ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2561
วันพฤหัสบดีที 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องวีนัส ชัน& 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน
เลขที 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชั นแนล จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หนังสือเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2561
สิ งทีส่งมาด้วย
เอกสารประกอบวาระ
1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
วาระที 1
2. รายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดรี อม)
วาระที 2
3. งบการเงินประจําปี สิน4 สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
วาระที 3
4. แบบรายงานการเพิม ทุน F53-4
วาระที 5, 7, 8
5. เอกสารประกอบวาระการพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง4 กรรมการบริษทั
วาระที 9
แทนกรรมการทีอ อกตามวาระ
5.1 นิยามของกรรมการอิสระของบริษทั
5.2 ประวัตบิ คุ คลทีไ ด้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ อกตามวาระ
6. ประวัตแิ ละประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี
วาระที 11
และกําหนดเงินค่าตอบแทน

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2561
7. คําชีแ4 จง เรืองเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ และหลักเกณฑ์
การออกเสียงลงคะแนนในทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
10. รายชือกรรมการอิสระทีบ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
11. ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเ กีย วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
12. แผนทีข องสถานทีจ ดั ประชุม

หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2561
บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน)
เลขที

IM1-LE-CS-18-03-01
วันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

เรือ ง

เชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561

เรียน


จํากัด (มหาชน)
ท่านผูถ้ ือหุ้น บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล

สิ งทีส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
รายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดรี อม)
งบการเงินประจําปี สิน4 สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
แบบรายงานการเพิม ทุน F53-4
เอกสารประกอบวาระการพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง4 กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ อกตามวาระ
5.1 นิยามของกรรมการอิสระของบริษทั
5.2 ประวัตบิ ุคคลทีไ ด้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการ แทนกรรมการทีอ อกตามวาระ
ประวัตแิ ละประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี
คําชีแ4 จง เรืองเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ และหลักเกณฑ์
การออกเสียงลงคะแนนในทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้
แบบฟอร์มลงทะเบียน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
รายชือกรรมการอิสระทีบ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเ กีย วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
แผนทีข องสถานทีจ ดั ประชุม

เมือวันอังคารที 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทีป ระชุมคณะกรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน) (“KOOL”) (“บริษัท”) ได้มมี ติให้เรียกประชุม สามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที 26
เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวีนัส ชัน4 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี4
วาระที 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน) ได้ จดั การประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 เมือวันพฤหัสบดีที 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจิก 2
โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิ ภ าวดี ร ัง สิต แขวงหลัก สี เขตดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร 10210 และได้จดั ทํารายงาน และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ที www.masterkool.com เพือให้ผู้ถือหุ้นได้รบั ทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้อง ปรากฏตาม สิง ทีส ง่ มาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ทปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ซึง ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง
การลงมติ วาระนี4ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุม และมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที 2

รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานและการเปลีย นแปลงทีสาํ คัญซึงเกิดขึน4 ใน
รอบปี 2560 ซึง ปรากฎในรายงานประจําปี 2560 ปรากฏตาม สิง ทีส ง่ มาด้วย 2 (ซีดรี อม)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดําเนินงานและ
การเปลีย นแปลงทีส าํ คัญในรอบปี 2560 ดังกล่าว
การลงมติ วาระนี4เป็ นเรืองทีร ายงานเพือทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วาระที 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี สิ& นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกํ า ไรขาดทุ น สํา หรับ ปี ส4ิน สุ ด ณ วัน ที 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของบริษทั ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั แล้ว ปรากฏตาม สิง ทีส ง่ มาด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจําปี ของบริษัทสิ4นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก
นางสาวชืนตา ชมเมิน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที 7570 ผูส้ อบบัญชีของ บริษทั เอส พี ออดิท จํากัด
แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอทีประชุมใหญ่ผถู้ ือหุ้นพิจารณางบการเงินประจําปี
สิน4 สุด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ อนุ มตั ิงบการเงินประจําปี สิน4 สุด
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึง ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดย
แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ในปี 2560 ทีผ ่านมา สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี4
ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รายได้จากการขาย
รายได้จากกการให้บริการ
รายได้อนื *
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน )สุทธิ
กําไรต่อหุ้น (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)

หน้ า 2 จาก 11

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

เพิ มขึน& (ลดลง)
จํานวนเงิ 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)

* รายได้อนื  เช่น ดอกเบียรับ กําไรจากอัตราแลกเปลีย น และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็ นต้น

โดยมีรายละเอียดงบการเงิน ซึง ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม ในครัง4 นี4 ปรากฎตาม สิง ที 
ส่งมาด้วย 3
การลงมติ วาระนี4ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที 4

พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ ง ดจัด สรรเงิ น ทุ น สํา รองตามกฎหมาย และงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล สํา หรับ ผลการ
ดําเนิ นงานปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสํารองตามกฎหมายและ
เงินสํารองอืน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย นแปลงได้ โดยจะขึน4 อยู่กบั
ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัยอืนๆ ทีเ กีย วข้อง
กับการดําเนิ นงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงือนไขทีว่า บริษัทจะต้องมีเงินสด
เพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้
ตามทีค ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร และการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
บริษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 เพือพิจารณางด
จ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 สิน4 สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และงดจัดสรรเงินทุน
สํารองตามกฏหมาย เนือ งจาก บริษทั มีผลการดําเนินงานขาดทุน และต้องการเงินหมุนเวียนเพือใช้ใน
กิจการ
การลงมติ วาระนี4ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

วาระที 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ในลักษณะการเพิ มทุนแบบมอบอํานาจทัวไป

(General Mandate)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนืองด้วยการดําเนินธุรกิจของบริษทั มีแนวโน้มทีจ ะขยายตัวอย่างต่อเนือง
และเพือเป็ นการระดมทุนสําหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษทั มีความประสงค์จะเพิม ทุน
ของบริษัท จํานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 120,000,000 บาท เป็ นจํานวน
144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม ทุนจํานวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.25
บาท โดยการจัดสรรหุน้ เพิม ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate) เพือเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) และเพือเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจํานวน
หุน้ ทีผ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยรายละเอียดปรากฎในวาระที 7 วาระที 8 และ
ในแบบรายงานการเพิม ทุน (F53-4) ปรากฎตาม สิง ทีส ง่ มาด้วย 4

หน้ า 3 จาก 11

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั เิ พิม
ทุนเพิม ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate) จํานวน 24,000,000 บาท จากเดิม 120,000,000
บาท เป็ นจํานวน 144,000,000 บาท โดยออกหุน้ สามัญจํานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หุน้ ละ
0.25 บาท
การลงมติ วาระนี4 ต้ อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี (3/4) ของจํา นวนเสีย ง
ทัง4 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 6 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ มทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพือให้สอดคล้องกับการเพิม ทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดในวาระที 5 จึง
ต้องแก้ไขเพิม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ดังต่อไปนี4
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 (หนึงร้อยยีส บิ ล้านบาท)
หุน้
(สีร อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
บาท (ยีส บิ ห้าสตางค์)
หุน้
หุน้
บาท
หุน้
บาท

(สีร อ้ ยแปดสิบล้านหุน้ )
(-)
(หนึงร้อยสีส บิ สีล า้ นบาท)
(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุน้ )
(ยีส บิ ห้าสตางค์)

หุน้
หุน้

(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุน้ )
(-)

รายละเอียดแบบรายงานการเพิม ทุน F53-4 ปรากฎตาม สิง ทีส ง่ มาด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรให้นําเสนอทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2561 เพือพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิม ทุนจด
ทะเบียน ทัง4 นี4 ให้บุคคลทีค ณะกรรมการบริษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิม เติมถ้อยคําเพือให้เป็ นไปตามคําสังของ
นายทะเบียน
การลงมติ วาระนี4 ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี (3/4) ของจํา นวนเสีย ง
ทัง4 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ มทุนของบริ ษทั แบบมอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate) เพือ
เสนอขายหุ้นให้ แ ก่ ผ้ถู ื อหุ้นเดิ ม ของบริ ษัท ตามสัด ส่ ว นจํานวนหุ้น ที ผ้ถู ื อหุ้นแต่ ล ะรายถือ อยู่
(Right Offering)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนืองจากการอนุ มตั เิ พิม ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในวาระที 5 จึงเสนอ
ให้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม ทุนของบริษทั แบบมอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate) เพือเสนอ
หน้ า 4 จาก 11

ขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ทีผ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
โดยมีรายละเอียดดังนี4
บริษัท มีความประสงค์จะเพิม ทุนของบริษทั จํานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
120,000,000 บาท เป็ นจํานวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป

(General Mandate) จํานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
ทัง4 นี4 บริษทั จะดําเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุน จํานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนทีช าํ ระแล้ว เพือเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ทีผ ถู้ อื หุน้
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) รายละเอียดแบบรายงานการเพิม ทุน F53-4 ปรากฎตาม สิง ทีส ง่ มาด้วย
4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรให้นําเสนอทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2561 เพือพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุนจํานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าที
ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ ในลักษณะเป็ นการเพิม ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
 (General Mandate) เพือเสนอ
ขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
รายละเอียดแบบรายงานการเพิม ทุน F53-4 ปรากฎตาม สิง ทีส ง่ มาด้วย 4
ทัง4 นี4 การออกหุน้ สามัญเพิม ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate) ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทําให้
บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และ
โครงสร้างเงินทุนทีเ หมาะสมของบริษทั
การลงมติ วาระนี4ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ มทุนของบริ ษทั แบบมอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate) เพือ
เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนืองจากการอนุ มตั เิ พิม ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในวาระที 5 จึงเสนอ
ให้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม ทุนของบริษทั แบบมอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate) เพือเสนอ
ขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี4
บริษัท มีความประสงค์จะเพิม ทุนของบริษทั จํานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
120,000,000 บาท เป็ นจํานวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป

(General Mandate) จํานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
ทัง4 นี4 บริษทั จะดําเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุน จํานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนทีช ําระแล้ว เพือเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) รายละเอียด
แบบรายงานการเพิม ทุน F53-4 ปรากฎตาม สิง ทีส ง่ มาด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรให้นําเสนอทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2561 เพือพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าที
ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ ในลักษณะเป็ นการเพิม ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
 (General Mandate) เพือเสนอ
ขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) รายละเอียดแบบรายงานการเพิม ทุน F53-4 ปรากฎ
ตาม สิง ทีส ง่ มาด้วย 4
หน้ า 5 จาก 11

ทัง4 นี4 การออกหุน้ สามัญเพิม ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate) ข้างต้นจะมีสว่ นช่วยทําให้
บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และ
โครงสร้างเงินทุนทีเ หมาะสมของบริษทั
การลงมติ วาระนี4ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสีย งข้างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที 9

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง& กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้กรรมการออก
จากตําแหน่ ง ตามวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจํา ปี อัตราหนึง ในสามของจํานวนกรรมการ
ทัง4 หมด ซึงในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561 ครัง4 นี4มกี รรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน 3
ท่าน ดังนี4
1. รศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายสรรพัชญ โสภณ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์

กรรมการ

โดยบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและเสนอรายชือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง4 เป็ น
กรรมการ ระหว่างวันที 2 ตุลาคม 2560 จนถึง วันที 15 มกราคม 2561 ซึง ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระและ
รายชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง4 กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง4 เป็ นกรรมการนัน4 คณะกรรมการ
บริษทั ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังนี4
1) คุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อนื ทีเ กีย วข้อง
2) มีความรูค้ วามสามารถเป็ นประโยชน์อย่างสําคัญต่อธุรกิจของบริษทั ฯ
ทัง4 นี4 หากกรรมการทีค รบวาระดังกล่าว มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎ
บัตรทีไ ด้ประกาศไว้ เช่น กรณีทเี ป็ นบุคคลทีม คี วามรูค้ วามเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกีย วข้องกับบัญชีฯ
เพียงท่านเดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลทีม คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ขอ้ นี4อกี ด้วย
สําหรับในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง4 นี4 มีบุคคลทีไ ด้รบั การเสนอชือเพือดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
อิสระ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที จ) ะเสนอชือ) ให้เป็ นกรรมการอิ สระจะสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิ สระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเ) กีย) วข้อง อีกทัง4 ยังมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตรงตามนิยามของกรรมการอิสระทีบ ริษทั กําหนด ปรากฏตาม สิง ทีส ง่ มาด้วย 5.1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี ม ติ ว่ า
กระบวนการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ แล้ว เห็นว่ากรรมการทีต อ้ งออกจากวาระทัง4 หมดดังกล่าว มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วน ตามพระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจทีเ กีย วข้องกับการดําเนินงานของบริษทั มีประวัตกิ ารทํางานที
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โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถทีจ ะช่วยพัฒนาบริษทั ได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจําปี เพืออนุ มตั ิแต่ งตัง4 กรรมการทัง4 หมดทีออกตามวาระทัง4 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริษัทต่ อไปอีกวาระหนึง โดยรายละเอียดเกียวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การทํางานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิง ทีส ง่ มาด้วย 5.2
การลงมติ วาระนี4ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที 10 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษทั คณะกรรมการได้หารือกันเพือขอพิจารณาปรับลดค่าเบีย4 ประชุมของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2561 เพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจในปี ทผี ่านมา ซึง ฝ่ าย
บริหารได้นําเสนอ และได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษทั เพือให้ความเห็นชอบแล้ว
ทัง4 นี4คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาอย่างละเอียด
รอบคอบโดยคํานึงถึงความเหมาะสมด้านต่ างๆ ได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท ซึงค่าตอบแทน
ดังกล่าวเทียบเคียงได้กบั ค่าเฉลีย ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามข้อ มู ล ค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู้บ ริห ารของบริษั ท จดทะเบีย นฉบับ ปี 2559 ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง เป็ นฉบับล่าสุดได้ระบุอตั ราค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั จดทะเบียนไว้
พอสังเขปจากผลสรุปของบริษทั จดทะเบียนจํานวน 643 บริษทั ดังนี4
ตําแหน่ง

จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีท ํา
การประเมินผลในปี 2559

กรรมการ
กรรมการทีไ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
ประธานกรรมการ

632
609
562

ค่าเฉลีย 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

จึงขอนํ าเสนอต่อทีประชุมได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ในอัตราใหม่ ซึงวงเงินตาม
งบประมาณค่าตอบแทนในปี 2560 จํานวน 2,600,000 บาท ขอเสนอปรับวงเงินงบประมาณค่าตอบแทน
เป็ นจํานวน 1,540,000 บาท ในปี 2561 โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็ นเบี4ยประชุม และไม่มี
ค่าตอบแทนอืนใด เช่น เงินประจํารายเดือน เงินโบนัส เงินบําเหน็จ เป็ นต้น
(หน่วย: บาท)

รายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ปี 2561 (ปี ทเี สนอ)
1,540,000

ปี 2560
งบประมาณทีไ ด้อนุมตั ิ ค่าเบีย4 ประชุมทีจ า่ ยจริง
2,600,000
1,740,000

ทัง4 นี4งบประมาณค่าตอบแทนทีน ําเสนอสําหรับปี 2561 คิดเป็ นลดลงร้อยละ 41 จากวงเงินงบประมาณที
อนุมตั ใิ นปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 11 จากวงเงินทีจ ่ายจริงในปี 2560

หน้ า 7 จาก 11

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนแล้ว โดยคํานึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2561 เพือพิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจําปี 2561 ดังนี4
เบีย4 ประชุมต่อท่าน ต่อครัง4
ปี 2561
ปี 2560

1. คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริษทั
(ไม่มเี งินเดือนประจํา)
กรรมการทีไ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
(ไม่มเี งินเดือนประจํา)
กรรมการทีเ ป็ นผูบ้ ริหารและพนักงาน
(มีเงินเดือนประจํา และโบนัสขึน4 อยูก่ บั ผลการดําเนินงาน)

30,000 บาท

40,000 บาท

20,000 บาท

30,000 บาท

ไม่มเี บีย4 ประชุม

ไม่มเี บีย4 ประชุม

เบีย4 ประชุมต่อท่าน ต่อครัง4
ปี 2561
ปี 2560

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ไม่มเี งินเดือนประจํา)
กรรมการตรวจสอบ
(ไม่มเี งินเดือนประจํา)

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(ไม่มเี งินเดือนประจํา)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(ไม่มเี งินเดือนประจํา)

30,000 บาท

40,000 บาท

20,000 บาท

30,000 บาท

เบีย4 ประชุมต่อท่าน ต่อครัง4
ปี 2561
ปี 2560
30,000 บาท

40,000 บาท

20,000 บาท

30,000 บาท

ทัง4 นี4ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั โดยเฉลีย 308,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึง ไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย
มาตรฐาน จากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559 ของบริษทั จดทะเบียนจํานวน 643 บริษทั ซึง เผยแพร่
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามทีช แ4ี จงข้างต้น
การลงมติ วาระนี4ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง4 หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 11 พิ จารณาแต่งตัง& ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษทั ซึง กําหนดให้ทปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง4 ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษัท ตามมติทปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 แต่งตัง4 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี
ออดิท จํากัด สําหรับการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน4ิ สุด 31
ธันวาคม 2560 รวมเป็ นระยะเวลาการสอบบัญชีของบริษัท 1 ปี ซึงบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด
ดําเนินการตรวจสอบบัญชีด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง
ละเอียดรอบคอบ และปฏิบตั งิ านตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสูง
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จึงขอเสนอต่ อคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของ บริษัท เอส พี ออดิท
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยมีอตั ราค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 1,870,000 บาท ทัง4 นี4ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอืน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา และเห็นควรให้นําเสนอ
ผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตของ บริษั ท เอส พี ออดิท จํ า กัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท และกํ า หนด
ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 1,870,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน) ต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ การ
ปฏิบตั ิงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กบั บริษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลายราย อีกทัง4 มีอตั ราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ทเี หมาะสม
ทัง4 นี4 บริษัทผู้ส อบบัญ ชี และผู้สอบบัญ ชีต ามทีเสนอเพือ พิจ ารณาแต่ งตัง4 นัน4 มีค วามเป็ นอิสระ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ และไม่มสี ว่ นได้เสียใดๆ กับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กีย วข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และอนุ มตั ใิ ห้นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง4 ผู้สอบบัญชี รายเดิมและการ
กําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจําปี 2561 โดยข้อมูลเกีย วกับประวัตแิ ละประสบการณ์การทํางาน
ของผูส้ อบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิง ทีส ง่ มาด้วย 6
บริษทั ผูส้ อบบัญชี: บริษทั เอส พี ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีรายเดิมเมือปี 2560 ซึง เป็ นผูส้ อบบัญชี
ให้กบั บริษทั มาแล้ว จํานวน 1 ปี
รายชือผูส้ อบบัญชี : 1. นางสาวซูซาน เอีย มวณิชชา
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
3. นางสาวชืนตา ชมเมิน
4. นางสาววันดี เอีย มวณิชชา
5. นายเกียรติศกั ดิ _ วานิชย์หานนท์

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

โดยให้คนใดคนหนึงเป็ นผู้ทําการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษทั และบริษัทย่อย ประจํางวด
สิน4 สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย
กําหนดไว้เป็ นจํานวนวงเงินไม่เกิน 1,870,000 บาท ทัง4 นี4ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน โดยค่าสอบบัญชีดงั กล่าว
เป็ นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านัน4 ไม่มกี ารให้บริการด้านอืนนอกเหนือจากการสอบ
บัญชี (Non-audit services )
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
รายการ

ปี 2561 (ปี ทเี สนอ)

ปี 2560

ค่าบริการสอบบัญชี (Audit services)

1,870,000.00

1,720,000.00

ค่าบริการด้านอืนนอกเหนือจากการสอบบัญชี
(Non-audit services )

N/A

N/A
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หมายเหตุ : 1. อัตราค่าสอบบัญชีทเี สนอในปี 2561 นี4 เป็ นอัตราทีส งู กว่า อัตราค่าสอบบัญชีเมือปี
2560 จํานวน 150,000 บาท อันเนืองมาจากกิจกรรมการดําเนินงานหลักเพิม ขึน4 รวมถึง
การขยายการดําเนินงานช่องทางขายผ่านออนไลน์
2. อัตราทีเ สนอเป็ นอัตราทีไ ม่รวม ค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาทต่อ
บัตร

IT (ประมาณ
3. อัตราทีเสนอเป็ นอัตราทีไม่รวม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทัวไปของ
55,000 – 120,000 บาท หรืออาจมากกว่านี4หากเป็ นการขายออนไลน์บนเว็บไซต์บริษทั )
4. อัตราทีเสนอเป็ นอัตราทีไม่รวม ค่าใช้จ่ายอืน เช่นค่าใช้จ่ายเดินทางไป-กลับ ในการ
ตรวจสอบบัญชีทบี ริษัทและดู Site งาน ค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี ค่าทํางาน
ล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า/Site งาน นอกเวลาทํางาน ซึง สํานักงาน
จะเบิกชดเชยตามทีไ ด้จ่ายจริง โดยถือปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับสํานักงานสอบบัญชีทวไป
ั
การลงมติ วาระนี4ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที 12 พิ จ ารณาแก้ ไ ขข้ อ บัง คับ บริ ษัท หมวดที 4 การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ข้ อ 27. เพื อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที แก้ไขตามคําสังหั
 วหน้ ารักษาความสงบ
แห่ งชาติ ที 21/2560 เรืองการแก้ไขเพิ มเติ มกฎหมายเพืออํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิ จ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนืองด้วยคําสังหั
 วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที 21/2560 เรือง การ
แก้ ไ ขเพิ ม เติ ม กฎหมายเพื อ อํ า นวยความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิม เติ ม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 เรืองการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เรียกประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทําให้ข้อบังคับของบริษัท หมวดที 4 การประชุมผู้ถือ หุ้น ข้อ 27 ซึงกําหนดตาม
กฎหมายเดิมไม่มผี ลใช้บงั คับได้ต่อไป เนืองจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการเพือ
พิจารณาเสนอให้ทปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษทั หมวดที 4
การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27 เพือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100
ดังนี4
ข้อบังคับปัจจุบนั
ข้อ 27.
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4
เดือนนับแต่วนั สิน4 สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่า วแล้ว ให้เรีย กว่าการประชุ มวิสามัญ คณะ
กรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุน้ ทีจ าํ หน่ายได้ทงั 4 หมด
หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ ําหน่ ายได้
ทัง4 หมด จะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะ กรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็
ได้ แต่ ต้ อ งระบุ เ หตุ ผ ลในการทีข อให้เ รีย กประชุ ม ไว้ใ ห้ช ัด เจนในหนั ง สือ ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี น4ี ใ ห้
คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีไ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
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ข้อบังคับทีเสนอแก้ไข
ข้อ 27.
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิน4 สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุ ม ผู้ถือ หุ้น คราวอืน นอกจากทีก ล่ า วแล้ว ให้เ รีย กว่ า การประชุ ม วิสามัญ คณะ
กรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
หรือผู้ถือหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
จํานวนหุน้ ทีจ าํ หน่ายได้ทงั 4 หมด จะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรือง และเหตุผลในการทีข อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี4 คณะ กรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถอื หุน้ ภายในสีส บิ ห้า (45) วันนับแต่
วันทีไ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทคี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุม ภายในสีส บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ ด้รบั
หนังสือจากผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทัง4 หลายซึง เข้าชือกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอืนๆ รวมกันได้จํานวนหุน้ ตามทีบ งั คับ
ไว้นนั 4 จะเรียก ประชุมเองก็ได้ภายในสีส บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ทีไ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้ ในกรณีเช่นนี4
ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นทีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จําเป็ นทีเ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทปี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสี ครัง4
ใด จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก าํ หนดไว้ในข้อ 30. ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสี
ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง4 นัน4 ให้แก่บริษทั
ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
เพือพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวของบริษทั โดยให้ยกเลิก ข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความใหม่
รวมถึงให้ดาํ เนินการยืนจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามทีเสนอ
การลงมติ วาระนี4 ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี (3/4) ของจํา นวนเสีย ง
ทัง4 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 13 พิ จารณาเรือ งอืนๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพือขอเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที ทีร ะบุไว้ขา้ งต้น และเพือให้
การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็วบริษทั จัดให้มกี ารลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมตัง4 แต่เวลา 12.30 น. หากผูถ้ อื
หุน้ ท่านใด ประสงค์ทจี ะแต่งตัง4 บุคคลอืนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง4 นี4 ท่านสามารถมอบ
ฉันทะโดย กรอกข้อความลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน แสดงสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง4 นี4 ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืน หรือกรรมการอิสระทีบ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้
ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์)
ประธานกรรมการบริษทั
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สิง ทีส ง่ มาด้วย 3

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน แนล จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้า พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริ ษ ทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชัน แนล จํา กัด
(มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย (“กลุ ่ม บริ ษ ทั ”) และเฉพาะของบริ ษ ทั มาสเตอร์ คู ล อิ น เตอร์ เ นชั น แนล จํา กัด (มหาชน)
ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 งบกําไรขาดทุน
เบ็ด เสร็ จ รวมและงบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ เฉพาะกิจ การ งบแสดงการเปลี ย นแปลงส่ ว นของผู ถ้ ือ หุ ้น รวมและงบแสดง
การเปลี ย นแปลงส่ ว นของผู ถ้ ือ หุ ้น เฉพาะกิจ การและงบกระแสเงิน สดรวมและงบกระแสเงิน สดเฉพาะกิจ การสํา หรับ ปี
สิ: นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสาํ คัญ
ข้า พเจ้า เห็น ว่า งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การข้า งต้น นี: แ สดงฐานะการเงิน รวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั มาสเตอร์ คูล
อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด (มหาชน) ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงิน สดรวมและกระแสเงิน สดเฉพาะกิจ การสํา หรับ ปี สิ : น สุ ด วัน เดีย วกัน โดยถูก ต้อ งตามที ค วรในสาระสํา คัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรค
ความรั บผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิ สระจากกลุ่มบริ ษทั
ตามข้อ กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ใ นส่ วนที เกี ยวข้อง กับ การตรวจสอบ
งบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความรั บผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื น ๆ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี: ข้าพเจ้าเชื อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีทีขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื อ งสํา คัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื อ งต่ า ง ๆ ที มี นัย สํา คัญ ที สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยีย งผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ ของข้า พเจ้า ใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านี: มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั:งนี: ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี:
มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 กลุ่มบริ ษทั มีสินค้าคงเหลือจํานวน 639.4D ล้านบาท ซึงสิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั แสดงมูลค่า
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยวิธีราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ
D.D และข้อ 49) ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการประมาณมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้รับจากการพิจารณาของผูบ้ ริ หาร เพราะว่าประมาณ
การดังกล่าวเกียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารและสิ นค้าคงเหลือมีมูลค่าทีเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
วิธีการตรวจสอบทีเกียวข้อง
ข้าพเจ้าได้สอบทานนโยบายการบัญชีทีกลุ่มบริ ษทั ใช้วา่ มีความเหมาะสมสอดคล้องตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และสอบทานความเหมาะสมและความสมําเสมอของวิธีการจัดทําประมาณการมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้รับดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจเกียวกับวิธีการจัดทํา การสอบทานและการอนุมตั ิทีเกียวข้องกับประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะ
ได้รับดังกล่าว และ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหลักฐานอย่างเหมาะสมและเพียงพอเกียวกับความน่าเชือถือของราคาขายของสิ นค้าคงเหลือทีเกิดขึ:น
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานและประมาณการค่าใช้จ่ายเพือทําให้สินค้าขายได้ ซึงใช้ในการจัดทําประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่า
จะได้รับ และทดสอบการคํานวณประมาณการมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้รับดังกล่าว
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ข้อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึงรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีทีอยูใ่ นรายงานประจําปี นั:น ซึงคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีน: ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือมัน ต่อข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งที
มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อความรู ้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื อสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ี หน้าที ในการกํากับดู แลเพือให้ผูม้ ี หน้าที ในการกํากับดู แลดําเนิ นการแก้ไขข้อมูลที แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี:โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํางบการเงินทีปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ น ผูบ้ ริ หารรั บผิดชอบในการประเมิ นความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื อง
เปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนืองเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั:งใจทีจะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูและกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้า พเจ้า มี วตั ถุป ระสงค์เพื อให้ได้ความเชื อ มัน อย่างสมเหตุส มผลว่างบการเงิ นโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญ ชี ซ ึ ง รวมความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ด้ว ย ความเชื อ มัน อย่า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื อ มัน ในระดับ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น
การรั บประกันว่าการปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูล ที ขดั ต่อข้อเท็ จจริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญทีมีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี:
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
- ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุ จริ ตหรื อข้อผิ ดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านั:น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงที
ไม่พบข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี ยงทีเกิดจากข้อผิดพลาด
เนื องจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั:งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึงจัดทําขึ:นโดยผูบ้ ริ หาร
- สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทีได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้
เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกต
ถึ ง การเปิ ดเผยข้อ มูลในงบการเงิ น ที เ กี ย วข้อ ง หรื อ ถ้า การเปิ ดเผยดัง กล่า วไม่ เพี ย งพอ ความเห็ นของข้าพเจ้า จะ
เปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ:นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ทีได้รับจนถึงวันที ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนิ นงาน
ต่อเนือง
- ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื:อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบทีทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
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- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆ ทีสาํ คัญซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที ได้วางแผนไว้ ประเด็นที มีนัยสําคัญที พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ท: งั หมดตลอดจนเรื องอืนซึ งข้าพเจ้าเชือว่ามีเหตุผลที
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีขา้ พเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความ
เป็ นอิสระ
จากเรื องทีสือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญมากทีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื องเหล่านี: ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่
กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึ:น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื อสารดังกล่าว
บริ ษทั เอส พี ออดิท จํากัด

(นางสาวชืนตา ชมเมิน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที K7K9
กรุ งเทพมหานคร
วันที 27 กุมภาพันธ์ 6784
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6
บริ ษัท มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชั, นแนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
จัดประเภทใหม่

1 มกราคม 2559
จัดประเภทใหม่

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
จัดประเภทใหม่
จัดประเภทใหม่

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั:น
ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน - กิจการอืน
ลูกหนี:ตามสัญญาเช่าการเงินส่ วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั:นแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคํ:าประกัน
ลูกหนี:ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี:กรมสรรพากร
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี:

10,866,863.62
122,760.35
2,783,295.44
123,156,207.60

47,440,839.74
55,571,264.84
884,313.70
144,279,147.58

53,884,430.94
50,243,245.51
3,972,555.64
93,457,154.27

7,873,775.74
122,760.35
21,848,399.76
84,303,651.14

46,754,433.00
55,571,264.84
3,691,683.47
138,945,241.23

53,716,082.36
50,243,245.51
4,565,888.03
91,431,273.89

9
10
5.1

16,980,684.76
230,135,975.99
384,045,787.76

8,257,377.79
183,624,020.38
440,056,964.03

530,110.36
230,920,151.70
433,007,648.42

498,809.21
229,670,600.39
7,000,000.00
351,317,996.59

440,030.25
184,761,984.62
25,279,887.50
455,444,524.91

530,110.36
231,753,872.59
8,779,887.50
441,020,360.24

11
9
12
13
14
15

71,702,955.77
2,831,831.35
58,318,787.37
6,674,899.46
7,558,301.38
3,902,480.25
6,982,919.23
157,972,174.81
542,017,962.57

50,029,913.34
8,950,907.25
49,692,448.75
6,043,943.07
7,695,624.75
5,582,178.30
127,995,015.46
568,051,979.49

48,242,991.67
963,156.45
54,281,042.91
3,200,958.08
5,437,201.75
1,899,594.00
114,024,944.86
547,032,593.28

70,702,955.77
111,879.92
30,255,410.25
48,700,282.35
4,915,542.90
6,181,673.18
3,902,480.25
6,141,215.10
170,911,439.72
522,229,436.31

49,029,913.34
523,126.23
1,261,210.25
45,602,393.63
4,827,586.41
7,148,086.60
4,548,571.83
112,940,888.29
568,385,413.20

47,230,121.67
963,156.45
1,261,210.25
48,669,511.23
3,191,564.70
5,437,201.75
1,899,594.00
108,652,360.05
549,672,720.29

6
5.1, 7
8
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7
บริ ษัท มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชั, นแนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
จัดประเภทใหม่

1 มกราคม 2559
จัดประเภทใหม่

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
จัดประเภทใหม่
จัดประเภทใหม่

หนี:สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี:สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั:นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อืน - กิจการอืน
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ส่ วนของหนี:สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เจ้าหนี:กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนี:สินหมุนเวียน
หนี:สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี:สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี:สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี:สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี:

16
5.1
17
18

171,028,833.25
73,883,997.65
5,467,711.61

2,185,243.02
154,735,281.95
4,412,578.92

84,894,899.17
127,680,222.41
3,034,669.56

171,028,833.25
238,408.28
56,327,297.18
3,565,711.61

2,185,243.02
18,320.00
147,781,367.61
4,412,578.92

84,894,899.17
18,320.00
126,294,185.98
3,034,669.56

19

24,692.40

102,201.83

426,194.42

24,692.40

102,201.83

426,194.42

20

2,674,539.30
616,685.03
253,696,459.24

1,867,633.03
29,590.77
10,478,976.48
173,811,506.00

985,406.23
33,380.61
217,054,772.40

2,674,539.30
439,261.85
234,298,743.87

1,867,633.03
26,335.77
10,478,976.48
166,872,656.66

985,406.23
33,380.61
215,687,055.97

19
20
21

2,714,982.08
6,581,978.14
9,296,960.22
262,993,419.46

25,030.26
3,066,349.33
1,889,945.28
4,981,324.87
178,792,830.87

239,973.31
1,898,850.27
1,575,033.52
3,713,857.10
220,768,629.50

2,714,982.08
5,734,125.99
8,449,108.07
242,747,851.94

25,030.26
3,066,349.33
1,873,260.72
4,964,640.31
171,837,296.97

239,973.31
1,898,850.27
1,570,972.04
3,709,795.62
219,396,851.59
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8
บริ ษัท มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชั, นแนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 480,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนทีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 480,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี:สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี:

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
จัดประเภทใหม่

1 มกราคม 2559
จัดประเภทใหม่

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
จัดประเภทใหม่
จัดประเภทใหม่

22
120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00
183,030,332.93
3,063,936.73

120,000,000.00
183,030,332.93
3,063,936.73

120,000,000.00
183,030,332.93
3,063,936.73

120,000,000.00
183,030,332.93
3,063,936.73

120,000,000.00
183,030,332.93
3,063,936.73

120,000,000.00
183,030,332.93
3,063,936.73

8,256,778.85
(35,326,505.40)
279,024,543.11
542,017,962.57

3,743,166.50
79,421,712.46
389,259,148.62
568,051,979.49

3,743,166.50
16,426,527.62
326,263,963.78
547,032,593.28

8,256,778.85
(34,869,464.14)
279,481,584.37
522,229,436.31

3,743,166.50
86,710,680.07
396,548,116.23
568,385,413.20

3,743,166.50
20,438,432.54
330,275,868.70
549,672,720.29

สิง ทีส ง่ มาด้วย 3

9

บริษทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชั,นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ;นสุ ดวันที, 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รายการทีไม่ตอ้ งจัดประเภทเข้ากําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั:นพื:นฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ:าหนัก (หน่วย : หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี:

24

25

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
จัดประเภทใหม่

2560

2559
จัดประเภทใหม่

458,120,390.78
80,341,344.30
14,890,385.86
553,352,120.94

853,175,039.13
28,258,564.93
7,558,036.53
888,991,640.59

436,187,027.27
59,549,750.88
12,292,887.45
508,029,665.60

831,568,831.69
26,479,717.44
8,001,368.37

350,544,951.03
50,829,936.63
153,492,375.61
76,480,589.53
5,646,250.22
636,994,103.02
(83,641,982.08)
(594,118.62)
(84,236,100.70)

562,670,397.00
7,838,136.35
139,311,431.94
70,485,672.19
1,687,574.27
781,993,211.75
106,998,428.84
(20,003,244.00)
86,995,184.84

346,334,483.43
31,138,330.80
146,506,907.81
69,159,471.06
5,646,250.35
598,785,443.45
(90,755,777.85)
(966,413.42)
(91,722,191.27)

544,595,395.58
6,530,655.49
139,229,727.73
63,237,221.22
1,633,887.52
755,226,887.54
110,823,029.96
(20,550,782.43)
90,272,247.53

(4,206,504.81)
(4,206,504.81)
(88,442,605.51)

86,995,184.84

(3,552,340.59)
(3,552,340.59)
(95,274,531.86)

90,272,247.53

(0.18)
480,000,000

0.18
480,000,000

(0.20)
480,000,000

0.19
480,000,000

866,049,917.50
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บริษทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชั,นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย, นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สํ าหรับปี สิ;นสุ ดวันที, 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย : บาท)
กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี
สํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี:

ทุนเรื อนหุ้น
ทีอ, อกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ

ส่ วนเกินทุน
จากการจ่ าย
โดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์

สํารอง
ตามกฎหมาย

120,000,000.00

183,030,332.93

3,063,936.73

3,743,166.50

16,426,527.62

326,263,963.78

120,000,000.00

183,030,332.93

3,063,936.73

3,743,166.50

(24,000,000.00)
86,995,184.84
79,421,712.46

(24,000,000.00)
86,995,184.84
389,259,148.62

120,000,000.00

183,030,332.93

3,063,936.73

4,513,612.35
8,256,778.85

(4,513,612.35)
(21,792,000.00)
(4,206,504.81)
(84,236,100.70)
(35,326,505.40)

(21,792,000.00)
(4,206,504.81)
(84,236,100.70)
279,024,543.11

ยังไม่ ได้
จัดสรร

รวม
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บริษัท มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชั,นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย, นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ;นสุ ดวันที, 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย : บาท)
ทุนเรื อนหุ้นทีอ, อก
หมายเหตุ และเรียกชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสําหรับปี
สํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี:

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ส่ วนเกินทุน
จากการจ่ าย
โดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์

กําไร(ขาดทุน)สะสม
สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้จัดสรร

รวม

120,000,000.00

183,030,332.93

3,063,936.73

3,743,166.50

20,438,432.54

330,275,868.70

120,000,000.00

183,030,332.93

3,063,936.73

3,743,166.50

(24,000,000.00)
90,272,247.53
86,710,680.07

(24,000,000.00)
90,272,247.53
396,548,116.23

120,000,000.00

183,030,332.93

3,063,936.73

4,513,612.35
8,256,778.85

(4,513,612.35)
(21,792,000.00)
(3,552,340.59)
(91,722,191.27)
(34,869,464.14)

(21,792,000.00)
(3,552,340.59)
(91,722,191.27)
279,481,584.37
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บริษทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชั, นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ;นสุ ดวันที, 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(83,641,982.08)
ปรับรายการทีกระทบกําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
17,089,007.88
หนี: สงสัยจะสู ญ
2,397,298.28
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
10,581,845.98
กําไรจากอัตราแลกเปลียนทียงั ไม่เกิดขึ:น
(1,908,232.50)
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
65,474.26
กําไรจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(93,066.43)
(กําไร)ขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึ:นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั:น
1,142.56
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
20,110,371.40
ประมาณการหนี: สินผลประโยชน์พนักงาน
321,987.00
ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย (โอนกลับ)
1,055,132.69
ดอกเบี:ยรับ
(3,145,429.58)
ดอกเบี:ยจ่าย
5,646,250.22
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี: สินดําเนินงาน
(31,520,200.32)
(เพิมขึ:น)ลดลงในลูกหนี: การค้าและลูกหนี: อืน-กิจการทีเกียวข้องกัน
(1,898,981.74)
(เพิมขึ:น)ลดลงในลูกหนี: การค้าและลูกหนี: อืน-กิจการอืน
18,706,458.08
(เพิมขึ:น)ลดลงในลูกหนี: ตามสัญญาเช่าการเงิน
(2,604,231.07)
(เพิมขึ:น)ลดลงในสิ นค้าคงเหลือ
(67,140,008.14)
เพิมขึ:นในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
(5,303,221.18)
เพิมขึ:นในเจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี: อืน-กิจการทีเกียวข้องกัน
เพิมขึ:น(ลดลง)ในเจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี: อืน-กิจการอืน
(82,333,342.52)
เพิมขึ:น(ลดลง)ในเจ้าหนี:กรมสรรพากร
587,094.26
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
(171,506,432.63)
เงินสดรับดอกเบี:ย
2,894,873.97
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
(10,772,230.68)
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
(179,383,789.34)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี:

2559
จัดประเภทใหม่

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
จัดประเภทใหม่

106,998,428.84

(90,755,777.85)

110,823,029.96

12,484,061.69
781,934.34
3,590,040.81
(836,391.29)
403,119.60
(405,574.83)
(170,518.74)
4,586,435.87
314,911.76
1,377,909.36
(792,668.82)
1,687,574.27

16,260,321.41
2,299,515.78
8,965,941.60
(1,960,995.06)
65,474.26
(93,066.43)
1,142.56
20,103,558.09
308,524.68
(846,867.31)
(1,356,154.06)
5,646,250.35

12,224,951.27
781,934.34
358,232.05
(836,391.57)
403,119.60
(405,574.83)
(170,518.74)
4,586,435.87
302,288.68
1,377,909.36
(792,666.81)
1,633,887.52

130,019,262.86
3,088,241.94
(57,569,357.87)
(15,620,524.29)
42,709,695.45
(27,200.00)
28,510,822.97
(3,789.84)
131,107,151.22
470,428.22
(9,696,350.81)
121,881,228.63

(41,362,131.98)
(19,883,008.41)
52,318,800.58
352,467.35
(65,466,854.99)
(4,751,127.76)
220,088.28
(90,695,307.79)
412,926.08
(168,854,148.64)
2,835,980.68
(11,222,972.70)
(177,241,140.66)

130,286,636.70
874,204.56
(51,218,038.74)
624,604.27
42,405,452.10
(27,200.00)
22,294,545.06
(7,044.84)
145,233,159.11
480,858.70
(9,696,350.81)
136,017,667.00
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บริษทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชั, นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ;นสุ ดวันที, 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

2559
จัดประเภทใหม่

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
จัดประเภทใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสั:น
เงินสดจ่ายจากการซื: อเงินลงทุนระยะสั:น
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือซื: อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซื: อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(เพิมขึ:น)ลดลงในเงินให้กยู้ มื ระยะสั:นแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เพิมขึ:นในเงินฝากธนาคารทีติดภาระคํ:าประกัน
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

275,077,361.93
(219,630,000.00)
(30,179,404.35)
193,816.37
(1,580,593.00)
(21,673,042.43)
2,208,138.52

617,502,499.41
(622,660,000.00)
(6,856,270.11)
1,079,616.49
(2,653,250.00)
(1,786,921.67)
(15,374,325.88)

275,077,361.93
(219,630,000.00)
(28,994,200.00)
(24,329,421.67)
193,816.37
(1,165,593.00)
18,279,887.50
(21,673,042.43)
(2,241,191.30)

617,502,499.41
(622,660,000.00)
(4,891,364.21)
1,079,616.49
(1,441,750.00)
(17,871,718.71)
(1,799,791.67)
(30,082,508.69)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(เพิมขึ:น)ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั:นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี: สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดจ่ายดอกเบี:ยจ่าย
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

170,240,506.05
(2,143,292.75)
(102,539.69)
(21,792,000.00)
(5,600,998.91)
140,601,674.70

(83,817,246.15)
(3,135,318.46)
(538,935.64)
(24,000,000.00)
(1,458,993.70)
(112,950,493.95)

170,240,506.05
(2,143,292.75)
(102,539.69)
(21,792,000.00)
(5,600,998.91)
140,601,674.70

(83,817,246.15)
(3,135,318.46)
(538,935.64)
(24,000,000.00)
(1,405,307.42)
(112,896,807.67)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ: นปี

(36,573,976.12)
47,440,839.74
10,866,863.62

(6,443,591.20)
53,884,430.94
47,440,839.74

(38,880,657.26)
46,754,433.00
7,873,775.74

(6,961,649.36)
53,716,082.36
46,754,433.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี:

27.1
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บริษทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชั,นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2560

4. ข้อมูลทัว ไป
บริ ษทั มาสเตอร์ คูล อิ นเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดที จดั ตั:งขึ: นใน
ประเทศไทยและเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์เอ็ม เอ ไอ โดยมีสํานักงานตั:งอยู่ที 12/16-17 เทศบาล
สงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร และมีสาขาดังนี:
-สาขาที 4 ตั:งอยูเ่ ลขที 4VD หมู่ที 49 ตําบลนาวังหิ น อําเภอพนัสนิคม จังหวดชลบุรี
-สาขาที 6 ตั:งอยูเ่ ลขที 46/48-4K,69 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจักรจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
-สาขาที 3 ตั:งอยูเ่ ลขที 67W/4D ซอยวิภาวดีรังสิ ต D9 (พัชราภา) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี กรุ งเทพมหานคร
-สาขาที D ตั:งอยูเ่ ลขที 3W หมู่ที 8 ตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
-สาขาที 7 ตั:งอยูเ่ ลขที KW7 ถนนประชาราษฎร์ 4 แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุ งเทพมหานคร
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย (รวมกันเรี ย กว่า “กลุ่มบริ ษ ทั ”) ประกอบธุ ร กิ จหลักเกี ย วกับการผลิ ต จํา หน่ า ยและ
ให้บริ การเครื องทําความเย็น เครื องผลิ ตหมอก พัดลมไอนํ:า และเครื องโอโซน และดําเนิ นธุ รกิ จผลิ ตจําหน่ า ย
ออกแบบ ติดตั:งและให้บริ การระบบโอโซน
6. หลักเกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
บริ ษ ัท จัด ทํา งบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การเป็ นภาษาไทยและมี หน่ ว ยเงิ น ตราเป็ นเงิ น บาท
โดยจัด ทํา ขึ: นตามหลัก การบัญ ชี ที รั บ รองทัว ไปในประเทศไทยภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี 1พ.ศ.12543
ซึ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชี ทีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 67DK ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว
และตามข้อกํา หนดของคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ว่า ด้ว ยการจัด ทํา และนํา เสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.6737
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การได้จัด ทํา ขึ: น โดยใช้เ กณฑ์ร าคาทุ น เดิ ม ในการวัด มู ล ค่ า ของ
องค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการบางประเภทซึ งใช้เกณฑ์ตามทีอธิ บายในนโยบายการบัญชีทีเกียวข้อง
การจัดทํางบการเงิ นให้ส อดคล้องกับหลักการบัญชี ที รับรองทัวไปในประเทศไทยกํา หนดให้ฝ่ ายบริ หาร
ประมาณการและกําหนดข้อสมมติ ทีเกี ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสิ นทรัพย์และหนี: สิน รวมทั:งเปิ ดเผยข้อมูล
เกี ยวกับสิ นทรัพย์และหนี: สินทีอาจเกิดขึ:น ณ วันที ในงบการเงิ น และตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที
เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขทีเกิ ดขึ:นจริ งอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการถึงแม้ว่าฝ่ ายบริ หารได้จดั ทําตัวเลข
ประมาณการขึ:นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ งทีได้กระทําไปในปัจจุบนั อย่างดีทีสุด
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งบการเงิ น นี: นํา เสนอเพื อ วัต ถุ ประสงค์ข องการรายงานเพื อ ใช้ใ นประเทศไทยและจัด ทํา เป็ นภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ:นเพือความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินทีไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
สภาวิช าชี พ บัญชี ไ ด้ป ระกาศกํา หนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังต่ อ ไปนี: กับงบการเงิ นที มี
รอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 4 มกราคม 6789 เป็ นต้นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที D (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที V (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 49 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 44 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 46 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 43 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที K (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที V (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 49 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 44 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 46 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 48 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 4K (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 4V (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 4W (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 69 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 64 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 63 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 6D (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 68 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 6K (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 6V (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 6W (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 3D (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 3K (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 3V (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที D9 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที D4 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 49D (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 497 (ปรับปรุ ง 677W)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 49K (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที D (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที K (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 49 (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 46 (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 43 (ปรับปรุ ง 677W)

เรื อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื อง การรวมธุรกิจ
เรื อง สัญญาประกันภัย
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานทียกเลิก
เรื อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื อง งบการเงินรวม
เรื อง การร่ วมการงาน
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอืน
เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื อง การนําเสนองบการเงิ น
เรื อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื อง งบกระแสเงินสด
เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื อง สัญญาก่อสร้าง
เรื อง ภาษีเงินได้
เรื อง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื อง สัญญาเช่า
เรื อง รายได้
เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื อง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
เรื อง ต้นทุนการกูย้ ืม
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เรื อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
เรื อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุ นแรง
เรื อง กําไรต่อหุน้
เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื อง ประมาณการหนี:สิน หนี:สินทีอาจเกิดขึ:นและสิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึ:น
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื อง อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เรื อง เกษตรกรรม
เรื อง การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี:ทีมีปัญหา
เรื อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี:และตราสารทุน
เรื อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
เรื อง การเปลียนแปลงในหนี:สินทีเกิดขึ:นจากการรื: อถอน การบูรณะและหนี:สินทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื: อถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที 6W (ปรับปรุ ง 677W) เรื อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจทีมีเงินเฟ้อรุ นแรง
เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 4D (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 47 (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 4K (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 4V (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 69 (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 64 (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 49 (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 47 (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 67 (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 6K (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 6W (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 677W)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 677W)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี

เรื อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั:นตําและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี:
สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที 4W (ปรับปรุ ง 677W) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื อง การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เรื อง เงินทีนาํ ส่ งรัฐ
เรื อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ทีไม่มีความเกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมการดําเนินงาน
เรื อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื อง ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื อง การประเมินเนื: อหาสัญญาเช่าทีทาํ ขึ:นตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื อง แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับธุรกิจประกันภัยในการกําหนดให้เครื องมือทางการเงินเป็ นเครื องมือทาง
การเงินทีแสดงมูลค่าด้วยยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน

กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงิ นในงวดปั จจุ บนั
และฝ่ ายบริ หารได้ป ระเมิ น แล้ว เห็ น ว่ า ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ นสาระสํ า คัญ ต่ อ งบการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ใน
งวดปัจจุบนั
นอกจากนี: สภาวิชาชี พบัญชี ยงั ได้ประกาศกําหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกับงบการเงิ นใน
งวดอนาคต ดังต่อไปนี:
วันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที D (ปรับปรุ ง 6789)

เรื อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื อง การรวมธุรกิจ
เรื อง สัญญาประกันภัย

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที V (ปรับปรุ ง 6789)

เรื อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานทียกเลิก
เรื อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื อง ส่ วนงานดําเนินงาน

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 49 (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 44 (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 46 (ปรับปรุ ง 6789)

เรื อง งบการเงินรวม
เรื อง การร่ วมการงาน
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอืน

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 43 (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 6789)

เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื อง การนําเสนองบการเงิน
เรื อง สิ นค้าคงเหลือ

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

มาตรฐานการบัญชีฉบับที K (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที V (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 49 (ปรับปรุ ง 6789)

เรื อง งบกระแสเงินสด
เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

มาตรฐานการบัญชีฉบับที 44 (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 46 (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 48 (ปรับปรุ ง 6789)

เรื อง สัญญาก่อสร้าง
เรื อง ภาษีเงินได้
เรื อง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

มาตรฐานการบัญชีฉบับที 4K (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 4V (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 4W (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 69 (ปรับปรุ ง 6789)

เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

มาตรฐานการบัญชีฉบับที 64 (ปรับปรุ ง 6789)

เรื อง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
เรื อง ต้นทุนการกูย้ ืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที 63 (ปรับปรุ ง 6789)

สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที 6D (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 68 (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 6K (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 6V (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 6W (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 3D (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 3K (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 3V (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที D9 (ปรับปรุ ง 6789)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที D4 (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที D (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที K (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 49 (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 46 (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 43 (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 4D (ปรับปรุ ง 6789)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 47 (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 4K (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 4V (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 69 (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 64 (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 49 (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 47 (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 67 (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 6K (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 6W (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 6789)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 6789)

เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน

วันถือปฏิบตั ิ
4 มกราคม 6784

เรื อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
เรื อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุ นแรง
เรื อง กําไรต่อหุน้
เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

เรื อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื อง ประมาณการหนี:สิน หนี:สินทีอาจเกิดขึ:นและสิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึ:น
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

เรื อง อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เรื อง เกษตรกรรม
เรื อง การเปลียนแปลงในหนี:สินทีเกิดขึ:นจากการรื: อถอน การบูรณะและหนี: สินที มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
เรื อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื อง สิ ทธิ ในส่ วนได้ เ สี ยจากกองทุ น การรื: อถอน การบู ร ณะและการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อม
เรื อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 6W (ปรับปรุ ง 6789) เรื อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีเงินเฟ้อรุ นแรง
เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

เรื อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
เรื อง ข้อ จํา กัด สิ นทรั พ ย์ต ามโครงการผลประโยชน์ ข้อ กํา หนดเงิ น ทุ น ขั:น ตํา และ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี: สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที 4W (ปรับปรุ ง 6789)
เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื อง การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เงินทีนาํ ส่ งรัฐ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ทีไม่มีความเกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
การดําเนินงาน

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

4 มกราคม 6784

เรื อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื อง ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื อง การประเมินเนื:อหาสัญญาเช่าทีทาํ ขึ:นตามรู ปแบบกฎหมาย

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784
4 มกราคม 6784

กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที มีผลบังคับใช้กบั งบการเงินในงวดอนาคตก่อนวันถือ
ปฏิบตั ิและฝ่ ายบริ หารอยูร่ ะหว่างประเมินผลกระทบทีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดทีเริ มนํามาถือปฏิบตั ิ
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3. หลักการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประกอบด้วย งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยูภ่ ายใต้
การควบคุ มของกลุ่มบริ ษทั การควบคุ มเกิ ดขึ: นเมื อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรั บหรื อมี สิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการ
เกี ย วข้องกับบริ ษ ทั ย่อย และมี ความสามารถที จะทําให้เกิ ดผลกระทบต่ อผลตอบแทนนั:นจากการมี อาํ นาจเหนื อ
บริ ษทั ย่อย งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั นับแต่วนั ที มีการควบคุมจนถึงวันที
การควบคุมสิ: นสุ ดลง
รายการบัญชี ยอดคงเหลือและรายการกําไรหรื อขาดทุนทียงั ไม่ได้เกิ ดขึ:นจริ งทีมีนยั สําคัญระหว่างบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยได้ถูกตัดทิ: งในการทํางบการเงิ นรวม เว้นแต่ รายการขาดทุ นที ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ: นจริ งซึ งกลุ่มบริ ษทั จะไม่
สามารถได้รับคืนต้นทุนทีเสี ยไป นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยทีแตกต่างไปจากนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั
จะถูกเปลียนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายทีใช้โดยกลุ่มบริ ษทั
งบการเงิ น รวมสํา หรั บ ปี สิ: น สุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม 2560 และ 677W ได้จัด ทํา ขึ: น โดยรวมงบการเงิ น ของ
บริ ษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยหลังจากตัดยอดคงค้างและรายการระหว่างกัน
ทีมีสาระสําคัญแล้ว อัตราร้อยละของการถือหุน้ โดยบริ ษทั ทั:งทางตรงและทางอ้อมมีดงั นี:
ชือกิจการ
บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
ผลิต จําหน่าย ออกแบบติดตั:งและให้บริ การระบบโอโซน

ประเทศที
กิจการจัดตั:ง
ไทย

บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ
2560
2559
100.00
100.00

งบการเงิ น ของบริ ษ ทั ย่อยจัด ทําขึ: น โดยมี วนั ที ใ นงบการเงิ น เช่ นเดี ย วกับบริ ษ ทั และจัด ทําโดยใช้นโยบาย
การบัญชีทีสาํ คัญเช่นเดียวกัน
4. นโยบายการบัญชี
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สําหรับเพือการแสดงงบกระแสเงินสด เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ประกอบด้วย เงิ นสดในมือ
เงิ นฝากธนาคาร เงิ นลงทุนระยะสั:นอืนที มีสภาพคล่องสู งซึ งมีกาํ หนดถอนเมือซื: อภายใน 3 เดือนหรื อน้อยกว่า
และปราศจากภาระผูกพัน
4.6 เงินลงทุนระยะสั:น
ตราสารหนี: และตราสารทุนซึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ งถือไว้เพือค้า จัดประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบกําไร
หรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพือค้าจะใช้ราคาเสนอซื: อ ณ วันทีรายงาน
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การจําหน่ายเงินลงทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิ ทีได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึกในกําไร
หรื อขาดทุน
ในกรณี ทีบริ ษทั จําหน่ ายบางส่ วนของเงิ นลงทุนที ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงิ นลงทุนที จาํ หน่ ายไป
และเงินลงทุนทียงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนํ:าหนัก
4.3 ลูกหนี:การค้า
ลูกหนี: การค้าแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ด้วยมูลค่ าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ ค่ าเผือหนี: สงสัยจะสู ญ
คํานวณจากร้อยละของลูกหนี: โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์การชําระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของ
ลูกหนี:ทีคงค้างอยู่ ณ วันสิ: นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าของค่าเผือหนี: สงสัยจะสู ญคือผลต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีของลูกหนี:การค้าเมือเปรี ยบเทียบกับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับจากลูกหนี: การค้า หนี: สูญทีเกิดขึ:นในระหว่างปี
ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายเมือสามารถระบุได้
4.D สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ต้นทุนในการซื: อ
ประกอบด้วยราคาซื: อและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกียวข้องกับการซื: อสิ นค้านั:น เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่ งหักด้วย
ส่ วนลดและเงิ นที ได้รับคื นจากการซื: อ ต้นทุ นของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําประกอบด้วย วัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอืนทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิต ซึ งปันส่ วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ
ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณตามวิธีต่อไปนี:
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ

- วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน
- วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน

กลุ่มบริ ษทั ประมาณมูลค่ า สุ ทธิ ทีจะได้รั บจากราคาขายที คาดว่าจะขายได้ตามปกติ ของธุ รกิ จหักด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
กลุ่มบริ ษทั ได้ต: งั ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง สําหรับสิ นค้าทีเสื อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
4.7 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึ กบัญชี ตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผือการด้อยค่า
ของเงินลงทุน (ถ้ามี)
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4.8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยู่ระหว่างก่อสร้างทีบริ ษทั ถือครองไว้เพือใช้ในการผลิตและจําหน่ ายสิ นค้าเพือให้
บริ การและเพือใช้ในการบริ หารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์ทีบริ ษทั ถือครองไว้เพือใช้ในการผลิตและจําหน่ ายสิ นค้าเพือให้บริ การและเพือใช้ใน
การบริ หารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ป ระกอบด้ว ยราคาซื: อ รวมอากรขาเข้า และภาษี ซ:ื อ ที เ รี ยกคื น ไม่ ไ ด้ห ลัง หั ก
ส่ วนลดการค้าและจํานวนที ได้รับคื นจากผูข้ าย ต้นทุนทางตรงอืน ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดหาเพื อให้สินทรัพย์
อยู่ในสถานที และสภาพที พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ประมาณการเบื: องต้นสําหรับต้นทุนในการรื: อ
ขนย้ายและบูรณะสถานที ต: งั สิ นทรัพย์น: นั รวมถึงต้นทุนการกูย้ ืมที เกี ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไขในการรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั คํานวณค่ าเสื อมราคาสําหรั บสิ นทรั พย์ทุกประเภท ยกเว้นที ดินและสิ นทรั พย์ทีอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างโดยวิธีเส้นตรง (ยกเว้นแม่พิมพ์ คิดตามวิธีจาํ นวนหน่วยผลิต) ตามอายุการให้ประโยชน์ทีประมาณไว้ของ
สิ นทรัพย์ดงั นี:
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์
แม่พิมพ์
เครื องมือเครื องใช้
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

10 - 60 ปี
อายุสญ
ั ญาเช่า
5 ปี
วิธีจาํ นวนหน่วยผลิต
5 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์และวิธีการคิดค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์
จะได้รับการทบทวนทุก ๆ สิ: นปี บัญชี
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับ
จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์น: นั จะถูกรับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดทีเกิดขึ:น
4.K สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนประเภทโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ท ราบได้แ น่ น อน
ทีกลุ่มบริ ษทั ซื: อมาแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่า(ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายคํานวณ
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ทีประมาณการไว้คือ 7 ปี
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4.V การวิจยั และพัฒนา
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายจ่ายสําหรับกิจกรรมเพือการวิจยั เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายจ่ายทีเกิดขึ:นจากการพัฒนาเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนก็ต่อเมือเป็ นไปตามข้อกําหนด
ทุกข้อดังต่อไปนี:
- มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคทีจะทําให้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเสร็ จสมบูรณ์เพือนํามาใช้งานหรื อขาย
- กลุ่มบริ ษทั มีความตั:งใจทีจะทําให้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเสร็ จสมบูรณ์เพือนํามาใช้งานหรื อขาย
- กลุ่มบริ ษทั มีความสามารถทีจะนําสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั:นมาใช้งานหรื อขาย
- กลุ่มบริ ษทั สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการทีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจใน
อนาคต
- กิจการมีทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงินและด้านอืนอย่างเพียงพอทีจะนํามาใช้ในการพัฒนาให้เสร็ จ
สิ: นสมบูรณ์และนําสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนมาใช้งานหรื อขาย
- กลุ่มบริ ษทั มี ความสามารถที จะวัดมูลค่ าของรายจ่ ายที เกี ย วข้องกับสิ นทรั พย์ไ ม่มีตวั ตนที เกิ ดขึ: นใน
ระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชือถือ
4.W การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ยอดสิ นทรั พ ย์ค งเหลื อ ตามบัญชี ข องกลุ่ มบริ ษ ทั ตลอดจนสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มีต ัว ตนจะได้รั บ การทบทวน
ณ ทุกวันสิ: นรอบระยะเวลาบัญชี ว่ามีขอ้ บ่งชี: เรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชี: ว่าราคาตามบัญชี อาจไม่
สามารถได้รับประโยชน์คืนกลับมา รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นผลต่างราคาตามบัญชี ทีสูงเกินกว่ามูลค่า
สุ ทธิ ทีจะได้รับซึ งคือจํานวนทีสูงกว่าระหว่างราคาขายสุ ทธิ เมือเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ถูกจัดกลุ่มให้
อยู่กลุ่มทีเล็กที สุดทีสามารถระบุได้ว่าจะเกิดกระแสเงิ นสดเป็ นอิสระจากกลุ่มอืนเพือประโยชน์ในการประเมิน
พิจารณาเรื องการด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั จะรั บรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุ นหรื อบันทึ กลดส่ วนเกิ นทุ นในกรณี ที
สิ นทรัพย์น: นั เคยตีราคาเพิม และจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมีขอ้ บ่งชี: ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มี
อยู่ต่อไป หรื อเป็ นไปในทางทีลดลงโดยบันทึกเป็ นกําไรหรื อขาดทุนหรื อนําไปเพิมส่ วนเกินทุนจากการตี ราคา
สิ นทรัพย์แล้วแต่กรณี
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4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
กรณี กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
สัญญาเช่าที ดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน สัญญาเช่าการเงิ นจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ น ทรั พ ย์ที เ ช่ า หรื อ มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ันสุ ท ธิ ข องจํา นวนเงิ น ที ต ้อ งจ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า แล้ว แต่ มู ลค่ า ใดจะตํา กว่ า
โดยจํานวนเงิ นที ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนี: สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิ นเพือให้ได้อตั ราดอกเบี: ยคงที ต่อ
หนี:สินคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ น
หนี:สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี:ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ทีได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ทีเช่า แต่หากมีความไม่แน่นอนในสิ ทธิ
การเป็ นเจ้าของเมือสัญญาสิ: นสุ ดจะคํานวณค่าเสื อมราคาตามอายุการใช้งานของสิ นทรั พย์ทีเช่ าหรื ออายุของ
สัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํากว่า
สัญญาระยะยาวเพือเช่าสิ นทรัพย์โดยทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่
กับผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินทีตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน (สุ ทธิ จากสิ งตอบแทนจูงใจ
ทีได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่านั:น
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ:นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี:ยปรับทีตอ้ งจ่ายให้กบั
ผูใ้ ห้เช่าจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทีการยกเลิกนั:นเกิดขึ:น
กรณี กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
สิ นทรั พย์ทีให้เช่ าภายใต้สัญญาเช่ าการเงิ นแสดงเป็ นลูกหนี: ภายใต้สัญญาเช่ าการเงิ นในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยจํานวนทีเท่ากับเงินลงทุนสุ ทธิ ในสัญญาเช่า และรับรู ้รายได้ทางการเงินในรู ปแบบทีสะท้อนถึงอัตรา
ผลตอบแทนคงทีในแต่ละงวดของเงินลงทุนสุ ทธิ ของผูใ้ ห้เช่าซึ งคงเหลือตามสัญญาเช่าการเงินนั:น
สิ นทรัพย์ทีให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานแสดงรวมอยู่ในทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะ
การเงินและตัดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์เช่นเดียวกันสิ นทรัพย์ถาวรทีมีลกั ษณะเหมือนกัน
4.11 ประมาณการหนี:สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กประมาณการหนี: สินเมือมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของการเกิ ดภาระผูกพันใน
ปั จจุ บนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื องมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ต ภาระผูกพันดังกล่าว
คาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งสู ญเสี ยทรัพยากรเพือจ่ายชําระภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนทีตอ้ งจ่ายได้
อย่างน่ าเชื อถื อ รายจ่ายที จะได้รับคื นบันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์แยกต่างหากก็ต่อเมื อการได้รับคื นคาดว่าจะได้รับ
อย่างแน่นอน เมือได้จ่ายประมาณการหนี:สินไปแล้ว
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4.12 การรับรู ้รายได้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายเมือส่ งมอบสิ นค้าและลูกค้ายอมรับสิ นค้านั:น รายได้จากการขายเป็ น
จํานวนทีสุทธิ จากภาษีขายและส่ วนลด
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เป็ นรายได้เมือให้บริ การเสร็ จสิ: นแล้ว
รายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบและติดตั:ง บริ ษทั รับรู ้รายได้และต้นทุนตามขั:นความสําเร็ จของ
งาน โดยวิธีสาํ รวจอัตราส่ วนของงานติ ดตั:งทางกายภาพที ทาํ เสร็ จเปรี ยบเทียบกับงานติ ดตั:งทั:งหมดตามสัญญา
โดยวิศวกรผูค้ วบคุมงาน ในกรณี ทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าต้นทุนทั:งสิ: นของสัญญาเกิ นกว่ามูลค่า
รายได้ตามสัญญา บริ ษทั จะรับรู ้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในกําไรหรื อขาดทุน รายได้ที
รั บรู ้ แล้วตามขั:นความสําเร็ จของงานแต่ ยงั ไม่ถึงกําหนดเรี ยกชําระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น “รายได้คา้ งรั บ ”
สําหรับรายได้ทียงั ไม่ได้รับรู ้ตามขั:นความสําเร็ จของงานแต่ได้เรี ยกชําระเงินตามสัญญาแล้วแสดงไว้เป็ น “เงินรับ
ล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิ น ต้นทุ นของงานที ยงั ไม่ได้แล้วเสร็ จหรื อยังไม่ได้ส่งมอบบันทึ กเป็ นงาน
ระหว่างทํา
รายได้ค่าเช่ารับรู ้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
รายได้ดอกเบี:ยรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้อืนรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั แปลงค่ารายการที เป็ นเงิ นตราต่างประเทศที เกิ ดขึ: นให้เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน
ณ วันที เกิ ดรายการและแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี: สินที เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันสิ: นรอบ
ระยะเวลารายงานให้เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนั:น กําไรและขาดทุนที เกิดจากการรับหรื อจ่าย
ชําระทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ และทีเกิ ดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี: สินทีเป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึ ก
ทันทีในกําไรหรื อขาดทุน
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4.14 ต้นทุนการกูย้ ืม
ต้นทุนการกูย้ ืมทีเกียวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ซ ึ งจําเป็ นต้องใช้ระยะ
เวลานานในการเตรี ยมพร้อมเพือให้สามารถนําสิ นทรัพย์น: นั มาใช้ได้ตามประสงค์หรื อนําไปจําหน่ายจะถูกรับรู ้
รวมเป็ นส่ วนหนึงของราคาทุนของสิ นทรัพย์น: นั จนกระทัง สิ นทรัพย์น: นั พร้อมทีจะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อม
ทีจะจําหน่าย
รายได้ทีเกิดจากการนําเงินกูย้ ืมทีกมู้ าโดยเฉพาะเพือการจัดหาสิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไขไปลงทุนชัว คราวจะ
นําไปหักออกจากต้นทุนการกูย้ ืมทีรวมเป็ นส่ วนหนึงของราคาทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ ืมอืนจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีทีค่าใช้จ่ายนั:นเกิดขึ:น
4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี:ยงชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จัดตั:งกองทุ นสํา รองเลี: ยงชี พ ซึ งเป็ นกองทุ นที เกิ ดจากเงิ นสมทบในส่ ว นของพนักงาน
และบริ ษทั โดยสิ นทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ หารโดยผูบ้ ริ หารกองทุนอิสระ
เงินสมทบทีบริ ษทั จ่ายเข้ากองทุนจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีทีค่าใช้จ่ายนั:นเกิดขึ:น
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุตามข้อกําหนดของกฎหมายแรงงาน
ประมาณการโดยผู เ้ ชี ย วชาญทางด้า นคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดยใช้เ ทคนิ ค การประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการจํานวนผลประโยชน์ทีพนักงานควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที ประมาณการไว้ โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี: ยของพันธบัตรรัฐบาลเพือกําหนด
มู ล ค่ า ปั จจุ บันของภาระผู กพัน ผลประโยชน์ พ นัก งาน ต้น ทุ นบริ การปั จ จุ บัน และดอกเบี: ย จ่ า ยที เ กี ย วข้อ ง
โดยต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี:ยจ่ายจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน และผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีเกิดขึ: นเนื องจากการวัดมูลค่าหนี: สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่จะ
รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนและจะโอนเข้ากําไรสะสมตามลําดับ โดยจะไม่ทาํ การจัดประเภทเข้ากําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
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4.16 ภาษีเงินได้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ภาษีเงิ นได้สําหรับงวดปั จจุบนั ที ยงั ไม่ได้จ่ายชําระเป็ นหนี: สินในงบแสดงฐานะการเงิ น
และในกรณี ทีจาํ นวนภาษีทีได้ชาํ ระไปแล้วในงวดปั จจุบนั มากกว่าภาษีทีตอ้ งชําระสําหรับงวดนั:นกลุ่มบริ ษทั
จะรับรู ้ส่วนทีจ่ายชําระเกินดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี: สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่ างชัว คราวที ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
ยกเว้นกรณี ทีหนี: สินภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี น: นั เกิ ดจากการรับรู ้ เมือเริ มแรกซึ งสิ นทรั พย์และหนี: สินที เกิ ดจาก
รายการที ไม่ส่งผลกระทบต่ อกําไรทางบัญชี และกําไรทางภาษี ณ วันที เกิ ดรายการนั:น และกลุ่มบริ ษทั รั บรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว คราวทีใช้หกั ภาษีทุกรายการ โดยรับรู ้เท่ากับจํานวนที
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที จะนําผลแตกต่างชัว คราวนั:นมาใช้หักภาษีได้
ยกเว้นกรณี ทีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี น: นั เกิดจากการรับรู ้เมือเริ มแรกของสิ นทรัพย์และหนี: สินทีเกิดจาก
รายการทีไม่ส่งผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษี ณ วันทีเกิดรายการนั:น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี: สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาํ หรับผลแตกต่างชัว คราวที ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการที
เกี ยวข้องกับเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม ยกเว้นกรณี ทีกลุ่มบริ ษทั สามารถควบคุ ม
ระยะเวลาในการกลับ รายการของผลแตกต่ างชัวคราวและมี ค วามเป็ นไปได้ค่อนข้า งแน่ ว่าจะไม่ มีการกลับ
รายการของผลแตกต่ างชัว คราวในอนาคตอันใกล้ และกลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ สินทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สําหรับผลแตกต่างชัว คราวทีใช้หกั ภาษีทุกรายการทีเกิดขึ:นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมค้าและบริ ษทั
ร่ วม เฉพาะในกรณี ทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชัว คราวในอนาคตอัน
ใกล้และจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีจะนําผลแตกต่างชัว คราวมาใช้ประโยชน์ได้
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี:สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั โดยใช้อตั ราภาษีทีบงั คับใช้อยู่ภายใน
สิ: นรอบระยะเวลารายงาน และวัด มู ลค่ า สิ นทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ด ้วยอัต ราภาษี สํา หรั บงวดที
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และวัดมูลค่าหนี: สินภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีสาํ หรับงวดทีกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชําระหนี:สินภาษีเงินได้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายและ
นําไปรวมคํานวณกําไรหรื อขาดทุ นสุ ทธิ สําหรั บงวด ยกเว้นภาษี เงิ นได้ทีเกิ ดขึ: นจากรายการที รับรู ้ ในกําไร
เบ็ด เสร็ จอื นหรื อ รั บรู ้ โ ดยตรงในส่ ว นของผูถ้ ื อหุ ้น กลุ่ มบริ ษ ทั จะรั บรู ้ ภ าษี เ งิ น ได้ด ังกล่ า วในกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอืนหรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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4.17 เครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี: สินทางการเงินทีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี:และเจ้าหนี:การค้า ลูกหนี:และเจ้าหนี:อืน เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืม นโยบายการบัญชี
ทีสาํ คัญและเกณฑ์การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี:สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบาย
การบัญชีของรายการทีเกียวข้องแล้ว
สัญญาซื: อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ในสิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
หรื อหนี: สินหมุนเวียนอืน กําไรหรื อขาดทุนที ยงั ไม่เกิดขึ:นจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมรับรู ้เป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
4.18 ประมาณการทางบัญชีทีสาํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติ ฐาน และการใช้ดุลยพิ นิจได้มีการประเมิ นทบทวนอย่างต่ อเนื องและอยู่
บนพื:นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอืน ๆ ซึ งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเชื อว่ามี
เหตุผลในสถานการณ์ขณะนั:น
อาคาร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลื อสําหรั บ อาคาร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารจะมี การทบทวนค่าเสื อมราคาเมื ออายุการให้ประโยชน์ และมูลค่ า
คงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อนหรื อมีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ทีเสื อมสภาพหรื อ
ไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
สัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาเช่าเครื องจักร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะซึ งกลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณา
และประเมินขอบเขตของความเสี ยงและผลตอบแทนทีผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ทีเช่าตามสัญญาแล้ว
พบว่า ความเสี ยงและผลตอบแทนทั:งหมดหรื อเกือบทั:งหมดเป็ นของผูเ้ ช่ าสัญญาเช่ าดังกล่าวจัดเป็ นสัญญาเช่ า
การเงิน
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี: สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ: นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั:น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ:นเงินเดือนใน
อนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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ประมาณการต้นทุนงานบริ การ
กลุ่มบริ ษทั ประมาณการต้นทุนงานบริ การของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของงานงานบริ การและ
นํา มาคํานวณจํา นวนและมูลค่ าวัส ดุ อุป กรณ์ ทีต ้องใช้ในโครงการ รวมถึ งค่ าแรง ค่ าโสหุ ้ย ที ตอ้ งใช้ใ นการ
ให้บริ การติ ดตั:งจนเสร็ จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลียนแปลงทีอาจเกิ ดขึ:น บริ ษทั จะทํา
การทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสมําเสมอหรื อทุกคราวทีตน้ ทุนทีเกิดขึ:นจริ งแตกต่างจากประมาณการอย่าง
เป็ นสาระสําคัญ
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
กลุ่มบริ ษทั ประมาณการบริ การหลังการขายโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าใช้จ่ายในการซ่ อมแซมภายหลังการ
ขายทีเกิดขึ:นจริ งในอดีต และ/หรื อข้อมูลทีมีอยู่ในปัจจุบนั เกียวกับงานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ
7. รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
กิ จ การที เ กี ย วข้อ งกัน หมายถึ ง กิ จ การและหรื อบุ ค คลที มี อ ํา นาจควบคุ ม หรื อถู ก ควบคุ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น
โดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ซึ งกระทํา ผ่ า นบริ ษ ัท ที ท ํา หน้า ที ถื อ หุ ้น บริ ษัท ย่ อ ยและกิ จ การที เ ป็ นบริ ษัท ย่ อ ยใน
เครื อเดี ยวกัน นอกจากนี: กิจการทีเกี ยวข้องกันยังรวมความถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
กับกิจการไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ผูบ้ ริ หารสําคัญที เป็ นกรรมการหรื อพนักงานของกิ จการ รวมตลอด
ทั:งสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจถูกชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลและกิจการ
ทีเกียวข้องกับบุคคลข้างต้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันแต่ละรายการบริ ษทั คํานึ งถึงเนื: อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั คือ ครอบครัววีระมาน ซึ งถือหุ น้ รวมกันร้อยละ 67.81 (677W : ร้อยละ 25.61) ของ
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั รายการค้าทีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ หลักหรื อกรรมการ ถือเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั
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รายการค้ากับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W สรุ ปได้ดงั นี:
7.4 สิ นทรัพย์และหนี:สินระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W

งบการเงินรวม
6789
677W
ลูกหนี:การค้า
- บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด
- บริ ษทั แอคดี จํากัด
รวม

2,783,295.44
2,783,295.44

884,313.70
884,313.70

19,050,446.78
2,783,295.44
21,833,742.22

1,066,420.11
884,313.70
1,950,733.V4

ดอกเบี:ยค้างรับ
- บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด
รวมลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน

2,783,295.44

884,313.70

14,657.54
21,848,399.76

1,740,949.88
3,691,683.DK

8,7K9,88K.79
16,500,000.99
25,279,88K.79

เงินให้กยู้ มื ระยะสั:นแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
- บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด
ยอดต้นปี
ให้กเู้ พิมระหว่างปี
รับชําระระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

-

25,279,887.50
28,000,000.00
(46,279,887.50)
7,000,000.00

เจ้าหนี:การค้า
- บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด

-

-

232,408.28

เจ้าหนี:อืน
- บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด
รวมเจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อืน

-

-

6,000.00
238,408.28

-

18,320.99
18,320.00

ณ วันที 34 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินให้กูย้ ืมระยะสั:นแก่กิจการที เกียวข้องกันเป็ นเงินให้กยู้ ืมเงินแก่
บริ ษทั ย่อยในรู ปตัว\ สัญญาใช้เงินมีกาํ หนดระยะเวลา 7-8 เดือนโดยคิดดอกเบี:ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.99
ต่อปี
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7.6 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W

งบการเงินรวม
6789
677W
รายได้จากการขายสิ นค้า
- บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด
- บริ ษทั แอคดี จํากัด

รวม

28,221,915.61
9,620,881.38
37,842,796.99

836,339.42
12,821,274.70
13,657,614.12

293,839.20
20,570.00
314,409.20

196,350.00
20,570.00
216,920.00

-

579,549.59

1,361,286.22

20,000.00

-

66,724,502.00
20,000.00

-

20,000.00

-

22,744,502.00

-

-

-

556,047.07

-

-

-

23,500.00

-

-

9,620,881.38
9,620,881.38

-

12,821,274.70
12,821,274.70

รายได้จากการให้บริ การ
- บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด
- บริ ษทั แอคดี จํากัด

รวม

-

-

20,570.00

20,570.00
20,570.00

20,570.00

ดอกเบี:ยรับ
- บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด

-

ต้นทุนเช่าและบริ การ
- บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด
- บริ ษทั แอคดี จํากัด

รวม
ค่านายหน้า
- บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด

ค่าจ้างและบริ การ
- บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด

7.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั:น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

6789
46,K9D,V49.99
696,83K.6D
46,W9K,DDK.6D

677W
11,006,150.00
174,913.00
11,181,063.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
10,WW7,V49.99
10,463,150.00
4VW,646.VD
174,913.00
44,4V7,966.VD
10,638,063.00
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7.4 นโยบายการกําหนดราคาระหว่างกัน
รายการธุรกิจ
รายได้จากการขายและบริ การ
ดอกเบี:ยรับ
รายได้อืน
ซื: อสิ นค้า
ซื: อสิ นทรัพย์ถาวร
ต้นทุนบริ การงานเช่า
ค่าบริ หารจัดการ
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขายและโฆษณา
ค่าวัสดุสิ:นเปลือง
ต้นทุนทางการเงิน

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาทีใกล้เคียงกับราคาทีคิดกับบุคคลภายนอก
อัตราเทียบเคียงกับสถาบันการเงิน
ราคาตามสัญญา
ราคาทีใกล้เคียงกับราคาทีคิดกับบุคคลภายนอก
ราคาทีใกล้เคียงกับราคาทีคิดกับบุคคลภายนอก
ราคาทีใกล้เคียงกับราคาทีคิดกับบุคคลภายนอก
ราคาทุนบวกส่ วนเพิม
ราคาทีใกล้เคียงกับราคาทีคิดกับบุคคลภายนอก
ราคาทีใกล้เคียงกับราคาทีคิดกับบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญา (ร้อยละ 5 ต่อปี )

7.5 ภาระผูกพัน
ณ วัน ที 34 ธัน วาคม 6789 และ 677W บริ ษ ัท ได้ทาํ สัญ ญาให้บ ริ การจัด ทํา บัญ ชี กับ บริ ษ ทั ย่ อ ย เป็ น
ระยะเวลา 2 ปี บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าบริ การเดือนละ 69,000.00 บาท
ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตกลงสัญญาร่ วมลงทุนและแบ่งผลประโยชน์
ในการดําเนิ นงานบางส่ วนกับบริ ษทั ในประเทศ 1 แห่ ง โดยเงื อนไขการดําเนิ นงานและการแบ่งผลประโยชน์
เป็ นไปตามทีระบุไว้ในสัญญา
7.6 ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั
บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด
บริ ษทั เล็ท จํากัด
บริ ษทั ไซท์ เพรพพาเรชัน แมเนจเมนท์ จํากัด
บริ ษทั แอคดี จํากัด
คุณนพชัย วีระมาน
คุณฟัง เม็ง ฮอย

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
ญาติของผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการ
มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
ญาติของผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
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8. เงินลงทุนระยะสั:น
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ราคาทุน
ราคายุติธรรม
ราคาทุน
ราคายุติธรรม
123,902.91
122,760.35 55,400,746.10 55,571,264.84
(1,142.56)
170,518.74
122,760.35
122,760.35 55,571,264.VD 55,571,264.VD

หน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)ทียงั ไม่เกิดขึ:นในเงินลงทุนระยะสั:น
สุทธิ

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนระยะสั:นสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี:
(หน่วย : บาท)
55,571,264.V4
219,630,000.00
(275,077,361.93)
(1,142.56)
122,760.35

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ซื:อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั:น
ราคาตามบัญชีปลายปี

K. ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
ยอดคงเหลือของลูกหนี: การค้า - กิจการทีเกียวข้องกันแยกตามอายุหนี:ทีคา้ งชําระได้ดงั นี:
งบการเงินรวม
6789
ลูกหนี:การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ 4 ถึง 3 เดือน
เกินกําหนดชําระ 3 ถึง 8 เดือน
เกินกําหนดชําระ 8 ถึง 46 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 46 เดือนขึ:นไป
รวม
ดอกเบี:ยค้างรับ
รวมลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน

1,920,182.69
863,112.75
2,783,295.44
2,783,295.44

677W
5,061.00
196,440.31
682,812.39
884,313.70
884,313.70

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
16,826,044.97
4,874,344.91
10,700.00
122,652.34
21,833,742.22
14,657.54
21,848,399.76

1,071,481.11
196,440.31
682,812.39
1,950,733.81
1,740,949.66
3,691,683.47
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8.

ลูกหนี: การค้าและลูกหนี:อืน - กิจการอืน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
เช็ครับล่วงหน้า
ลูกหนี:การค้า
รวม
หัก ค่าเผือหนี:สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี:อืน
ลูกหนี:กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี:บริ หารความเสี ยง
ภาษีซ:ือยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รายได้คา้ งรับ
เงินมัดจํา
เงินทดรองจ่าย
รวม
หัก ค่าเผือหนี:สงสัยจะสูญ
สุทธิ
รวมลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน

6789
2,141,947.01
87,699,726.79
89,841,673.80
(15,348,636.56)
74,493,037.24
851,475.30
1,995,238.38
1,158,501.97
13,734,848.31
30,648,833.45
446,245.71
48,835,143.12
(171,972.76)
48,663,170.36
123,156,207.60

677W
135,118,172.19
135,118,172.19
(13,149,710.04)
121,968,462.15
808,831.24
644,658.72
1,570,725.38
648,400.00
3,947,205.28
13,358,602.57
1,332,262.24
22,310,685.43
22,310,685.43
144,279,147.58

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
953,659.83
64,677,127.31 132,105,357.49
65,630,787.14 132,105,357.49
(15,250,854.06) (13,149,710.04)
50,379,933.08 118,955,647.45
693,349.91
812,444.07
1,885,769.23
1,371,899.51
648,400.00
421,492.52
3,502,435.39
30,648,833.45
12,371,902.57
446,245.71
1,282,512.24
34,095,690.82
19,989,593.78
(171,972.76)
33,923,718.06
19,989,593.78
84,303,651.14 138,945,241.23

ยอดคงเหลือของลูกหนี: การค้า - กิจการทีอืนแยกตามอายุหนี:ทีคา้ งชําระได้ดงั นี:
งบการเงินรวม
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ 4 ถึง 3 เดือน
เกินกําหนดชําระ 3 ถึง 8 เดือน
เกินกําหนดชําระ 8 ถึง 46 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 46 เดือนขึ:นไป
รวม
หัก ค่าเผือหนี:สงสัยจะสูญ
สุทธิ

6789
37,413,353.40
19,359,245.66
12,425,392.94
6,674,829.60
13,968,852.20
89,841,673.80
(15,348,636.56)
74,493,037.24

677W
64,023,870.51
35,495,060.95
17,129,198.20
7,852,606.96
10,617,435.57
135,118,172.19
(43,4DW,K49.9D)
121,968,462.15

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
18,338,520.97
61,011,055.81
14,418,756.43
35,495,060.95
12,425,392.94
17,129,198.20
6,479,264.60
7,852,606.96
13,968,852.20
10,617,435.57
65,630,787.14 132,105,357.49
(15,250,854.06) (43,4DW,K49.9D)
50,379,933.08 118,955,647.45
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รายการเคลื อนไหวของค่ าเผือหนี: สงสัยจะสู ญลูกหนี: การค้า - กิ จการอื น สําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม
6789 และ 677W มีดงั นี:
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
6789
677W
ยอดคงเหลือต้นปี
ตั:งเพิมในระหว่างปี
ได้รับชําระคืนในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(13,149,710.04)
(2,198,926.52)
(15,348,636.56)

(12,367,775.70)
(781,934.34)
(13,149,710.04)

(13,149,710.04)
(2,101,144.02)
(15,250,854.06)

(12,367,775.70)
(781,934.34)
(13,149,710.04)

รายการเคลือนไหวของค่าเผือหนี: สงสัยจะสู ญลูกหนี: อืน - กิ จการอืน สําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789
และ 677W มีดงั นี:
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
ยอดคงเหลือต้นปี
(171,972.76)
ตั:งเพิมในระหว่างปี
ได้รับชําระคืนในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
(171,972.76)
9. ลูกหนี:ตามสัญญาเช่าการเงิน
ประกอบด้วย

6789
19,812,516.11

677W
4K,69V,6V7.9D

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
610,689.13
W83,478.DV

(16,980,684.76)
2,831,831.35

(V,67K,3KK.KW)
V,W79,W9K.67

(498,809.21)
111,879.92

งบการเงินรวม
ลูกหนี:ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่ วนของสิ นทรัพย์ระยะยาวทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
สุ ทธิ

(DD9,939.67)
763,468.63
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จํานวนเงินขั:นตําทีได้รับตามสัญญาให้เช่าการเงินระยะยาวมีดงั นี:
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

ไม่เกิน 4 ปี
เกินกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี
รวม

ลูกหนี:ตามสัญญา
เช่าการเงิน
18,166,297.55
3,099,946.81
21,266,244.36

รายได้ทางการเงิน
รอการรับรู ้
(1,185,612.79)
(268,115.46)
(1,453,728.25)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
ลูกหนี:ตามสัญญา
เช่าการเงิน
สุ ทธิ
16,980,684.76
594,323.74
2,831,831.35
209,116.80
19,812,516.11
803,440.54

รายได้ทางการเงิน
รอการรับรู ้
(95,514.53)
(97,236.88)
(192,751.41)

สุ ทธิ
498,809.21
111,879.92
610,689.13

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
677W

ไม่เกิน 4 ปี
เกินกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี
รวม

ลูกหนี:ตามสัญญา
เช่าการเงิน
10,887,945.12
10,261,909.58
21,149,854.70

รายได้ทางการเงิน
รอการรับรู ้
(6,839,78K.33)
(4,344,996.33)
(3,WD4,78W.88)

สุ ทธิ
V,67K,3KK.KW
V,W79,W9K.67
4K,69V,6V7.9D

ลูกหนี:ตามสัญญา
เช่าการเงิน
574,654.20
715,877.54
1,290,531.74

รายได้ทางการเงิน
รอการรับรู ้
(134,623.95)
(192,751.31)
(327,375.26)

สุ ทธิ
DD9,939.67
763,468.63
W83,478.DV

ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้เช่ าทางการเงิ นระยะยาวกับลูกค้าหลายรายเพือให้เช่ า
สิ นค้าจํานวน 14 สัญญา (ปี 677W : จํานวน 10 สัญญา) สัญญาเช่ากําหนดชําระค่าเช่าเป็ นงวดรายเดือนในอัตราเดือนละ
7,597.79 - 322,510.00 บาท (ปี 677W : เดื อนละ7,597.79 - 322,510.00) โดยมีระยะเวลาการเช่ า 1-7 ปี (ปี 677W :
ระยะเวลาการเช่า 1 – 7 ปี ) กรรมสิ ทธิ^ ในสิ นค้าดังกล่าวจะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ^ ของผูเ้ ช่าเมือกลุ่มบริ ษทั ได้รับชําระ
เงินงวดสุ ดท้ายตามสัญญาเช่า
10. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

ราคาทุน
217,967,821.43
30,972,243.99
16,550,980.84
265,491,046.26

6789
ค่าเผือ การลด
มูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ
(22,746,025.28)
(12,609,044.99)
(35,355,070.27)

สุ ทธิ
ราคาทุน
195,221,796.15 146,980,324.01
18,363,199.00 26,599,123.73
16,550,980.84 25,289,271.51
230,135,975.99 198,868,719.25

677W
ค่าเผือ การลด
มูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ
(6,020,938.87)
(9,223,760.00)
(15,244,698.87)

สุ ทธิ
140,959,385.14
17,375,363.73
25,289,271.51
183,624,020.38
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

ราคาทุน
217,571,632.52
30,972,243.99
16,474,980.84
265,018,857.35

6789
ค่าเผือ การลด
มูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ
(22,739,211.97)
(12,609,044.99)
(35,348,256.96)

สุ ทธิ
ราคาทุน
194,832,420.55 148,118,288.25
18,363,199.00 26,599,123.73
16,474,980.84 25,289,271.51
229,670,600.39 200,006,683.49

677W
ค่าเผือ การลด
มูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ
(6,020,938.87)
(9,223,760.00)
(15,244,698.87)

สุ ทธิ
142,097,349.38
17,375,363.73
25,289,271.51
184,761,984.62

รายการเคลือนไหวของค่าเผือจากการลดมูลค่าสิ นค้าสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W มีดงั นี:
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
6789
677W
ยอดคงเหลือต้นปี
ตั:งเพิมในระหว่างปี
โอนออกในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(15,244,698.87)
(20,110,371.40)
-

(35,355,070.27)

(10,658,263.00)
(4,586,435.87)
(15,244,698.87)

(15,244,698.87)
(20,103,558.09)
-

(35,348,256.96)

(10,658,263.00)
(4,586,435.87)
(15,244,698.87)

สําหรั บปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 ต้นทุ นของสิ นค้าคงเหลื อที บนั ทึ กเป็ นค่ า ใช้จ่า ยมี จาํ นวน 6W9.K6
ล้า นบาทในงบการเงิ น รวมและจํา นวน 6V7.D4 ล้า นบาทในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ (677W : จํา นวน 768.67
ล้านบาทในงบการเงินรวมและจํานวน 544.60 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ)

สําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการโอนกลับค่าเผือจากการลดมูลค่าสิ นค้า
ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 สิ นค้าคงเหลือบางส่ วนทีกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจําหน่ายได้เกินกว่า 46 เดือนนับจาก
รอบระยะเวลารายงานมีประมาณ 34.69 ล้านบาทในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (677W : ประมาณ
69.96 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
11. เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคํ:าประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ทั:งจํานวนเป็ นเงินฝากประจําซึ งนําไปคํ:าประกันสิ นเชือและภาระผูกพันที
มีต่อธนาคารพาณิ ชย์ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 48, 4W และ 34
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42. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนประกอบของกลุ่มบริ ษทั ในงบการเงินรวมและมูลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงิ น
เฉพาะกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั นี:
ชือบริ ษทั
บริษัทย่ อยทีไ, ม่มสี ่ วนได้ เสี ยทีไ, ม่ มอี าํ นาจควบคุม
บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด
รวม

ทุนชําระแล้ว (พันบาท)
6789
677W
39,999

4,999

สัดส่วนเงินลงทุน (%)
6789
677W
499

499

วิธีราคาทุน (พันบาท)
6789
677W
30,255
30,255

1,261
1,261

เงินปันผล(พันบาท)
6789
677W
-

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั:งที 1/2560 เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติ อนุมตั ิให้เพิมทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ย่อยจาก 1.00 ล้านบาทเป็ น 30.00 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 290,000 หุ น้ ซึ งมีมูลค่าที
ตราไว้หุน้ ละ 100.99 บาทคิดเป็ นจํานวนเงิน 29.00 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยจดทะเบียนการเพิมทุนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมือวันที 16 มีนาคม 2560

-
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ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 บริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ งซึ งตัดค่าเสื อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งาน
อยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 23.75 ล้านบาท (677W : จํานวน 8.40
ล้านบาท)
ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 บริ ษทั ได้จดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างมีราคาตามบัญชี จาํ นวน D.9W ล้านบาท
(677W : จํานวน 4.82 ล้านบาท) เพือเป็ นหลักประกันสิ นเชื อที บริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ งในวงเงิ น
736.79 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินทีบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าซึ งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วย ยานพาหนะ
และเครื องจักร มีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 31.ธันวาคม 6789 จํานวน 6.59 และ 1.85 ล้านบาท ตามลําดับ
(677W : ยานพานะจํานวน 5.20 ล้านบาท)
4D. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน:ณ วันที 4 มกราคม 2560
ซื:อเพิม
โอนเข้า
โอนออก
ณ วันที 34 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสะสม:ณ วันที 4 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
โอนออก
ณ วันที 34 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:ณ วันที 34 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ:นสุดวันที 34 ธันวาคม 2560

11,446,753.43
564,593.00
612,000.00
12,623,346.43
(8,167,310.36)
(1,099,636.61)
(9,266,946.97)
3,356,399.46

งบการเงินรวม
โปรแกรม
ระหว่างติดตั:ง
2,764,500.00
1,166,000.00
(612,000.00)
3,318,500.00

รวม
14,211,253.43
1,730,593.00
612,000.00
(612,000.00)
15,941,846.43

-

(8,167,310.36)
(1,099,636.61)

-

(9,266,946.97)

3,318,500.00

-

6,674,899.46
1,099,636.61
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(หน่วย : บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน:ณ วันที 4 มกราคม 2559
ซื:อเพิม
โอนเข้า
โอนออก
ณ วันที 34 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสะสม:ณ วันที 4 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
โอนออก
ณ วันที 34 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:ณ วันที 34 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ:นสุดวันที 34 ธันวาคม 2559

10,050,503.43
1,396,250.00
11,446,753.43
(7,329,545.35)
(837,765.01)
(8,167,310.36)
3,279,443.07

งบการเงินรวม
โปรแกรม
ระหว่างติดตั:ง
480,000.00
2,284,500.00
2,764,500.00
2,764,500.00

รวม
10,530,503.43
3,680,750.00
14,211,253.43
(7,329,545.35)
(837,765.01)
(8,167,310.36)
6,043,943.07
837,765.01
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(หน่วย : บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน:ณ วันที 4 มกราคม 2560
ซื:อเพิม
โอนเข้า
โอนออก
ณ วันที 34 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสะสม:ณ วันที 4 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
โอนออก
ณ วันที 34 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:ณ วันที 34 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ:นสุดวันที 34 ธันวาคม 2560

11,343,431.00
414,593.00
612,000.00
12,370,024.00
(8,155,344.59)
(1,077,636.51)
(9,232,981.10)
3,137,042.90

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
ระหว่างติดตั:ง
1,639,500.00
751,000.00
(612,000.00)
1,778,500.00
1,778,500.00

รวม
12,982,931.00
1,165,593.00
612,000.00
(612,000.00)
14,148,524.00
(8,155,344.59)
(1,077,636.51)
(9,232,981.10)
4,915,542.90
1,077,636.51
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(หน่วย : บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน:ณ วันที 4 มกราคม 2559
ซื:อเพิม
โอนเข้า
โอนออก
ณ วันที 34 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสะสม:ณ วันที 4 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
โอนออก
ณ วันที 34 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:ณ วันที 34 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ:นสุดวันที 34 ธันวาคม 2559

10,033,681.00
1,309,750.00
11,343,431.00
(7,322,116.30)
(833,228.29)
(8,155,344.59)
3,188,086.41

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
ระหว่างติดตั:ง
480,000.00
1,159,500.00
1,639,500.00
1,639,500.00

รวม
10,513,681.00
2,469,250.00
12,982,931.00
(7,322,116.30)
(833,228.29)
(8,155,344.59)
4,827,586.41
833,228.29

ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวนหนึ งซึ งตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
ราคาทุนก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 6.79 ล้านบาท (ปี 677W: จํานวน 6.32 ล้าน
บาท)
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47. สิ นทรัพย์/หนี:สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี:สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789
และ 677W มีดงั นี:
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
1 มกราคม
2559

รับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน

ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนี:สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2,473,555.14
(59,818.39)
2,131,652.60
(29,315.91)
606,933.91
314,194.40

156,386.88
924,757.51
917,287.17
(79,385.32)
275,581.87
63,794.89

รวม

5,437,201.75

2,258,423.00

รับรู ้ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
-

-

31 ธันวาคม
2559

รับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน

รับรู ้ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

2,629,942.02
864,939.12
3,048,939.77
(108,701.23)
882,515.78
377,989.29

19,556.50
(260,085.91)
1,362.66
(56,678.19)
(7,517.07)
2,497.59

163,541.05

2,649,498.52
604,853.21
3,050,302.43
(165,379.42)
874,998.71
544,027.93

7,695,624.75

(300,864.42)

163,541.05

7,558,301.38

-

31 ธันวาคม
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนี:สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

1 มกราคม
2559

รับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน

2,473,555.14
(59,818.39)
2,131,652.60
(29,315.91)
606,933.91
314,194.40
5,437,201.75

156,386.88
278,395.76
917,287.17
22,775.43
275,581.87
60,457.74
1,710,884.85

รับรู ้ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
-

31 ธันวาคม
2559
2,629,942.02
218,577.37
3,048,939.77
(6,540.48)
882,515.78
374,652.14
7,148,086.60

รับรู ้ในกําไร
รับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
(583,266.79)

4,770.44
(387,917.07)
(966,413.42)

-

31 ธันวาคม
2560
2,629,942.02
(364,689.42)
3,048,939.77
(1,770.04)
494,598.71
374,652.14
6,181,673.18

กลุ่มบริ ษทั แสดงรายการสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี โดยหักกลบกับหนี: สินภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี ใน
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณี ทีสินทรัพย์และหนี: สินดังกล่าวเกียวข้องกับหน่วยภาษีเดียวกันและถูกจัดเก็บภาษี
โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ดังนี:
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
จํานวนเงินทีรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์/
หนี:สินในงบแสดงฐานะการเงิน
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
7,558,301.38
7,695,624.75
6,181,673.18
7,148,086.60
- หนี:สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม
7,558,301.38
7,695,624.75
6,181,673.18
7,148,086.60
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้
- หมดอายุในอีก 4 ปี
- หมดอายุในอีก 6 -12 ปี
ผลแตกต่างชัว คราว
รวม

12,681,986.28
6,123,567.02
18,805,553.30

-

สิ นทรัพย์และหนี: สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทีกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ไว้ในงบ
แสดงฐานะการเงินประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
6789
677W
สิ นทรัพย์และหนี:สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทียงั ไม่ได้รับรู ้
- บริ ษทั ย่อย
รวม

(1,265,145.97)
(1,265,145.97)

675,211.41
675,211.41

48. เงินกูย้ ืมระยะสั:นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะสั:น
เจ้าหนี:ทรัสต์รีซีท
รวม

6789
43,505,793.17
57,640,214.45
69,882,825.63
171,028,833.25

677W
2,185,243.02
2,185,243.02

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
43,505,793.17
57,640,214.45
69,882,825.63
2,185,243.02
171,028,833.25
2,185,243.02

ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั:นจากสถาบันการเงินจํานวน
485.10 ล้านบาท (677W : จํานวน 323.00 ล้านบาท) อัตราดอกเบี:ยร้อยละ MLR, MLR - 1.00%, MOR, MOR 1.50% (677W : อัตราดอกเบี:ยร้อยละ MLR - 0.25%, MOR, MOR - 1.50% และ MRR ต่อปี )
วงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั:นจากสถาบันการเงิ นดังกล่าวคํ:าประกันโดยเงิ นฝากธนาคารตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
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4K. เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อืน - กิจการอืน
ประกอบด้วย

เช็คจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี:การค้า
เจ้าหนี:ค่าสิ นทรัพย์
เงินมัดจํา
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เจ้าหนี:อืน
รายได้รับล่วงหน้า
รวม

งบการเงินรวม
6789
677W
13,196.00
48,552,085.62
134,130,090.77
2,217,863.22
620,597.13
1,774,655.18
4,483,248.43
8,545,923.01
974,334.87
15,334,658.48
8,755,774.68
1,688,013.90
1,528,838.31
73,883,997.65
154,735,281.95

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
36,746,795.43
133,545,567.41
29,804.85
620,597.13
1,483,095.18
2,070,397.23
1,959,305.77
15,171,688.64
9,264,560.94
1,688,013.90
1,528,838.31
56,327,297.18
147,781,367.61

18. ประมาณการรับประกันคุณภาพ
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 6789 และ 677W กลุ่ มบริ ษ ัท ได้รั บรู ้ ป ระมาณการหนี: สิ นจํา นวน 5.47 ล้า นบาท
และจํา นวน 4.41 ล้า นบาทในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ตามลํา ดับ สํ า หรั บ การเรี ย กร้ อ ง
การรั บประกันคุ ณ ภาพที คาดว่าจะเกิ ด ขึ: นสํา หรั บสิ นค้า ที จาํ หน่ า ยได้แ ล้ว กลุ่ มบริ ษ ทั คาดว่า รายจ่ า ยส่ วนใหญ่
จะเกิดขึ:นในงวดบัญชีหน้าและค่าใช้จ่ายทั:งหมดจะเกิดขึ:นภายในระยะ 4- 6 ปี ตั:งแต่วนั ทีในงบแสดงฐานะการเงิน
รายการเคลือนไหวของประมาณการรับประกันคุณภาพสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W
มีดงั นี:
งบการเงินรวม
ณ วันที 4 มกราคม
เพิมขึ:นในระหว่างปี
ส่ วนทีใช้ในระหว่างปี
โอนกลับส่ วนทีหมดอายุระหว่างปี
ณ วันที 34 ธันวาคม

2560
4,412,578.92
6,296,098.30
(5,240,965.61)
5,467,711.61

2559
3,034,669.56
5,237,806.43
(3,859,897.07)
4,412,578.92

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
677W
6789
4,412,578.92
3,034,669.56
4,394,098.30
5,237,806.43
(5,240,965.61)
(3,859,897.07)
3,565,711.61
4,412,578.92
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จํานวนเงินขั:นตําทีตอ้ งจ่าย-ประมาณการรับประกันคุณภาพมีดงั นี:
งบการเงินรวม
2560
3,565,711.61
1,902,000.00
5,467,711.61

ไม่เกิน 4 ปี
6 ปี – 7 ปี
รวม

2559
4,412,578.92
4,412,578.92

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
677W
6789
3,565,711.61
4,412,578.92
3,565,711.61
4,412,578.92

19. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
255W
24,692.40
127,232.09
(24,692.40)
-

(496,694.V3)
25,030.26

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายละเอียด อัตราดอกเบี:ยและระยะเวลาชําระคืนสามารถสรุ ปได้ดงั นี:

ธนาคารพาณิ ชย์
วงเงินที 1

วงเงิน (ล้านบาท)
6789
677W
9.30
9.30

ระยะเวลา
อัตราดอกเบี:ย
การชําระหนี:
หลักทรัพย์ค: าํ ประกัน
มี.ค.7V – มี.ค.84
MLR
ชําระเงินต้นรายเดือนจํานวน บัญชีเงินฝากธนาคาร
38 งวด เริ มจ่ายชําระงวดแรก
ในเดือนมีนาคม 677V

จํานวนเงินขั:นตําทีตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีดงั นี:

ไม่เกิน 4 ปี
6 ปี - 7 ปี
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
24,692.40
102,201.83
25,030.26
24,692.40
127,232.09
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69. หนี:สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จํานวนเงินขั:นตําทีตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงั นี:
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่เกิน 4 ปี
เกินกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี
รวม

เจ้าหนี:ตามสัญญา
เช่าการเงิน
2,922,215.14
2,827,944.34
5,750,159.48

2560
ดอกเบี:ยจ่าย
รอตัดบัญชี
(247,675.84)
(112,962.26)
(360,638.10)

สุ ทธิ
2,674,539.30
2,714,982.08
5,389,521.38

เจ้าหนี:ตามสัญญา
เช่าการเงิน
2,135,613.21
3,273,268.29
5,408,881.50

2559
ดอกเบี:ยจ่าย
รอตัดบัญชี
(267,980.18)
(206,918.96)
(474,899.14)

สุ ทธิ
1,867,633.03
3,066,349.33
4,933,982.36

ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ าการเงิ นกับบริ ษทั ลิ ส ซิ งหลายแห่ งเพื อเช่ า ยานพาหนะ
จํานวน 16 สัญญา และเครื องจักร จํานวน 4 สัญญา (677W : เพื อเช่ ายานพาหนะ จํานวน 15 สัญญา) สัญญาเช่ า
กําหนดชําระค่ าเช่ าเป็ นงวดรายเดื อนตั:งแต่เดื อนละ 7,430.00 บาทถึ งเดื อนละ 89,620.00 บาท (677W : เดื อนละ
7,430.00 บาทถึงเดือนละ 23,887.00 บาท) โดยมีระยะเวลาการเช่าตั:งแต่ 6 ปี ถึง D ปี (677W : ระยะเวลา 3 ปี ถึง 4 ปี )
สัญญาเช่าดังกล่าวคํ:าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั กรรมสิ ทธิ^ ในยานพาหนะดังกล่าวจะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ^ ของ
บริ ษทั เมือบริ ษทั ได้ชาํ ระเงินงวดสุ ดท้ายตามสัญญาเช่า
64. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลียนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายแรงงาน สําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W มีดงั นี:

ภาระผูกพันผลประโยชน์ตน้ ปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี:ย
กําไรขาดทุนจากการเปลียนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
กําไรขาดทุนจากการเปลียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
กําไรขาดทุนจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ทีจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายปี

งบการเงินรวม
2560
2559
1,889,945.28 1,575,033.52
261,894.12
261,224.71
60,092.89
53,687.05
3,337,919.36
(245,996.04)
1,278,122.53
6,581,978.14 1,889,945.28

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,873,260.72 1,570,972.04
249,406.16
249,140.68
59,118.53
53,148.00
3,336,737.34
(245,988.41)
461,591.65
5,734,125.99 1,873,260.72
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สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีสาํ คัญ ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W
มีดงั นี:

อัตราคิดลด ณ วันสิ: นปี
อัตราการเพิมขึ:นของเงินเดือน
อัตราส่ วนของพนักงานทีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณ

งบการเงินรวม
2560
2559
3.11,3.03
2.92 , 3.34
6.00,5.00
7.54
2.87-40.11
0 – 53

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3.11
2.92
6.00
7.54
3.34-40.11
0 - 53

การเปลี ยนแปลงสมมติ ฐานในการประมาณการภาระผูกพัน ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังนี:

ถ้าอัตราคิดลดเพิมขึ:น 0.50%
ถ้าอัตราคิดลดลดลง 0.50%

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิมขึ:น (ลดลง)
2560
2559
2560
2559
(474,914.00)
(89,800.00) (407,670.00) (87,687.00)
517,677.00
95,497.00
443,961.00
93,210.00

ถ้าอัตราการเพิมขึ:นของเงินเดือนเพิมขึ:น 0.50%
ถ้าอัตราการเพิมขึ:นของเงินเดือนลดลง 0.50%

797,8K8.99
(D37,367.79)

110,182.00
(104,115.00)

D33,948.79
(3K3,D9V.79)

107,743.00
(101,850.00)

ถ้าอัตราส่ วนของพนักงานทีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณเพิมขึ:น 0.50%
ถ้าอัตราส่ วนของพนักงานทีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณลดลง 0.50%

(D47,9K3.69)
D8K,384.V9

(131,749.00)
141,611.00

(378,6VV.V9)
D96,3D4.V9

(128,856.00)
138,427.00

กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 4 ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ
0.19 ล้านบาทในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนํ:าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 16 – 17 ปี ในงบการเงินรวมและ16 ปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (677W: 13 – 17 ปี ในงบ
การเงินรวมและ 13 ปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการ)
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66. ทุนเรื อนหุน้
การเปลียนแปลงของทุนเรื อนหุน้ สําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W มีดงั นี:

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ ละ 9.67 บาท)
ณ วันที 4 มกราคม 677W
ออกหุน้ เพิมระหว่างปี
ณ วันที 34 ธันวาคม 677W
ออกหุน้ เพิมระหว่างปี
ณ วันที 34 ธันวาคม 6789

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว (มูลค่าหุน้ ละ 9.67 บาท)
ณ วันที 4 มกราคม 677W
ออกหุน้ เพิมระหว่างปี
ณ วันที 34 ธันวาคม 677W
ออกหุน้ เพิมระหว่างปี
ณ วันที 34 ธันวาคม 6789

จํานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

จํานวนเงิน
(หน่วย : บาท)

DV9,999,999
DV9,999,999
DV9,999,999

469,999,999.99
469,999,999.99
469,999,999.99

จํานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

จํานวนเงิน
(หน่วย : บาท)

DV9,999,999
DV9,999,999
DV9,999,999

469,999,999.99
469,999,999.99
469,999,999.99

การจัดการความเสี ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุ นของกลุ่มบริ ษทั นั:นเพื อดํารงไว้ซ ึ งความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื องของกลุ่มบริ ษทั เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยอืน
และเพือดํารงไว้ซ ึ งโครงสร้างของทุนทีเหมาะสมเพือลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพือลดภาระหนี:
63. สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 6737 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 7.99 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
49.99 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมายไม่สามารถนํามาจ่ายเงินปันผลได้
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24. (รายได้) ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้
(รายได้) ค่าใช้จ่าย ภาษีเงิ นได้ทีรับรู ้ในกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W
มีดงั นี:
งบการเงินรวม
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว คราวที
รับรู ้ เมือเริ มแรกและทีกลับรายการ
รวม (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

2560
293,254.20

2559
22,261,667.00

300,864.42
594,118.62

(2,258,423.00)
20,003,244.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
22,261,667.28
966,413.42
966,413.42

(1,710,884.85)
20,550,782.43

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้กบั กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชี สําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม
6789 และ 677W มีดงั นี:
งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(90,755,777.85) 110,823,029.96

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชี

2560
(83,641,982.08)

2559
106,998,428.84

อัตราภาษีทีใช้
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีทีใช้
ผลแตกต่างชัว คราวทีไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถหักในการคํานวณกําไรทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทีสามารถหักในการคํานวณกําไรทางภาษี
เงินได้ทีไม่ตอ้ งนํามาคํานวณกําไรทางภาษี
ผลขาดทุนสะสมทีไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์รอตัดบัญชี
ผลขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับงวด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

69%
(16,728,396.42)
6,123,567.02
107,909.63
(1,590,947.89)
12,681,986.28
594,118.62

69%
69%
21,399,685.77 (18,151,155.57)
6,330,228.33
5,959.67
105,354.38
(114,459.04)
(1,519,055.53)
231,113.13 12,681,986.28
20,003,244.00
966,413.42

อัตราภาษีทีบงั คับใช้
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- กําไรส่ วนทีไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
- กําไรส่ วนทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
- ยกเว้นภาษีเงินได้
- ลดอัตราภาษีเงินได้ 79%

69%
22,164,605.99
(94,768.03)
(1,519,055.53)
20,550,782.43

ปี 2560

ปี 2559

69%

69%

10%

10%
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน สําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W มี
ดังนี:
งบการเงินรวม
2560
2559
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกียวกับ
กําไร(ขาดทุน)จากนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
(163,541.05)
รวมค่าใช้จ่าย(รายได้ภาษีเงินได้ทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน (163,541.05)

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

-

67. กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั:นพื:นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ ้นขั:นพื: นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุ น)สําหรั บงวดที เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
(ไม่ ร วมกํา ไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ อื น ) ด้ว ยจํา นวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี ย ถ่ ว งนํ:า หนัก ของหุ ้น สามัญ ที ช ํา ระแล้ว และ
ออกจําหน่ายอยูใ่ นระหว่างงวด
26. เงินปันผลจ่าย
ตามมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 6789 เมือวันที 69 เมษายน 6789 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปั นผล
ประจําปี สํา หรั บ ผลการดํา เนิ นงานปี 677W ในอัตราหุ ้นละ 0.9754 บาท เป็ นจํา นวนเงิ นทั:งสิ: น 36.19 ล้า นบาท
โดยบริ ษทั ได้ดาํ เนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกในอัตราหุ น้ ละ 0.0300 บาท
เป็ นจํานวนเงิน 14.40 ล้านบาท คงเหลือเงินปั นผลทีจะจ่ายอีกในอัตราหุ น้ ละ 0.0454 บาท เป็ นจํานวน 21.79 ล้าน
บาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 6789 (2559 : จํานวน 6D.99 ล้านบาท)
27. ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกระแสเงินสด
27.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประจํา
รวม

งบการเงินรวม
6789
677W
662,582.36
343,546.54
980,057.09 13,912,592.56
5,997,653.52 16,952,204.95
3,226,570.65 16,232,495.69
10,866,863.62 47,440,839.74

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
656,711.36
330,866.54
974,835.92 13,907,390.41
3,048,711.41 16,296,550.36
3,193,517.05 16,219,625.69
7,873,775.74 46,754,433.00
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27.2 รายการไม่กระทบเงินสด

ซื: ออาคารและอุปกรณ์ไม่ได้จ่ายชําระ
ซื: อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยังไม่จ่ายชําระ
ซื: อสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
โอนสิ นค้าคงเหลือมาเป็ นอุปกรณ์

งบการเงินรวม
6789
677W
2,067,863.22
150,000.00 1,96K,799.99
2,598,831.77 4,868,634.48
517,681.13
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
29,804.85
4,96K,799.99
2,598,831.77
4,868,634.48
454,681.13
-

28. ผลประโยชน์ของพนักงาน
28.1 กองทุนสํารองเลี:ยงชีพ
สําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสําหรับการ
จ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนสํารองเลี:ยงชีพเป็ นจํานวน 1.15 ล้านบาทและจํานวน 1.04 ล้านบาทในงบการเงินรวม
และ งบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ (677W : จํานวน 0.85 ล้านบาทและจํานวน 0.85 ล้านบาทในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
28.2 ผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
สําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณี
การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุตามข้อกําหนดของกฎหมายแรงงาน ดังนี:
งบการเงินรวม
6789
677W
ส่ วนทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี:ยจ่าย
รวมส่ วนทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ส่ วนทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนจากการเปลียนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
กําไรขาดทุนจากการเปลียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
กําไรขาดทุนจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวมส่ วนทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W

261,894.12
60,092.89
321,987.01

261,224.71
53,687.05
314,911.76

249,406.64
59,118.05
308,524.69

249,140.68
53,148.00
302,288.68

3,337,919.36
(245,996.03)
1,278,122.52
4,370,045.85
4,692,032.86

314,911.76

3,336,737.34
(245,988.41)
461,591.65
3,552,340.58
3,860,865.27

302,288.68
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รายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุสาํ หรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม
6789 และ 677W ได้แสดงรวมอยูใ่ นรายการประเภทต่าง ๆ ดังนี:
งบการเงินรวม
6789
677W
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

13,050.34
51,576.39
54,723.04
202,637.24
321,987.01

13,633.42
58,522.22
67,843.12
174,913.00
314,911.76

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
13,050.34
51,538.95
54,722.56
189,212.84
308,524.69

13,633.42
57,983.22
55,759.04
174,913.00
302,288.68

29. โครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงาน
รายละเอียดโครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงานบริ ษทั (โครงการที 4) มีดงั นี:
อนุมตั ิโดย
ระยะเวลาของโครงการ
รู ปแบบและการจ่ายเงินสมทบโครงการ
ผูบ้ ริ หารโครงการ

: ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั:งที 7/2559
: 4 ปี นับตั:งแต่วนั ที 4 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที 31 มกราคม 2564
: พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนและกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้
ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน
: บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมทิสโก้ จํากัด

รายละเอียดโครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงาน (โครงการที 6) สําหรับกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร มีดงั นี:
อนุมตั ิโดย
ระยะเวลาของโครงการ
รู ปแบบและการจ่ายเงินสมทบโครงการ
ผูบ้ ริ หารโครงการ

: ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 6789
: 4 ปี นับตั:งแต่วนั ที 4 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที 31 มกราคม 2564
: กรรมการจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนและกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้
ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน
: บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทิสโก้ จํากัด

สําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบโครงการสะสมหุ น้ สําหรับพนักงานและ
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวน 0.41 ล้านบาท
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายบางรายการสามารถนํามาแยกตามลักษณะได้ดงั นี:
งบการเงินรวม
การเปลียนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ
ซื:อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าขนส่ง
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
หนี:สูญและหนี:สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเผือการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ค่าจ้างและบริ การอืน ๆ
ค่าเช่า
ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย

6789
(75,360,617.68)
371,141,791.01
108,499,168.00
23,456,102.09
12,907,447.24
17,089,007.88
20,110,371.40
2,397,298.28
5,646,250.22
10,581,845.98
69,119,056.72
11,344,076.11
25,863,793.01

677W
33,571,577.26
470,437,406.55
109,852,632.41
19,291,315.26
11,181,063.00
12,484,061.69
4,586,435.87
781,934.34
1,687,574.27
3,590,040.81
11,206,136.98
8,824,084.54
22,614,287.72

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6789
677W
(73,826,464.53) 38,567,085.89
360,220,350.70
451,727,317.46
106,656,443.84
107,782,978.41
23,456,102.09
19,291,315.26
11,185,022.84
10,638,063.00
16,260,301.41
12,224,951.27
20,103,558.09
4,586,435.85
2,299,515.78
781,934.34
5,646,250.35
1,633,887.52
8,965,941.60
358,232.05
49,430,444.59
11,028,756.40
10,913,676.11
8,692,884.54
25,874,243.91
22,767,949.02

31. วงเงินสิ นเชือสถาบันการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม

หนังสื อคํ:าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกูย้ มื ระยะสั:น
วงเงินกูย้ มื ระยะยาว

วงเงินทั:งสิ: น
8.10
61.10
424.00
0.30
493.50

6789
วงเงินใช้ไป
(5.29)
(43.51)
(57.64)
(0.28)
(106.72)

วงเงินคงเหลือ
2.81
17.59
366.36
0.02
386.78

วงเงินทั:งสิ: น
K.99
D4.49
6VK.D9
9.39
337.V9

677W
วงเงินใช้ไป
(5.00)
(2.19)
(9.43)
(7.32)

วงเงินคงเหลือ
2.00
D4.49
6V7.21
9.4K
32V.48
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(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วงเงินทั:งสิ: น
7.10
84.49
420.00
9.39
488.50

หนังสื อคํ:าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกูย้ มื ระยะสั:น
วงเงินกูย้ มื ระยะยาว

6789
วงเงินใช้ไป
(5.00)
(43.51)
(7K.64)
(9.28)
(106.43)

วงเงินคงเหลือ
2.10
17.59
362.36
9.02
382.07

677W
วงเงินใช้ไป
(5.00)
(2.19)
(9.43)
(7.32)

วงเงินทั:งสิ: น
K.99
D4.49
6V6.D9
9.39
339.V9

วงเงินคงเหลือ
2.00
D4.49
6V9.21
9.4K
323.48

กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที ดินพร้อมสิ งปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43 และเงินฝากธนาคารตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 44 เป็ นหลักทรัพย์ค: าํ ประกันสิ นเชือดังกล่าว
32. ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้ระบุ ส่วนงานดําเนิ นงานโดยอ้างอิ งจากรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ งรายงานดังกล่าว
ได้รับการสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานเป็ นประจํา ซึ งได้แก่ประธานกรรมการบริ หาร
และ คณะกรรมการบริ หารเพือการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท จํา แนกส่ ว นงานดํา เนิ น งานตามลัก ษณะของธุ ร กิ จ ที ด ํา เนิ น การโดยกลุ่ ม บริ ษ ัท มี ส่ ว นงาน
ดําเนินงานรวม 2 ส่ วนงาน ประกอบด้วย ส่ วนงานจําหน่ายสิ นค้าและส่ วนงานให้บริ การ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลกําไรหรื อขาดทุนของส่ วนงาน โดยพิจารณาจากกําไรขั:นต้นของส่ วนงานโดยไม่ได้
รวมรายการรายได้อืน ดอกเบี:ยรับ กําไรจากการอัตราแลกเปลียน ค่าใช้จ่ายส่ วนกลางต่าง ๆ และต้นทุนทางการเงิน
ในการวัดผลกําไรหรื อขาดทุนของส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W มีดงั นี:
(หน่วย : บาท)
จําหน่ายสิ นค้า
รายได้จากลูกค้าภายนอก
กําไรขั:นต้น
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายขาย
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

6789
458,120,390.78
107,575,439.75

677W
853,175,039.13
290,504,642.13

ให้บริ การ
6789
80,341,344.30
29,511,407.67

677W
28,258,564.93
20,420,428.58

รวม
6789
538,461,735.08
137,086,847.42
14,890,385.86
(153,492,375.61)
(76,480,589.53)
(5,646,250.22)
(83,641,982.08)

677W
881,433,604.06
310,925,070.71
7,558,036.53
(139,311,431.94)
(70,485,672.19)
(1,687,574.27)
106,998,428.84
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ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์และรายการอืน ๆ ทีมีสาระสําคัญของแต่ละส่ วนงาน
กับจํานวนรวมของบริ ษทั

ค่าเสื อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย

จําหน่ายสิ นค้า
6789
677W
8.54
5.92
-

ให้บริ การ
6789
677W
1.93
0.69
-

ส่ วนกลาง
6789
677W
5.52
5.04
1.10
0.84

(หน่วย : ล้านบาท)
รวม
6789
677W
15.99
11.65
1.10
0.84

สําหรับสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายกับลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 2
รายเป็ นจํานวนเงิน 129.16 ล้านบาท จากส่ วนงานจําหน่ายสิ นค้า (2559 : จํานวน 2 รายเป็ นจํานวนเงิน 252.82 ล้าน
บาท จากส่ วนงานจําหน่ายสิ นค้า)

ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับเขตภูมิศาสตร์สาํ หรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W มีดงั นี:
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ประเทศไทย
รายได้จากลูกค้าภายนอก
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

6789
500.41
121.57

ประเทศจีน
677W
856.15
101.72

6789
3V.05
38.D0

รวม
677W
25.28
26.28

6789
73V.D8
157.97

677W
881.43
128.00

33. เครื องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ต้องเผชิ ญกับความเสี ยงทางการเงิ นที สําคัญ ได้แ ก่ ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี: ยความเสี ย ง
ด้านการให้สินเชื อและความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที จะประกอบ
ธุรกรรมตราสารทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพือการเก็งกําไรหรื อเพือการค้า
33.1 ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี:ย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี: ย ที เกิ ด ขึ: นจากความผันผวนของอัต ราดอกเบี: ยในท้องตลาดในอนาคต
ซึ งจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํา เนิ น งานและกระแสเงิ น สดของกลุ่ ม บริ ษัท กลุ่ ม บริ ษัท มี ค วามเสี ย งจาก
อัตราดอกเบี:ยเนื องจากมีเงิ นฝากธนาคารพาณิ ชย์ เงิ นให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ทีเกียวข้องกันและสิ นเชื อกับธนาคาร
พาณิ ชย์ อย่างไรก็ตามสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี: สินทางการเงิ นดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี:ยใกล้เคี ยงกับอัตรา
ดอกเบี:ยในท้องตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงเชือว่าจะไม่มีความเสี ยงทีเป็ นสาระสําคัญจากอัตราดอกเบี:ย
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เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
ลูกหนี:ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคํ:าประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั:นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี:ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี:สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

งบการเงินรวม
จํานวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
อัตราดอกเบี:ย (ร้อยละ : ต่อปี )
6789
677W
6789
677W
0.98
27.39
0.1259%-0.3759% 0.0100%-0.3750%
3.23
2.87
0.9099%-1.3759% 1.0990%-4.3999%
19.81
4K.61
2.7827%-33.8484% 6.KV6K%-9.9411%
71.70
79.03
0.9090%-1.1509% 0.9000%-1.1000%
43.51
6.1750%-7.3750%
57.64
5.2500%-5.7750%
69.88
2.19
3.5300%-4.7444% 2.7600%-6.1099%
0.02
9.43
K.4679%
K.4679%
5.39
4.93
4.2693%-6.5984% 4.2690%-6.5980%

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
ลูกหนี:ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคํ:าประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั:นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั:นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี:ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี:สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
อัตราดอกเบี:ย (ร้อยละ : ต่อปี )
6789
677W
6789
677W
0.97
27.29
0.1259%-0.3759% 0.0100%-0.3750%
3.19
2.84
0.9099%-1.3759% 1.0990%-4.3999%
0.61
9.W8
6.KV6K%-W.WD44% 6.KV6K%-9.9411%
70.70
49.03
0.9090%-1.1509% 0.9000%-1.1000%
K.99
25.28
7.9999%
7.9999%
D3.74
8.4K79%-7.3750%
7K.8D
5.2500%-5.7750%
8W.VV
6.4W
3.7399%-4.7444% 2.7600%-6.1099%
9.96
9.43
K.4679%
K.4679%
5.39
4.93
4.2693%-6.598D% 4.2690%-6.5980%

33.2 ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี ยงด้านการให้สินเชื อทีเป็ นสาระสําคัญเนื องจากลูกหนี: การค้าส่ วนใหญ่เกิดจาก
การขายสิ นค้ากับลูกค้า ที มีความสามารถในการชํา ระหนี: ทีดีแ ละได้ติดต่ อซื: อขายกับลูกหนี: เ หล่ านี: มาเป็ น
เวลานานกลุ่มบริ ษทั จึงเชือว่าจะไม่มีความเสี ยงจากการทีลูกหนี:จะไม่ชาํ ระหนี: นอกจากนี:บริ ษทั ไม่มีความเสี ยง
จากการกระจุกตัวของลูกหนี:ทีมีนยั สําคัญ

สิง ทีส ง่ มาด้วย 3

60
33.3 ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนในสกุลเงิ นตราต่างประเทศเนื องจากมี
รายการค้ากับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี:การค้า เจ้าหนี: การค้าและเจ้าหนี: ทรัสต์รีซีททีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ ง
ฝ่ ายบริ หารได้บริ หารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนโดยเข้าทําสัญญาซื: อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า
แล้วแต่กรณี
ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญของสิ นทรัพย์และหนี: สิน
ทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี:
6789
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐ

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
หนี:สิน
227,306.00
3,112,135.55

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
สิ นทรัพย์
หนี:สิน
227,306.00
3,059,373.06
677W

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐ

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
หนี:สิน
6,257,889.31
4,346,351.25

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
สิ นทรัพย์
หนี:สิน
6,257,889.31
4,346,351.25

33.4 มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พ ย์และหนี: สินทางการเงิ น อันได้แก่ เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ าเงิ นสด
เงินลงทุนระยะสั:น ลูกหนี:การค้าและเจ้าหนี:การค้า ลูกหนี:อืนและเจ้าหนี: อืน เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมจากกิจการ
ทีเกียวข้องกัน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนืองจากมีระยะเวลาครบกําหนดทีส: นั
34. การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 43 (ปรับปรุ ง 677W) เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรมได้ให้คาํ นิ ยามมูลค่า
ยุติธรรมว่าเป็ นราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อราคาทีจะต้องจ่ายเพือชําระหนี: สินในรายการทีเกิดขึ:นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที มีการวัดมูลค่า โดยไม่คาํ นึ งว่าราคาดังกล่าวจะสังเกตได้โดยตรงหรื อได้มา
จากการประมาณการโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอืน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับดังกล่าวกํา หนดให้บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี ยวกับการวัดมูลค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี: สินซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับสิ นทรั พย์และ
หนี:สินดังกล่าวกําหนดหรื ออนุญาตให้ทาํ การวัดมูลค่ายุติธรรมหรื อต้องเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวกําหนดลําดับชั:นของมูลค่ายุติธรรมเป็ น 3 ระดับตามประเภท
ของข้อมูลทีนาํ มาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพือวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี:
ระดับ 4 : เป็ นข้อมูลราคาเสนอซื: อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนิ:สินอย่างเดี ยวกันและบริ ษทั สามารถเข้าถึ งตลาด
นั:น ณ วันทีวดั มูลค่า
ระดับ 6 : เป็ นข้อมูลอืนทีสงั เกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี: สินนั:น
ระดับ 3 : เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี:สินนั:น

ข้อ มู ล เกี ย วกับสิ นทรั พ ย์แ ละหนี: สิ นของกลุ่ มบริ ษ ทั ที มีการวัด มู ลค่ า ยุติ ธ รรมในงบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W ดังนี:
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
6789
0.12

รายการสิ นทรัพย์/หนี:สิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า

ลําดับชั:นมูลค่า
ยุติธรรม
ระดับ 2

677W
55.57

เทคนิคการประเมินมูลค่า
มูลค่าต่อหน่วยลงทุนถูกคํานวณโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม จํากัด

ข้อมูลเกียวกับสิ นทรัพย์และหนี:สินของบริ ษทั บางรายการทีไม่ได้วดั มูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W ได้กล่าวไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 38.D และเพิมเติมดังนี:
(หน่วย : ล้านบาท)
ราคาตามสัญญา
รายการสิ นทรัพย์และหนี:สิน
สัญญาแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (หมาย
เหตุ 38.D)

6789
-

677W
4K.37

มูลค่ายุติธรรม
6789
-

677W
17.W6

ลําดับชั:นมูลค่า
ยุติธรรม
ระดับ 2

เทคนิค
การประเมินมูลค่า
คํานวณโดยใช้มูลค่าทีประกาศ
โดยสถาบันการเงิน

สําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 ไม่มีการโอนเปลียนแปลงระหว่างระดับ 4 และระดับ 6 ของลําดับ
ชั:นมูลค่ายุติธรรม
35. สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ พิเศษจากการได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520
ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที 1811 (5)/2554 ในธุรกิจประเภทการลงทุนในกิจการ ผลิตเครื องทําความเย็นระบบไอนํ:า โดย
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการ ซึ งสิ ทธิ ประโยชน์ สําคัญ มีดงั นี:
ก) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ เป็ นระยะเวลาแปดปี นับแต่วนั ทีมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ผลิ ตเครื องทําความเย็นระบบไอนํ:า (วันที 15 มี นาคม พ.ศ. 2555) และในกรณี ทีป ระกอบกิ จ การขาดทุ นใน
ระหว่างเวลาทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและได้รับอนุญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ทีเกิดขึ:นในระหว่าง
เวลานั:นไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ ทีเกิดขึ:นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่
เกินห้าปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลานั:น
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ข) ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปันผลจากกิจการทีได้รับส่ งเสริ มนี: ไปรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเลาที
ได้รับการส่ งเสริ ม
ค) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นทีตอ้ งนําเข้ามาจากต่างประเทศเพือใช้ในการผลิตเพือการ
ส่ งออกเป็ นระยะเวลาหนึงปี นับแต่วนั นําเข้าครั:งแรก
จ) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื องจักรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
รายได้จากการขายสิ นค้าสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 จําแนกตามกิ จการที ได้รับ
ส่ งเสริ มการลงทุน และทีไม่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน ปรากฏดังนี:

รายได้ทีได้รับการส่ งเสริ ม
รายได้ทีไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
21,074,410.52 45,542,125.19 21,074,410.52 45,542,125.19
437,045,980.26 807,632,913.94 415,112,616.75 786,026,706.50
458,120,390.78 853,175,039.13 436,187,027.27 831,568,831.69

38. ภาระผูกพันและหนี:สินทีอาจจะเกิดขึ:น
38.4 ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 บริ ษทั มี ภาระผูกพันเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตที เปิ ดใช้แล้วจํานวน 0.70 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ (677W : จํานวน 4.20 ล้านเหรี ยญสหรัฐ)
38.6 ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 กลุ่มบริ ษทั มีหนี: สินที อาจจะเกิดขึ: นจากการออกหนังสื อคํ:าประกันของธนาคาร
เป็ นจํานวน 7.6W ล้านบาท (677W : จํานวน 5.99 ล้านบาท)
38.3 กลุ่ ม บริ ษัท ได้ท ํา สั ญ ญาเช่ า อาคารสํา นัก งาน อาคารเก็ บ สิ น ค้า อุ ป กรณ์ สํ า นัก งานและค่ า บริ การกับ
บุคคลภายนอกหลายแห่ง ณ วันที 34 ธันวาคม 6789 และ 677W กลุ่มบริ ษทั มีภาระจะต้องจ่ายชําระค่าเช่า ดังนี:
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ณ วันที

6789

ถึงกําหนดชําระ - ภายใน 4 ปี
- เกินกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี
รวม

677W

10,021,827.76 9,312,083.38
7,557,170.00 14,189,867.76
17,578,997.76 23,501,951.14

6789

9,625,827.76
7,293,170.00
16,918,997.76

677W

V,WD9,083.38
13,76W,867.76
26,D8W,951.14
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38.D ณ วันที 34 ธันวาคม 677W กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจํานวน 0.50 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ) ซึ งสัญญาดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 4 ปี
38.7 บริ ษทั ตกลงทําสัญญาตัวแทนจําหน่ายสิ นค้ากับบริ ษทั ในต่างประเทศ 1 แห่ ง โดยบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เป็ น
ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าสําหรับผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็น รุ่ น EVAP 70 และ EVAP 35 ในประเทศต่างๆ ทัว โลก
ยกเว้นบางประเทศตามที ต กลงกันในสั ญ ญา สัญ ญามี กาํ หนดอายุ 11 ปี ครบกํา หนดในเดื อนธัน วาคม
พ.ศ. 2565 ทั:งนี:บริ ษทั ผูกพันทีจะต้องมียอดขายสิ นค้าตามเป้าหมายทีระบุในสัญญา
38.8 บริ ษทั ตกลงทําสัญญาตัวแทนจําหน่ ายสิ นค้ากับบริ ษทั ในต่างประเทศ 1 แห่ ง ซึ งเป็ นรายเดี ยวกับข้อ 38.7
จํานวน 2 สัญญา โดยบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิ นค้าสําหรับผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็น รุ่ น
EVAP 03 และ EVAP 20 ในประเทศต่าง ๆ ทัว โลก ยกเว้นบางประเทศตามทีตกลงกันในสัญญา สัญญามี
กําหนดอายุ 11 ปี ครบกําหนดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
36.7 บริ ษ ทั ตกลงทํา สัญ ญาจ้า งผลิ ต สิ นค้า กับบริ ษ ทั ในต่ า งประเทศ 4 แห่ ง สํา หรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์พ ัด ลมไอเย็น
รุ่ น MIK-67EXN สัญญามีกาํ หนดอายุ 44 ปี ครบกําหนด ในเดือนธันวาคม พ.ศ.678V
38.V บริ ษทั ทําสัญญารับการประกันคุณภาพสิ นค้าจากผูผ้ ลิตสิ นค้าในต่างประเทศ 4 แห่ ง สําหรับความเสี ยหายที
อาจเกิดขึ:นจากการผลิต ผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นให้กบั บริ ษทั เป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึ งจะครบกําหนด ในเดือน
สิ งหาคม 6784
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3K. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิจการสําหรับปี
สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 677W ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพือให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 ซึ งสามารถสรุ ป
ได้ดงั นี:

รายการทีแสดงไว้เดิม
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
เจ้าหนี:ทรัสต์รีซีท
หนี:สินหมุนเวียนอืน
หนี:สินหมุนเวียนอืน
หนี:สินหมุนเวียนอืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั:น– กิจการทีเกียวข้องกัน

จัดประเภทใหม่
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนี:กรมสรรพากร
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อืน – กิจการอืน
ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน – กิจการทีเกียวข้องกัน

(หน่วย : บาท)
ณ วันที 34 ธันวาคม 6779
งบแสดงฐานะ งบแสดงฐานะการเงิน
การเงินรวม
เฉพาะกิจการ
2,095,276.17
1,937,337.83
20,363,395.11
18,713,610.55
1,027,500.00
1,027,500.00
295,142.22
648,400.00
648,400.00
29,590.77
68,337.KK
4,412,578.92
4,412,578.92
2,110,836.89
1,963.026.21
1,740,949.66

รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 677W ได้มีการจัดประเภท
รายการใหม่เพือให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 34 ธันวาคม 6789 ซึ ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี:
(หน่วย : บาท)
รายการทีแสดงไว้เดิม
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

จัดประเภทใหม่
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รายได้อืน

สําหรับปี สิ:นสุดวันที 34 ธันวาคม 6779
งบกําไรขาดทุนรวม
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
K,VD9.V6
71,190.87
71,190.87
VK,V6W.6K
VK,V6W.6K
767,KW3.DK
767,KW3.DK
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38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั:งที 1/2561 มีมติ เห็นควรให้นาํ เสนอต่อที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ในวันที 26 เมษายน 2561 เพือพิจารณาในเรื องสําคัญสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี:
- พิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 24,000,000.00 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิม
ทุนจํานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ ดังนี:
- พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 48,000,000 หุ น้ มูลค่าทีตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ น้
ในลักษณะเป็ นการเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) เพือเสนอขายหุ ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement)
- พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 48,000,000 หุ น้ มูลค่าทีตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ น้
ในลักษณะเป็ นการเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) เพือเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั
ตามสัดส่ วนจานวนหุน้ ทีผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
- พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้องกับการ
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) ดังกล่าว เช่ น ระยะเวลาเสนอขายโดยจะ
พิจารณาเสนอขายใน คราวเดี ยวหรื อหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรื อทุกกลุ่มบุคคล
รวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ วันและเวลาทีเสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึง เงือนไขและรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญ เพิมทุนดังกล่าว
39. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี:ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เพือให้ออกงบการเงิน
ได้เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ มทุน
บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน)
วันที 27 กุมภาพันธ์ 2561
ข้าพเจ้า บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง4 ที 1/2561
เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. เกีย วกับการเพิม ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม ทุนดังต่อไปนี4
1. การเพิ มทุน
ทีป ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้เพิม ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 120 ล้านบาท เป็ น 144 ล้านบาท โดย
ออกหุน้ สามัญ / หุน้ บุรมิ สิทธิ จํานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท รวม 24,000,000 ล้านบาท โดยเป็ น
การเพิม ทุนในลักษณะดังนี4
การเพิมทุน

ประเภทหุ้น

แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
; แบบมอบอํานาจทัวไป

(General Mandate)

จํานวนหุ้น

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

96,000,000
-

มูลค่าทีตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.25
-

รวม
(ล้านบาท)
24,000,000
-

กรณีการเพิม ทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลําดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
กรณีการเพิม ทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลําดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4
2. การจัดสรรหุ้นเพิ มทุน
2.1

แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นทุน

ผูถ้ อื หุน้ เดิม

-

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)
-

ประชาชน

-

-

-

-

-

บุคคลใด ๆ
(ระบุ) -

-

-

-

-

-

เพือรองรับการ
แปลงสภาพ/ใช้
สิทธิของตราสาร
(ระบุ) -

-

-

-

-

-

จัดสรรให้แก่

จํานวนหุ้น

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
-

วัน เวลา จองซื&อ
และชําระเงิ นค่าหุ้น
-

หมายเหตุ
-
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2.2

แบบมอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate)
จัดสรรให้แก่

ผูถ้ อื หุน้ เดิม

เพือรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้สทิ ธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซือ4 หุน้ เพิม ทุนทีโ อนสิทธิได้
ประชาชน
บุคคลในวงจํากัด
1/

48,000,000

ร้อยละต่อ
ทุนชําระแล้วJ/
10

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

ดูรายละเอียดตาม
หมายเหตุทา้ ยตาราง
-

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

48,000,000
-

10
-

-

ประเภทหลักทรัพย์
หุน้ สามัญ

จํานวนหุ้น

หมายเหตุ

ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันทีค ณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนมีมติให้มกี ารเพิม ทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ
1) ให้คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอืนๆ ทีเ กีย วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุนแบบ
มอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate) ดังกล่าว เช่น (1) ระยะเวลาเสนอขายโดยจะพิจารณาเสนอขายในคราว
เดียว หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ วัน
และ เวลาทีเ สนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึง เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเ กีย วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุน
ดังกล่าว (2) การเข้าเจรจาทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ กีย วข้อง รวมทัง4 ดําเนินการ
ต่างๆ อันเกีย วเนืองกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน
ต่างๆ และหลักฐานทีจ าํ เป็ นและเกีย วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุนดังกล่าว ซึง รวมถึงการติดต่อ และการยืน
คําขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่ วยงานทีเ กีย วข้อง และการ
นําหุน้ สามัญเพิม ทุนของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และมีอํานาจในการดําเนินการ
อืนใดอันจําเป็ น และสมควรเกีย วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุนดังกล่าว รวมทัง4 ให้นําเสนอเรืองนี4ต่อทีป ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
 (General Mandate) โดยวิธกี ารเสนอขายให้แก่บุคคลใน
2) บริษทั จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุนแบบมอบอํา นาจทัวไป
วงจํากัด โดยทุนชําระแล้วในส่วนทีเ พิม ของบริษทั จะต้องไม่เกินกว่า 96,000,000 หุน้ ซึง ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนชําระแล้ว ณ วันทีค ณะกรรมการบริษทั มีมติให้มกี ารเพิม ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate) ซึง เป็ น
จํานวนเท่ากับ 96,000,000 หุน้ โดยให้บริษทั ดําเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที
บริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํา ปี ในครัง4 ถัดไป หรือภายในวันทีก ฎหมายกําหนดให้ต้องจัดให้มกี ารประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ในครัง4 ถัดไป ทัง4 นี4แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุนให้แก่บุคคลในวงจํา กัดนี4จะไม่เป็ นการจัดสรรให้แก่บุคคลทีเกียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ กีย วโยงกัน (รวมถึงทีม กี าร
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แก้ไข เพิม เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั กิ าร ของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ กีย วโยงกัน พ.ศ. 2546
4) ราคาทีเ สนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็ นราคาตําตามทีก ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํา กับ
ตลาดทุนที ทจ. 72/2558 เรือง การอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจํา กัด โดย
ราคาเสนอขายจะไม่ตํากว่าราคาถัวเฉลีย ถ่วงนํ4าหนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทํา การ
ติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุน้
3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพือขออนุมตั ิ การเพิ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
วีนัส ชัน4 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โดยมีวาระการประชุม ดังนี4 โดย
 กํ า หนดวัน ปิ ด สมุ ด ทะเบีย นพัก การโอนหุ้ น เพือ สิท ธิใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถือ หุ้น ตัง4 แต่ ว ัน ที
................................. จนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
; โดยกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 (Record date) ในวันที
20 มีนาคม 2561
4. การขออนุญาตเพิ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้อง และเงือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 การขออนุมตั จิ ากทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
4.2 การดําเนินการยืนขอจดทะเบียนการเพิม ทุนและทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือนําหุน้ สามัญเพิม ทุนทีเ สนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมือมีการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุน
แบบมอบอํานาจโดยทัวไป
 (General Mandate)
4.4 การขออนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือนําหุ้นสามัญเพิม ทุนทีเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ
บริษทั ตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ทีผ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ เมือมีการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนแบบมอบอํานาจโดยทัวไป
 (General Mandate)
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนทีเพิม
เพือให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดํา เนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และ
โครงสร้างเงินลงทุนทีเ หมาะสมของบริษทั
6. ประโยชน์ทีบริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน
เพีอ ให้บริษัทสามารถระดมได้ภายในระยะเวลาอันสัน4 และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจปกติ
เพือขยายธุรกิจและส่งเสริมสภาพคล่องของบริษทั
7. ประโยชน์ทีผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
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บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิทเี หลือหลังจากหักเงิน
สํารองต่างๆ ทุกประเภท ตามทีไ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย หากไม่มเี หตุจาํ เป็ นอืนใด
และการจ่ายเงินปั นผลนัน4 ไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
7.2 ผูจ้ องซือ4 หุน้ สามัญเพิม ทุนครัง4 นี4จะมีสทิ ธิรบั เงินปั นผลจากการดําเนินงาน เริม ตัง4 แต่ผจู้ องซือ4 หุน้ เพิม ทุนดังกล่าว
ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
7.3 อืนๆ
-ไม่ม-ี
8. รายละเอียดอืนใดทีจาํ เป็ นสําหรับผูถ้ ือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ มทุน
-ไม่มี –
9. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ทีคณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน
ลําดับ

ขัน& ตอนการดําเนิ นการ

วัน เดือน ปี

1

วันประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง4 ที 1/2561

27 กุมภาพันธ์ 2561

2

กําหนดวัน Record Date เพือสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561

20 มีนาคม 2561

3

วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561

26 เมษายน 2561

4

จดทะเบียนเพิม ทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที
ทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ิ

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี4ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายนพชัย วีระมาน
กรรมการผูจ้ ดั การ

D

สิง ทีส ่งมาด้วย 5.1

นิ ยามของกรรมการอิ สระของบริ ษทั
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุน้ ทีม สี ทิ ธิออกเสียงทัง4 หมดของบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง4 นี4 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ทเี กียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน4 ๆ ด้วย ซึง มีความเข้มงวดเท่ากับข้อกําหนดขัน4 ตําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเข้มงวดกว่าข้อกําหนดขัน4 ตําของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจําหรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกันผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือ
ของผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันทีย นื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทัง4 นี4 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี รรมการอิสระเคย
เป็ นข้าราชการหรือทีป รึกษาของส่วนราชการซึง เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
(ค) ไม่เป็ นบุคคลทีม คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ ป็ นบิดามารดา
คู่สมรสพีน้องและบุตรรวมทัง4 คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษทั ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง4 ไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม นี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของผูท้ มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียนื คําขออนุ ญาตต่ อสํา นักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ข้า งต้ น รวมถึ ง การทํ า รายการทางการค้ า ทีก ระทํ า เป็ นปกติ เ พือ ประกอบกิจ การการเช่ า หรือ ให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการ
รับหรือให้กู้ยมื คํ4าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี4สนิ รวมถึงพฤติการณ์อนื ทํานองเดียวกัน ซึง
เป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี4ทตี ้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึงตัง4 แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี ตี วั ตน
สุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง4 แต่ยสี บิ ล้านบาทขึน4 ไปแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทัง4 นี4 การคํานวณภาระหนี4ดงั กล่าว
ให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ กีย วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ กีย วโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี4ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี4
ทีเ กิดขึน4 ในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีม คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม นี ยั ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึง มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของ
บริษทั ฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย นื คําขออนุญาต
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
(ฉ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง รวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือทีป รึกษา
ทางการเงิน ซึง ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม นี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน4 ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย นื
คําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
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(ช)

ไม่เป็ นกรรมการทีไ ด้รบั การแต่งตัง4 ขึน4 เพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง เป็ นผูท้ เี กีย วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการทีมสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม นี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป รึกษา
ทีรบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมสี ทิ ธิออกเสียงทัง4 หมดของบริษัทอืน ซึง
ประกอบกิจการทีม สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มลี กั ษณะอืนใดทีท าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง4 ให้เป็ นกรรมการอิสระทีมลี กั ษณะเป็ นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แล้วกรรมการอิสระอาจ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีทบี ุคคลทีบ ริษทั ฯ แต่งตัง4 ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก ําหนดตามวรรคหนึง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษทั ฯ ได้รบั การผ่อนผันข้อ
ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมือบริษทั ฯ ได้จดั ให้
มีความเห็นคณะกรรมการบริษทั ทีแ สดงว่าได้พจิ ารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง4 ฉบับแก้ไขเพิม เติม) แล้วว่าการแต่งตัง4 บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่ อการ
ปฏิบตั ิหน้าทีแ ละการให้ความเห็นทีเ ป็ นอิสระและจัดให้มกี ารเปิ ดเผยขอ้มูลต่อไปนี4ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ใน
วาระพิจารณาแต่งตัง4 กรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท ําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตไิ ม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี าํ หนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นทีย งั คงหรือแต่งตัง4 ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง4 บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ
อิสระ
เพือประโยชน์ ตาม (จ) และ (ฉ) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลทีได้รบั มอบหมายจากสํานัก
งานสอบบัญชี หรือผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็ นผู้ลงลายมือชือในรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการให้บริการ
ทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิตบิ ุคคลนัน4
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รศ. ดร. ประกิ จ ตังติ สานนท์
บุคคลทีไ ด้รบั การเสนอชือ เพือ แต่งตัง เป็ นกรรมการบริษทั
สัญชาติ

ไทย

ปัจจุบนั อายุ

75 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี

ดุษฎีกติ ติมศักดิ _ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญีป ่ นุ
สาขาวิศวกรรมสือ สาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
The University of Electro-Communications ประเทศญีป ่ นุ
สาขาวิศวกรรมสือ สาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญีป ่ นุ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประกาศนียบัตร
• ประกาศนียบัตร

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 25/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
• 2556 – ปั จจุบนั

• 2560 – ปั จจุบนั
• 2560 – ปั จจุบนั
• 2560 – ปั จจุบนั
• 2559 – ปั จจุบนั
• 2551 – 2555

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั โนวา ออร์แกนิค จํากัด
กรรมการสภา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ทีป รึกษา สมาคมนักเรียนเก่าญีป่ นุ ในพระบรมราชูปถัมป์
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Executive Director, Japan International Corporation Agency (JICA)

เป็ นกรรมการรายเดิ ม กรรมการ กรรมการอิสระ
จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

ได้รบั การแต่งตัง4 เมือวันที 8 พฤศจิกายน 2556

4 ปี

ตําแหน่ งปัจจุบนั

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

การถือหุ้นในบริษทั

ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั

จํานวนครังที
& เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2560
• เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทั
จํานวน 7 ครัง4 จากการประชุม 7 ครัง4
• เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 4 ครัง4 จากการประชุม 4 ครัง4
• เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 1 ครัง4 จากการประชุม 1 ครัง4
• เข้าร่วมประชุม กรรมการอิสระ
จํานวน 1 ครัง4 จากการประชุม 1 ครัง4
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การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอืน ทีเป็ นบริษทั จดทะเบียน
ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน ทีเ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอืน ทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• 2560 – ปั จจุบนั

จํานวน 1 บริษทั

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั โนวา ออร์แกนิค จํากัด

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิ จการอืนทีอาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
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นายสรรพัชญ โสภณ
บุคคลทีไ ด้รบั การเสนอชือ เพือ แต่งตัง เป็ นกรรมการบริษทั
สัญชาติ

ไทย

ปัจจุบนั อายุ

64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ (Master of Business and Administration)
Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประกาศนียบัตร
• ประกาศนียบัตร
• ประกาศนียบัตร
• ประกาศนียบัตร

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 30/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร The Executive Director Course (EDC 1/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 49/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 23/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
• 2556 – ปั จจุบนั

• 2560 - ปั จจุบนั
• 2555 - 2560
• 2553 – 2557

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษทั แพลเน็ตคอมมิวนิเคชัน เอเชีย จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(SIPA)

เป็ นกรรมการรายเดิ ม กรรมการ กรรมการอิสระ
จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

ได้รบั การแต่งตัง4 เมือวันที 8 พฤศจิกายน 2556

4 ปี

ตําแหน่ งปัจจุบนั

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

การถือหุ้นในบริษทั

ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั
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จํานวนครังที
& เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2560
• เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทั
• เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
• เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
• เข้าร่วมประชุม กรรมการอิสระ

จํานวน 5 ครัง4 จากการประชุม 7 ครัง4
จํานวน 3 ครัง4 จากการประชุม 4 ครัง4
จํานวน 1 ครัง4 จากการประชุม 1 ครัง4
จํานวน 1 ครัง4 จากการประชุม 1 ครัง4

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอืน ทีเป็ นบริษทั จดทะเบียน
• 2560 - ปั จจุบนั

จํานวน 1 บริษทั

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอืน ทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน ทีไ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิ จการอืนทีอาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
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นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์
บุคคลทีไ ด้รบั การเสนอชือ เพือ แต่งตัง เป็ นกรรมการบริษทั
สัญชาติ

ไทย

ปัจจุบนั อายุ

43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี

สาขาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประกาศนียบัตร

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 105/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
• 2556 - ปั จจุบนั
• 2560 - ปั จจุบนั
• 2554 - ปั จจุบนั
• 2556 - 2559

กรรมการ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั  จํากัด
กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั  จํากัด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจและบริการลูกค้า
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน)

เป็ นกรรมการรายเดิ ม

กรรมการ

จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

ได้รบั การแต่งตัง4 เมือวันที 8 พฤศจิกายน 2556
4 ปี

ตําแหน่ งปัจจุบนั

กรรมการ

การถือหุ้นในบริษทั

จํานวน 5,142,857 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.07

จํานวนครังที
& เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2560
• เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทั

จํานวน 7 ครัง4 จากการประชุม 7 ครัง4

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอืน ทีเป็ นบริษทั จดทะเบียน
ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน ทีเ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอืน ทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

จํานวน 1 บริษทั

• กรรมการ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั  จํากัด
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิ จการอืนทีอาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
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นางสาวซูซาน เอียมวณิ ชชา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 4306
ตําแหน่ ง

หุน้ ส่วนสํานักงาน

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คุณวุฒิทางวิ ชาชีพ
• ผูส้ อบบัญชีทไี ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
• ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทํางาน
• 2548 – ปั จจุบนั
• 2533 – 2548

หุน้ ส่วนสํานักงาน บริษทั เอส พี ออดิท จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบอาวุโส บริษทั สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด

นายสุชาติ พานิ ชย์เจริ ญ
ตําแหน่ ง

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 4475

หุน้ ส่วนสํานักงาน

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณวุฒิทางวิ ชาชีพ
• ผูส้ อบบัญชีทไี ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
• ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทํางาน
• 2550 – ปั จจุบนั
• 2534 – 2547

หุน้ ส่วนสํานักงาน บริษทั เอส พี ออดิท จํากัด
หัวหน้าผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี บริษทั สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด
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นางสาววันดี เอียมวณิ ชชา
ตําแหน่ ง

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 8210

หุน้ ส่วนสํานักงาน

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณวุฒิทางวิ ชาชีพ
• ผูส้ อบบัญชีทไี ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ประสบการณ์การทํางาน
• 2549 – ปั จจุบนั
• 2541 – 2546

หุน้ ส่วนสํานักงาน บริษทั เอส พี ออดิท จํากัด
หัวหน้าผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี บริษทั สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด

นางสาวชืนตา ชมเมิ น ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 7570
ตําแหน่ ง

หุน้ ส่วนสํานักงาน

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี

บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน วิทยาเขตบพิตรพิมขุ จักรวรรดิ

คุณวุฒิทางวิ ชาชีพ
• ผูส้ อบบัญชีทไี ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ประสบการณ์การทํางาน
• 2549 – ปั จจุบนั
• 2544 – 2547

หุน้ ส่วนสํานักงาน บริษทั เอส พี ออดิท จํากัด
หัวหน้าผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี บริษทั สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด
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นายเกียรติ ศกั ดิL วานิ ชย์หานนท์
ตําแหน่ ง

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 9922

หุน้ ส่วนสํานักงาน

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สถิตปิ ระยุกต์)
วิชาเอก วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสีย ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณวุฒิทางวิ ชาชีพ
• ผูส้ อบบัญชีทไี ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ประสบการณ์การทํางาน
• 2558 – ปั จจุบนั
• 2555 – 2558
• 2547 – 2555

หุน้ ส่วนสํานักงาน บริษทั เอส พี ออดิท จํากัด
หุน้ ส่วนสํานักงาน บริษทั เควี จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
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คําชีแ4 จง เรือ ง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิ
เข้าร่วมประชุมเพือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุน้
เนื องด้วยบริษทั ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที 26 เมษายน 2561 เวลา
13.30 น. ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิ ภาวดีรงั สิ ต แขวงหลักสี เขต
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยบริษทั จะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนัน4 เพือให้การประชุมผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั เป็ นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงเห็นควรกําหนดให้มกี าร
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมเพือให้ผถู้ อื หุน้
ยึดถือปฏิบตั ติ ่อไป บริษทั จึงขอชีแ4 จงให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี4
1. กรณี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว
1.1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง มีบาร์โคด
1.1.2 แสดงเอกสารทีห น่วยราชการออกให้ซงึ มีรปู ถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น
กรณีทผี ถู้ อื หุน้ บุคคลธรรมดามีการแก้ไข ชือ-ชือสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย นแปลงดังกล่าวด้วย
1.2 ผูถ้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
1.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง มีบาร์โคด
1.2.2 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานทีม อี าํ นาจรับรองได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึง
รับรองความถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือแทนนิตบิ ุคคลนัน4 ๆ และประทับตรา (ถ้ามี)
1.2.3 แสดงเอกสารทีหน่ วยราชการออกให้ซงึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของกรรมการผู้มีอํานาจทีมาเข้าร่วม
ประชุม
1.3 ผูถ้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
1.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง มีบาร์โคด
1.3.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล หรือเอกสารอืนทีห น่วยงานราชการ ได้ออกให้ไม่เกิน
1 ปี ซึง แสดงชือกรรมการผูม้ อี าํ นาจและอํานาจกรรมการ พร้อมรับรองโดยโนตารีพบั ลิค หรือ
หน่วยงานทีม อี าํ นาจคล้ายคลึงกันตามกฏหมายของแต่ละประเทศ
1.3.3 แสดงเอกสารทีหน่ วยราชการออกให้ซงึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
บัตร
ประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจทีม าเข้าร่วมประชุม
2. กรณี มอบฉันทะ
2.1 กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว
2.1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง มีบาร์โคด
2.1.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีก รอกข้อความครบถ้วน
2.1.3 สําเนาเอกสารทีห น่ วยราชการออกให้ซงึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง โดยผูม้ อบฉันทะ
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2.1.4 ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงเอกสารทีห น่ วยราชการออกให้ซงึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น
2.2 กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
2.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง มีบาร์โคด
2.2.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีก รอกข้อความครบถ้วน
2.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานทีม อี าํ นาจรับรองได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึง
รับรองความถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือแทนนิตบิ ุคคลนัน4 ๆ และประทับตรา (ถ้ามี)
2.2.4 สําเนาเอกสารทีห น่ วยราชการออกให้ซงึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงลายมือชือแทน
นิตบิ ุคคลนัน4 ๆ ซึง รับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว
2.2.5 ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงเอกสารทีห น่วยราชการออกให้ซงึ มีรปู ถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น เพือลงทะเบียนเข้า
ประชุม
2.3 กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
2.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง มีบาร์โคด
2.3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีก รอกข้อความครบถ้วน
2.3.3 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล หรือเอกสารอืนทีห น่ วยงานราชการได้ออกให้ ไม่เกิน
1 ปี ซึง แสดงชือ กรรมการผู้มีอํา นาจและอํา นาจกรรมการ พร้อ มรับ รองโดยโนตารีพ ับ ลิค หรือ
หน่วยงานทีม อี าํ นาจคล้ายคลึงกันตามกฏหมายของแต่ละประเทศ
2.3.4 สําเนาเอกสารทีห น่วยราชการออกให้ซงึ มีรปู ถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือแทน
นิตบิ ุคคลนัน4 ๆ ซึง รับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว
2.3.5 ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงเอกสารทีห น่ วยราชการออกให้ซงึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น เพือลงทะเบียนเข้า
ประชุม
3. กรณี การมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้นทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง& ให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น
3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง มีบาร์โคด
3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ทีก รอกข้อความครบถ้วน
3.3 สําเนาเอกสารของผูถ้ อื หุน้ ทีเ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ ตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี
3.4 สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศทีมอบอํานาจให้ Custodian ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
3.5 สําเนาหนังสือยืนยัน หรือสําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
3.6 สํา เนาหนั ง สือ มอบอํ า นาจที Custodian มอบอํ า นาจให้ก รรมการ หรือ ผู้บ ริห าร หรือ พนั ก งานของ
Custodian มอบฉันทะได้ ซึง รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
3.7 สําเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผูม้ อบฉันทะ ซึง รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
3.8 ผู้ร ับ มอบฉัน ทะต้อ งแสดงเอกสารทีห น่ ว ยราชการออกให้ซึง มีรูป ถ่ า ย และยัง ไม่ ห มดอายุ เช่ น บัต ร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้น เพือลงทะเบียนเข้าประชุม
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**แบบหนังสือมอบฉันทะ ตาม สิง ทีส ง่ มาด้วย 9
**ในหนังสือมอบฉันทะแต่ละฉบับนัน4 ต้องติดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์
**เอกสารทีต น้ ฉบับเป็ น ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความถูกต้องของ
คําแปลโดยผูม้ อบฉันทะ
4. กรณี การมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระ
ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังนี4
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
1. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นายสรรพัชญ โสภณ
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ข้อมูลรายชือกรรมการอิสระทีบ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ปรากฏตาม สิง ทีส ง่ มาด้วย 10
ทัง4 นี4 กรณีทผี มู้ อบฉันทะกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูล้ งมติแทนตามทีเ ห็นสมควรแล้ว กรรมการอิสระทีไ ด้รบั มอบ
ฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระที 10 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 เพือหลีกเลีย งการ
มีสว่ นได้เสียในกรณีดงั กล่าว
ผูถ้ อื หุน้ ทีป ระสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีไ ด้จดั ทําขึน4 และลง
นามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ทีเ กีย วข้อง โดยส่งถึง สํานักเลขานุการบริษทั บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน
แนล จํากัด (มหาชน) เลขที 12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900 ภายในวันที 25 เมษายน 2561 จักเป็ นพระคุณยิง
5. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทั จะเริม เปิ ดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ตัง4 แต่เวลา 12.30 นาฬิกา เป็ นต้น
ไป ของวันพฤหัสบดีที 26 เมษายน 2561 ณ สถานทีป ระชุมตามแผนทีส ถานทีจ ดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ปรากฏตาม
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6. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น
วาระทัวไป

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมือลงทะเบียน
และ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ ในทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยให้นับหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ ซึง ผูถ้ อื หุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
2) ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผ ู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน4 การ
ลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามทีร ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื ว่าการลงคะแนน
เสียงนัน4 ไม่ถูกต้อง และไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
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2.2 หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือ
ระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทที ปี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจาก ทีร ะบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ รวมถึงกรณีทมี กี ารเปลีย นแปลงหรือเพิม เติมข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามทีเ ห็นสมควร
วาระเลือกตัง4 กรรมการ
สําหรับวาระการเลือกตัง4 กรรมการ ให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง4 กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี4
1) ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถ อื
2) ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม อี ยู่ทงั 4 หมดตามข้อ 1 เลือกตัง4 บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้โดยจะไม่สามารถใช้รูปแบบในการเลือกตัง4 โดยแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคล
หลายๆ คนได้
3) บุคคลซึง ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง4 เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง4 ในครัง4 นัน4 ในกรณีทบี ุคคลซึงได้ร ับการเลือกตัง4 ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง4 ในครัง4 นัน4 ให้ผู้เป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี4ขาด
เพือให้บริษทั มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีด ี ดังนัน4 สําหรับวาระที 9
ซึง เป็ นวาระพิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง4 กรรมการแทนกรรมการทีพ น้ จากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2561 บริษทั
จะเก็บ บัต รลงคะแนนเสีย งจากผู้ถือ หุ้น ทีเ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทัง4 ในกรณี ทีท่ า นผู้ถือ หุ้น มีค วามประสงค์ทีจ ะ
ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานทีป ระชุมหรือเจ้าหน้าทีข องบริษทั จะชีแ4 จงวิธกี ารนับคะแนนเสียงให้ทปี ระชุมทราบก่อนเริม วาระการประชุม
โดยเจ้าหน้าทีข องบริษทั จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมือลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนทีส่งมาจากผูถ้ อื หุน้ ในทีป ระชุม ผูถ้ อื หุน้ และจะแจ้งผลการ
นับคะแนนให้ทปี ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน4 วาระนัน4 ๆ ทัง4 นี4 จํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
เนืองจากอาจมีผถู้ อื หุน้ บางท่านเข้ามาประชุมเพิม เติม หรือกลับก่อน

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

(1) ข้าพเจ้า................................................................................................................สัญชาติ...........................................
I/We
nationality
อยู่บา้ นเลขที. .........................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง.......................................
Tambol/Sub-district
Residing at No.
Road
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
Province
Postal Code
Amphur/District
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Masterkool International Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทัง4 สิน4 รวม................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................เสียง ดังนี4
holding a total of
shares and having the right to vote equal to
votes,as follows
หุน้ สามัญ .....................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..........................................เสียง
Common share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ......................-..........................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................-..................เสียง
Preference share
shares and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1...............................................................................................................................................อายุ...................ปี
Age
อยู่บา้ นเลขที. .........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง.......................................
Tambol/Sub-district
Residing at No.
Road
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ .................................
Province
Postal Code
Amphur/District
หรือ กรณีทผี ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั
or may grant proxy to Independent Directors as follows:
2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
Mr. Mongkol Kasaemsun Na Ayudthaya Director, Independent Director,
Age 57
Audit Committee Member, Chairman of Nomination and
Remuneration Committee
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ทีอ ยู่ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน) 12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม 10900
Address Masterkool International Public Company Limited 12/16-17 & 12/20 Thesabansongkrao Rd.,
Ladyao, Chatuchak, Bangkok,10900
¾ มีสว่ นได้เสียในวาระที  10 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
Have conflicts of interests in the agenda 10 To consider and approve remuneration for director for the
year 2017
3. รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
อายุ 75 ปี
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
Assoc.Prof.Dr. Prakit Tangtisanon
Chairman of the Board, Independent Director, Age 75
Audit Committee Member and Nomination and
Remuneration Committee Member
ทีอ ยู่ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน) 12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม 10900
Address Masterkool International Public Company Limited 12/16-17 & 12/20 Thesabansongkrao Rd.,
Ladyao, Chatuchak, Bangkok,10900
¾ มีสว่ นได้เสียในวาระที 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง4 กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ อกตามวาระ และวาระ
ที 10 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
Have conflicts of interests in the agenda 9 to consider and approve the re-election of the directors
who retired by rotation and the agenda 10 to consider and approve remuneration for director for the
year 2018
4. นายสรรพัชญ โสภณ
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
Director, Independent Director, Chairman of Audit Age 64
Mr. Sanpat Sopon
Committee and Nomination and Remuneration Committee
Member
ทีอ ยู่ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน) 12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม 10900
Address Masterkool International Public Company Limited 12/16-17 & 12/20 Thesabansongkrao Rd.,
Ladyao, Chatuchak, Bangkok,10900
¾ มีสว่ นได้เสียในวาระที 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง4 กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ อกตามวาระ และวาระ
ที 10 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
Have conflicts of interests in the agenda 9 to consider and approve the re-election of the directors
who retired by rotation and the agenda 10 to consider and approve remuneration for director for the
year 2018
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
ในวันพฤหัสบดีที 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวีนสั ชัน4 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ นื ด้วย
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to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The Annual General Meeting of
Shareholders for the Year 2018 on Thursday, 26 April 2018 at 13.30 hours at Venus Room, 3rd Floor, The
Miracle Grand Convention 99 Vibhavadi-Rangsit, Laksi, Donmuang, Bangkok 10210 or at any adjournment
thereof to any other date, time and place
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง4 นี4 ดังนี4
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:วาระที 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2560
Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2560
Agenda 2 To consider and approve the results of the company’s operation for the year 2017
วาระที 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี สิ& นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2017
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 4 พิ จารณาอนุมตั ิ งดจัดสรรเงิ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิ นปันผล
สําหรับผลการ ดําเนิ นงานปี 2560
Agenda 4 To consider and approve no allocation of profit for the statutory reserve and no dividend
payment for the year 2017
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ มทุนจดทะเบียนของบริษทั ในลักษณะการเพิ มทุนแบบมอบอํานาจ
ทัวไป
 (General Mandate)
Agenda 5 To consider and approve an increasing capital by means of General Mandate
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 5

วาระที 6 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ U ให้สอดคล้องกับการเพิ มทุนจดทะเบียน
Agenda 6 To consider and approve to amend the Memorandum of Association Article 4 in accordance
with the increasing registered capital
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ มทุนของบริ ษทั แบบมอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate)
เพือเสนอขายหุ้นให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มของบริษทั ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผถู้ ือหุ้นแต่ละรายถือ
อยู่ (Right Offering)
Agenda 7 To consider and approve for the allotment of newly-issued ordinary shares in means of
General Mandate to the existing shareholders (Right Offering)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ มทุนของบริ ษทั แบบมอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate)
เพือเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
Agenda 8 To consider and approve for the allotment of newly-issued ordinary shares in means of
General Mandate to the specific investors (Private Placement)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 8
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วาระที 9 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง& กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีออกตามวาระ
Agenda 9 To consider and approve the re-election of the directors who retired by rotation
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:การแต่งตัง& กรรมการเป็ นรายบุคคล/ appointment of certain directors
1) รศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
Assoc. Prof. Dr. Prakit Tangtisanon
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2) นายสรรพัชญ โสภณ
Mr.Sanpat Sopon
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3) นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
Miss Sunanta Wanwat
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 10 พิ จารณาอนุมตั ิ คา่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
Agenda 10 To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2018
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 11 พิ จารณาแต่งตัง& ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561
Agenda 11 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors’
remuneration for the year 2018
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที 12 พิ จารณาแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั หมวดที 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27. เพือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที แก้ไขตามคําสังหั
 วหน้ ารักษาความ
สงบแห่งชาติ ที 21/2560 เรืองการแก้ไขเพิ มเติ มกฎหมายเพืออํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิ จ
Agenda 12 To consider and approve the amendment of the company’s regulation article 27 to be in
line with amending of section 100 of Public Limited Company Act BE2535 (1992), as
instructed by NCPO No.21/2560 Re: Amendments to the Laws to facilitate conduct a
business
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 13 พิ จารณาเรือ งอืนๆ (ถ้ามี)
Agenda 13 To consider any other business (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีร ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี4ให้ถอื ว่า
การลงคะแนนเสียงนัน4 ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
The proxy holder’s vote on any agenda item, which is not in accordance with my/our intention as
specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a
shareholder.
(6) ในกรณีทขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือ
ในกรณีที ทีป ระชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีร ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทมี ี
การแก้ไขเปลีย นแปลงหรือเพิม เติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณา และลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็น 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.
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กิจการใดทีผ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does
not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been
undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชือ/Signed......................................................................................ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor
(
)
ลงชือ/Signed.......................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชือ/Signed.......................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชือ/Signed.......................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
หมายเหตุ / Remarks
. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the
meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting
votes.
. วาระเลือกตัง4 กรรมการสามารถเลือกตัง4 กรรมการทัง4 ชุดหรือเลือกตัง4 กรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.
. ในกรณีทมี วี าระทีจ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม เติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached
Supplement to Proxy Form B. shall be used.

สิง ทีส ง่ มาด้วย 9
Enclosure 9
ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplement to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy holder by the shareholder of Masterkool International Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวีนัส ชัน4 3
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือจะพึง
เลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ นื ด้วย
The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday, 26 April 2018 at 13.30 hours at
Venus Room, 3rd 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.......................เรือ ง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที.......................เรือ ง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:งดออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที.......................เรือ ง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที.......................เรือ ง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที .....................เรือ ง...........เลือกตัง4 กรรมการ (ต่อ)..................................................................................................
Agenda Item
Subject : To consider electing directors (continued)
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Affix 20 Baht
duty stamp
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)
(แบบทีใ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง4 ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)
เขียนที. ........................................................................
Written at
วันที ...............เดือน.....................................พ.ศ......................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................สัญชาติ.................................................
I/We
nationality
สํานักงานตัง4 อยู่เลขที. .................................................................................................................................................
Reside at
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ............................................................................
As being the Custodian of
ซึง เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน)
Who is a shareholder of Masterkool International Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทัง4 สิน4 รวม..................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังนี4
holding a total of
shares and having the right to vote equal to
votes, as follows
หุน้ สามัญ .......................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .......................................เสียง
Common share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ......................-............................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................-.................เสียง
Preference share
shares and having the right to vote equal to
votes
(2) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint
1.ชือ......................................................................................................................................อายุ....................ปี
Name
Age
อยู่บา้ นเลขที. .........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง.....................................
Tambol/Sub-district
Residing at No.
Road
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................หรือ
Province
Postal Code
or
Amphur/District
2.ชือ......................................................................................................................................อายุ....................ปี
Name
Age
อยู่บา้ นเลขที. .........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง.....................................
Residing at No.
Road
Tambol/Sub-district
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................หรือ
Amphur/District
Province
Postal Code
or
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3.ชือ......................................................................................................................................อายุ....................ปี
Name
Age
อยู่บา้ นเลขที. .........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง.....................................
Tambol/Sub-district
Residing at No.
Road
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ ................................
Province
Postal Code
Amphur/District
คนใดคนหนึงเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวีนัส ชัน4 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน เลขที  ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือจะพึงเลือนไปในวัน
เวลา และสถานทีอ นื ด้วย
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 2018 on Thursday, 26 April 2018 at 13.30 hours at Venus
Room , 3rd Floor, The Miracle Grand Convention 99 Vibhavadi-Rangsit, Laksi, Donmuang, Bangkok
10210 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในครัง4 นี4 ดังนี4
I/We authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows:
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง4 หมดทีถ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares held and entitled to vote.
มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
หุน้ สามัญ .............................................หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................เสียง
Common share
shares, entitled to voting right of
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ..........................................หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................เสียง
Preference share
shares, entitled to voting right of
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง4 หมด...................................เสียง
Total voting right
votes
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง4 นี4 ดังนี4
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:วาระที 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2560
Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2560
Agenda 2 To consider and approve the results of the company’s operation for the year 2017
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วาระที 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี สิ& นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2017
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที 4 พิ จารณาอนุมตั ิ งดจัดสรรเงิ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิ นปันผล
สําหรับผลการ ดําเนิ นงานปี 2560
Agenda 4 To consider and approve no allocation of profit for the statutory reserve and no dividend payment for
the year 2017
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ มทุนจดทะเบียนของบริษทั ในลักษณะการเพิ มทุนแบบมอบอํานาจ
ทัวไป
 (General Mandate)
Agenda 5 To consider and approve an increasing capital by means of General Mandate
วาระที 5

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที 6 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ U ให้สอดคล้องกับการเพิ มทุนจดทะเบียน
Agenda 6 To consider and approve to amend the Memorandum of Association Article 4 in accordance
with the increasing registered capital
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
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พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ มทุนของบริษทั แบบมอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate) เพือเสนอ
ขายหุ้น ให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษัท ตามสัด ส่ ว นจํา นวนหุ้น ที ผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ (Right
Offering)
Agenda 7 To consider and approve for the allotment of newly-issued ordinary shares in means of General
Mandate to the existing shareholders (Right Offering)
วาระที 7

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
 (General Mandate) เพือเสนอ
พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ มทุนของบริษทั แบบมอบอํานาจทัวไป
ขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement))
Agenda 8 To consider and approve for the allotment of newly-issued ordinary shares in means of General
Mandate to the specific investors (Private Placement)

วาระที 8

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที 9 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง& กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีออกตามวาระ
Agenda 9 To consider and approve the re-election of the directors who retired by rotation
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:การแต่งตัง& กรรมการเป็ นรายบุคคล/ appointment of certain directors
1) รศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
Assoc. Prof. Dr. Prakit Tangtisanon
เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
2) นายสรรพัชญ โสภณ
Mr.Sanpat Sopon
เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
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3) นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
Miss Sunanta Wanwat
เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที 10 พิ จารณาอนุมตั ิ คา่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
Agenda 10 To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2018
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที 11 พิ จารณาแต่งตัง& ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561
Agenda 11 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors’ remuneration for the
year 2018
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที 12

พิ จ ารณาแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที 4 การประชุม ผู้ถื อหุ้น ข้อ 27. เพื อให้ สอดคล้อ งกับ
พระราชบัญ ญัติ ม หาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที แ ก้ ไ ขตามคํา สัง หัว หน้ า รัก ษาความสงบ
แห่งชาติ ที 21/2560 เรือ งการแก้ไขเพิ มเติ มกฎหมายเพืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิ จ
Agenda 12 To consider and approve the amendment of the company’s regulation article 27 to be in line with
amending of section 100 of Public Limited Company Act BE2535 (1992), as instructed by NCPO
No.21/2560 Re: Amendments to the Laws to facilitate conduct a business
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
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วาระที 13 พิ จารณาเรือ งอืนๆ (ถ้ามี)
Agenda 13 To consider any other business (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รบั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี4ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน4 ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
The proxy holder’s vote on any agenda item, which is not in accordance with my/our intention as
specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a
shareholder.

(6)

ในกรณีทขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือใน
กรณีที ทีป ระชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีร ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทมี กี ารแก้ไข
เปลีย นแปลงหรือเพิม เติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามทีเ ห็น 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.

กิจการใดทีผ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข า้ พเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote
according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by
myself/ourselves in all respects.
ลงชือ/Signed.......................................................................................ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor
(
)
ลงชือ/Signed.......................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชือ/Signed.......................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชือ/Signed.......................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)

สิง ทีส ง่ มาด้วย 9
Enclosure 9
หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the
meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for
splitting votes.
2. วาระเลือกตัง4 กรรมการสามารถเลือกตัง4 กรรมการทัง4 ชุดหรือเลือกตัง4 กรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.
3. ในกรณีทมี วี าระทีจ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม เติมได้ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the
attached Supplement to Proxy Form C. shall be used.
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplement to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy holder by the shareholder of Masterkool International Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวีนัส ชัน4 3
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือจะพึง
เลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ นื ด้วย
The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday, 26 April 2018 at 13.30 hours at
Venus Room, 3rd 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.......................เรือ ง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที.......................เรือ ง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที.......................เรือ ง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
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วาระที.......................เรือ ง............................................................................................................................................
Agenda Item
Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี4
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที ....................เรือ ง...........เลือกตัง4 กรรมการ (ต่อ)...............................................................................................
Agenda Item Subject : To consider electing directors (continued)
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
ชือกรรมการ......................................................................................................................................
Name of director
เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย....................เสียง งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
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รายชือกรรมการอิ สระทีบริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
1. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อายุ

57

ปี

ทีอ ยู่ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน)
12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม
วาระที 10 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561

2. รศ.ดร. ประกิ จ ตังติ สานนท์
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อายุ

75

ปี

ทีอ ยู่ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน)
12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม
วาระที 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง4 กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ อกตามวาระ
วาระที 10 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561

3. นายสรรพัชญ โสภณ
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อายุ

64

ปี

ทีอ ยู่ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (มหาชน)
12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม
วาระที 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง4 กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ อกตามวาระ
วาระที 10 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561

สิ งทีส่งมาด้วย 11

ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
หมวดที 4 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิน4 สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนนอกจากทีก ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุน้ ทีจ ําหน่ ายได้ทงั 4 หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง มีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ทงั 4 หมด จะเข้าชือกันทําหนั งสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีน4ีให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1
เดือนนับแต่วนั ทีไ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรืองทีจ ะเสนอต่อทีป ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรืองทีจ ะเสนอเพือทราบ เพืออนุ มตั ิ หรือเพือพิจารณา รวมทัง4 ความเห็นของคณะกรรมการในเรือง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคํา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องทีอ นั เป็ นทีต งั 4 สํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือจังหวัด
อืนทัวราชอาณาจั

กรตามทีค ณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ 29. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ ละลายมือชือของผูถ้ อื หุน้ ทีม อบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบ
ทีน ายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี4จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ทปี ระธานกําหนด ณ ทีประชุมก่อนผู้รบั
มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 30.ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจ ําหน่ ายได้ทงั 4 หมด หรือมีผู้ถอื หุ้ นและ
ผูร้ บั มอบฉันทะจากผู้ถอื หุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง หนึงของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง4 หมด และต้องมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจ าํ หน่ายได้ทงั 4 หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทปี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง4 ใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมง

จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง มา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก ําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน4 มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้อง
ขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง4 หลังนี4ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประธานกรรมการนัง เป็ นประธานทีประชุม ในกรณีทปี ระธานกรรมการมิได้มา
เข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ก็ให้ทปี ระชุมเลือกผู้ถือหุ้นคน
หนึงซึง ได้เข้าร่วมประชุมเป็ นประธานในทีป ระชุม
ข้อ 31.ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุน้ 1 หุน้ มีเสียง 1 เสียง และมติของทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน4 ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี4
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสีย งข้างมากของผู้ถือ หุ้น ซึงมาประชุม และออกเสีย งลงคะแนน ถ้า มี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป ระชุมออกเสียงเพิม ขึน4 อีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีข4 าด
(2) ในกรณี ด ัง ต่ อ ไปนี4 ให้ถือ คะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจํา นวนเสีย งทัง4 หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง4 หมดหรือบางส่วนทีส าํ คัญให้แก่บุคคลอืน
(ข) การซือ4 หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืนหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง4 หมดหรือบางส่วนทีส ําคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษทั
(จ) การเพิม หรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้ กูข้ องบริษทั
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั
ข้อ 32. กิจการอันทีป ระชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี4
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ สนอต่อทีป ระชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี
ทีผ ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีทผี ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารอง
(4) เลือกตัง4 กรรมการแทนกรรมการทีอ อกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตัง4 ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอืน ๆ
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