุ ม ฯ
ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 ปรากฎไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอวาระเข้าสูก่ ารพิจารณา
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 นี้ บริษทั ได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว และขอให้ท่านผูถ้ ือ
หุน้ นาส่งบัตรลงคะแนนทัง้ หมดให้กบั เจ้าหน้าที่
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ก่ อ นปิ ด การประชุ ม มีผู้ถื อ หุ้ น และผู้ร ับ มอบฉั น ทะเข้า ประชุ ม ทั ้ง สิ้น 52 ราย ถือ หุ้น รวมกัน จ านวน
229,736,916 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.8619 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายแล้วทัง้ หมด และเมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม
และเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ ได้ปิดการประชุม เวลา 16.00 น.

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