
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2561 
 

วนัพฤหสับดีที� 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. 
 
 
 

ณ ห้องวีนัส ชั &น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั �น   
เลขที� 99 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงหลกัสี� เขตดอนเมือง กรงุเทพฯ 10210 



 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

สารบญั 
หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 

 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 

เอกสารประกอบวาระ 
1. รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560   วาระที� 1 

2. รายงานประจาํปี 2560 ในรปูแบบแผ่นบนัทกึขอ้มลู (ซดีรีอม)  วาระที� 2 

 3. งบการเงนิประจาํปี สิ4นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560   วาระที� 3 

4. แบบรายงานการเพิ�มทุน F53-4  วาระที� 5, 7, 8 

 5. เอกสารประกอบวาระการพจิารณาอนุมตักิารแต่งตั 4งกรรมการบรษิทั วาระที� 9 

    แทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

 5.1 นิยามของกรรมการอสิระของบรษิทั 

  5.2 ประวตับิคุคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

 6. ประวตัแิละประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัช ี วาระที� 11 

    และกาํหนดเงนิค่าตอบแทน 

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 
7.  คาํชี4แจง เรื�องเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ และหลกัเกณฑ์ 

การออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุผูถ้อืหุน้ 

8.  แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

9.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข และ หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค 

10.   รายชื�อกรรมการอสิระที�บรษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

11. ขอ้บงัคบับรษิทัในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

12. แผนที�ของสถานที�จดัประชมุ 

 



  
 
 

หนังสือนัดประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 
บริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� IM1-LE-CS-18-03-01 

 วนัที� 5 มนีาคม พ.ศ. 2561 

เรื�อง เชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561  

เรียน ท่านผูถ้ือหุ้น บริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1.  รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560  

2. รายงานประจาํปี 2560 ในรปูแบบแผ่นบนัทกึขอ้มลู (ซดีรีอม) 

3. งบการเงนิประจาํปี สิ4นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

4. แบบรายงานการเพิ�มทุน F53-4 

5. เอกสารประกอบวาระการพจิารณาอนุมตักิารแต่งตั 4งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

5.1  นิยามของกรรมการอสิระของบรษิทั 

5.2  ประวตับิุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อเป็นกรรมการ แทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

6. ประวตัแิละประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัช ี

7. คาํชี4แจง เรื�องเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ และหลักเกณฑ์

การออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุผูถ้อืหุน้ 

8. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข และ หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค  

10. รายชื�อกรรมการอสิระที�บรษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

11. ขอ้บงัคบับรษิทัในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

12. แผนที�ของสถานที�จดัประชมุ 

เมื�อวนัองัคารที� 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการ บรษิัท มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชั �นแนล 

จํากดั (มหาชน) (“KOOL”) (“บรษิัท”) ไดม้มีตใิห้เรยีกประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดทีี� 26 

เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งวนีัส ชั 4น 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั �น  เลขที� 99 ถนนวภิาวดรีงัสติ 

แขวงหลกัสี� เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210  โดยมรีะเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี4  

วาระที� 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชั �นแนล จํากดั (มหาชน) ได้จดัการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 เมื�อวนัพฤหสับดทีี� 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแมจกิ 2 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั �น เลขที� 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี� เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 10210 และไดจ้ดัทํารายงาน และเผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

ที� www.masterkool.com เพื�อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง ปรากฏตาม สิ �งที �สง่มาดว้ย 1 
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ความเหน็คณะกรรมการ   เหน็สมควรใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รบัรองรายงานการประชุมสามญั 

ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ซึ�งไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ 

การลงมติ วาระนี4ต้องผ่านมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นที�มาประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที� 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บรษิัทไดส้รุปผลการดําเนินงานและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคัญซึ�งเกดิขึ4นใน

รอบปี 2560 ซึ�งปรากฎในรายงานประจาํปี 2560 ปรากฏตาม สิ �งที �สง่มาดว้ย 2 (ซดีรีอม) 

ความเหน็คณะกรรมการ   เหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดําเนินงานและ

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัในรอบปี 2560 ดงักล่าว 

การลงมติ วาระนี4เป็นเรื�องที�รายงานเพื�อทราบจงึไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ

วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สิ&นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ4นสุด ณ วันที� 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ของบรษิทั ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั และผ่านการ

พจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ปรากฏตาม สิ �งที �สง่มาดว้ย 3 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและสอบทานงบการเงนิ

ประจําปีของบริษัทสิ4นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก  

นางสาวชื�นตา ชมเมนิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 7570  ผูส้อบบญัชขีอง บรษิทั เอส พ ีออดทิ จํากดั 

แล้ว จงึเหน็ควรเสนอให้ คณะกรรมการบรษิัทเสนอที�ประชุมใหญ่ผูถ้ือหุ้นพจิารณางบการเงนิประจําปี 

สิ4นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมใหญ่ผูถ้ือหุน้อนุมตัิงบการเงนิประจําปี สิ4นสุด 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซึ�งผ่านการพจิารณาและเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดย

แสดงฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัในปี 2560 ที�ผ่านมา สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี4 

ขอ้มลูงบการเงนิเปรยีบเทยีบ (บางสว่น) ของบรษิทั หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2560   ปี 2559 เพิ�มขึ&น (ลดลง) 

( 12 เดือน ) ( 12 เดือน ) จาํนวนเงิน ร้อยละ  
รายไดจ้ากการขาย      458.12       853.18   (395.06)   (46.30)  

รายไดจ้ากกการใหบ้รกิาร        80.34         28.26              52.08  184.29  

รายไดอ้ื�น*        14.89           7.56                7.33  96.96  

รายได้รวม      553.35       889.00   (335.65)   (37.76)  

ตน้ทุนขาย      350.71       562.67   (211.96)   (37.67)  

ตน้ทุนบรกิาร        50.66           7.84              42.82  546.17  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร      229.97       209.80              20.17  9.61  

ตน้ทุนทางการเงนิ          5.65           1.69                3.96  234.32  

กาํไร (ขาดทุน )สทุธิ  (88.44)         87.00   (175.44)   (201.66)  

กาํไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  (0.184)         0.181   (0.365)   (201.66)  
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* รายไดอ้ื �น เช่น ดอกเบี�ยรบั กําไรจากอตัราแลกเปลี �ยน และเงนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นตน้ 

โดยมรีายละเอยีดงบการเงนิ ซึ�งไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครั 4งนี4  ปรากฎตาม สิ �งที �

สง่มาดว้ย 3 

การลงมติ  วาระนี4ต้องผ่านมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นที�มาประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมติังดจดัสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สําหรบัผลการ
ดาํเนินงานปี 2560 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

40 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงัจากหกัภาษี และเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายและ

เงนิสาํรองอื�น (ถา้ม)ี อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้โดยจะขึ4นอยู่กบั

ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง ความจําเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินงาน 

แผนการลงทุน และการขยายธุรกจิในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการดําเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื�อนไขที�ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสด

เพยีงพอสาํหรบัการดาํเนินธุรกจิ และการดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ 

ตามที�คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร  และการจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี 

บรษิทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจาํปี จนกว่าทุนสาํรองจะมจีาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 เพื�อพจิารณางด

จ่ายเงนิปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2560 สิ4นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และงดจดัสรรเงนิทุน

สาํรองตามกฏหมาย เนื�องจาก บรษิทั มผีลการดําเนินงานขาดทุน และต้องการเงนิหมุนเวยีนเพื�อใชใ้น

กจิการ  

การลงมติ  วาระนี4ต้องผ่านมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นที�มาประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั ในลกัษณะการเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั �วไป 
(General Mandate) 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  เนื�องดว้ยการดําเนินธุรกจิของบรษิทัมแีนวโน้มที�จะขยายตัวอย่างต่อเนื�อง 

และเพื�อเป็นการระดมทุนสาํหรบัรองรบัการขยายตวัของธุรกจิในอนาคต บรษิทัมคีวามประสงคจ์ะเพิ�มทุน

ของบรษิัท จํานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 120,000,000 บาท เป็นจํานวน 

144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท โดยการจดัสรรหุน้เพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) เพื�อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคล

ในวงจาํกดั (Private Placement) และเพื�อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัส่วนจํานวน

หุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) โดยรายละเอยีดปรากฎในวาระที� 7 วาระที� 8 และ 

ในแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) ปรากฎตาม สิ �งที �สง่มาดว้ย 4 



 

หน้า 4 จาก 11 
 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัเิพิ�ม

ทุนเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) จาํนวน 24,000,000 บาท จากเดมิ 120,000,000 

บาท เป็นจํานวน 144,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัจํานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

0.25 บาท  

การลงมติ  วาระนี4ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียง

ทั 4งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที�  6  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  เพื�อใหส้อดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนดงัรายละเอยีดในวาระที� 5 จงึ

ตอ้งแกไ้ขเพิ�มหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. ดงัต่อไปนี4 

เดมิ “ขอ้ 4  ทุนจดทะเบยีน  120,000,000  บาท  (หนึ�งรอ้ยยี�สบิลา้นบาท) 

แบ่งออกเป็น  480,000,000  หุน้    (สี�รอ้ยแปดสบิลา้นหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ  0.25  บาท  (ยี�สบิหา้สตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั  480,000,000  หุน้    (สี�รอ้ยแปดสบิลา้นหุน้) 

หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้  ( - ) 

ใหม่ “ขอ้ 4  ทุนจดทะเบยีน  144,000,000  บาท  (หนึ�งรอ้ยสี�สบิสี�ลา้นบาท) 

แบ่งออกเป็น  576,000,000  หุน้    (หา้รอ้ยเจด็สบิหกลา้นหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ  0.25  บาท  (ยี�สบิหา้สตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั  576,000,000  หุน้    (หา้รอ้ยเจด็สบิหกลา้นหุน้) 

หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้  ( - ) 

รายละเอยีดแบบรายงานการเพิ�มทุน F53-4 ปรากฎตาม สิ �งที �สง่มาดว้ย 4 

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ควรใหนํ้าเสนอที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจําปี 2561 เพื�อพจิารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจด

ทะเบยีน ทั 4งนี4 ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิี� 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอีาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเตมิถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคําสั �งของ

นายทะเบยีน 

การลงมติ  วาระนี4ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียง

ทั 4งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 7   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนของบริษทัแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) เพื�อ
เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Right Offering) 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  สบืเนื�องจากการอนุมตัเิพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ในวาระที� 5 จงึเสนอ

ใหพ้จิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิ�มทุนของบรษิทัแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) เพื�อเสนอ 
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ขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) 

โดยมรีายละเอยีดดงันี4  

บรษิัท มคีวามประสงคจ์ะเพิ�มทุนของบรษิทั จํานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 

120,000,000 บาท เป็นจาํนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั �วไป 

(General Mandate) จาํนวน 96,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  

ทั 4งนี4 บรษิทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน จาํนวนไม่เกนิ 48,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบยีนที�ชาํระแลว้ เพื�อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้

แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) รายละเอยีดแบบรายงานการเพิ�มทุน F53-4 ปรากฎตาม สิ �งที �สง่มาดว้ย 

4 

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ควรใหนํ้าเสนอที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจําปี 2561 เพื�อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวนไม่เกนิ 48,000,000 หุน้ มูลค่าที�

ตราไว ้0.25 บาทต่อหุน้ ในลกัษณะเป็นการเพิ�มทุนแบบมอบอานาจทั �วไป (General Mandate) เพื�อเสนอ

ขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) 

รายละเอยีดแบบรายงานการเพิ�มทุน F53-4 ปรากฎตาม สิ �งที �สง่มาดว้ย 4 

ทั 4งนี4 การออกหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) ขา้งต้นจะมสี่วนช่วยทําให้

บรษิัท มเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอในการดําเนินธุรกจิปกติ และขยายธุรกจิ ส่งเสรมิสภาพคล่อง และ

โครงสรา้งเงนิทุนที�เหมาะสมของบรษิทั 

การลงมติ  วาระนี4ต้องผ่านมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นที�มาประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที� 8   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนของบริษทัแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) เพื�อ
เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  สบืเนื�องจากการอนุมตัเิพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ในวาระที� 5 จงึเสนอ

ใหพ้จิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิ�มทุนของบรษิทัแบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) เพื�อเสนอ

ขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยมรีายละเอยีดดงันี4  

บรษิัท มคีวามประสงคจ์ะเพิ�มทุนของบรษิทั จํานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 

120,000,000 บาท เป็นจาํนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั �วไป 

(General Mandate) จาํนวน 96,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  

ทั 4งนี4 บรษิทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน จาํนวนไม่เกนิ 48,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบยีนที�ชําระแลว้ เพื�อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) รายละเอยีด

แบบรายงานการเพิ�มทุน F53-4 ปรากฎตาม สิ �งที �สง่มาดว้ย 4 

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ควรใหนํ้าเสนอที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจําปี 2561 เพื�อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวนไม่เกนิ 48,000,000 หุน้ มูลค่าที�

ตราไว ้0.25 บาทต่อหุน้ ในลกัษณะเป็นการเพิ�มทุนแบบมอบอานาจทั �วไป (General Mandate) เพื�อเสนอ

ขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) รายละเอยีดแบบรายงานการเพิ�มทุน F53-4 ปรากฎ

ตาม สิ �งที �สง่มาดว้ย 4 
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ทั 4งนี4 การออกหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) ขา้งตน้จะมสีว่นช่วยทาํให ้

บรษิัท มเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอในการดําเนินธุรกจิปกติ และขยายธุรกจิ ส่งเสรมิสภาพคล่อง และ

โครงสรา้งเงนิทุนที�เหมาะสมของบรษิทั 

การลงมติ  วาระนี4ต้องผ่านมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นที�มาประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที� 9 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั &งกรรมการบริษทัแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  กําหนดใหก้รรมการออก

จากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี อัตราหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการ

ทั 4งหมด ซึ�งในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2561 ครั 4งนี4มกีรรมการที�ต้องออกตามวาระจํานวน 3 

ท่าน ดงันี4 

1. รศ. ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายสรรพชัญ โสภณ  กรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นางสาวสนุนัทา ว่านวฒัน์ กรรมการ  

โดยบรษิทั ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้เสนอวาระและเสนอรายชื�อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 4งเป็น 

กรรมการ ระหว่างวนัที� 2 ตุลาคม 2560 จนถงึ วนัที� 15 มกราคม 2561 ซึ�งไม่มผีูถ้อืหุน้ เสนอวาระและ 

รายชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 4งกรรมการ   

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื�อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั 4งเป็นกรรมการนั 4น คณะกรรมการ

บรษิทัไดใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงันี4 

1)  คุณสมบตัถิูกต้องและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจํากดั และ พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย ์รวมถงึหลกัเกณฑอ์ื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

2) มคีวามรูค้วามสามารถเป็นประโยชน์อย่างสาํคญัต่อธุรกจิของบรษิทัฯ 

ทั 4งนี4 หากกรรมการที�ครบวาระดงักล่าว มผีลกระทบต่อองคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎ

บตัรที�ไดป้ระกาศไว ้เช่น กรณีที�เป็นบุคคลที�มคีวามรูค้วามเขา้ใจ หรอืมปีระสบการณ์เกี�ยวขอ้งกบับญัชฯี 

เพยีงท่านเดยีว คณะกรรมการตอ้งสรรหาบุคคลที�มคีุณสมบตัติามเกณฑข์อ้นี4อกีดว้ย  

สาํหรบัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครั 4งนี4 มบีุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อเพื�อดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

อสิระ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที )จะเสนอชื )อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถ
ให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑที์ )เกี )ยวข้อง อกีทั 4งยงัมคีุณสมบตัคิรบถว้น

ตรงตามนิยามของกรรมการอสิระที�บรษิทักาํหนด ปรากฏตาม สิ �งที �สง่มาดว้ย 5.1 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัท ซึ�ง ไม่ รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติว่ า 

กระบวนการคดัเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษิัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นต่างๆ แลว้ เหน็ว่ากรรมการที�ตอ้งออกจากวาระทั 4งหมดดงักล่าว มี

คุณสมบตัคิรบถ้วน ตามพระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมคีวามรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของบรษิทั มปีระวตักิารทํางานที�
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โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถที�จะช่วยพฒันาบรษิทัได้ จงึเหน็สมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น

ประจําปี เพื�ออนุมตัิแต่งตั 4งกรรมการทั 4งหมดที�ออกตามวาระทั 4ง 3 ท่านขา้งต้น กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง โดยรายละเอยีดเกี�ยวกบัอายุ สดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัท คุณวุฒิ

การศกึษา และประสบการณ์การทาํงานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ �งที �สง่มาดว้ย 5.2 

การลงมติ  วาระนี4ต้องผ่านมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นที�มาประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที� 10 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั คณะกรรมการไดห้ารอืกนัเพื�อขอพจิารณาปรบัลดค่าเบี4ยประชุมของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อย สาํหรบัปี 2561 เพื�อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ธุรกจิในปีที�ผ่านมา ซึ�งฝ่าย

บริหารได้นําเสนอ และได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบรษิทัเพื�อใหค้วามเหน็ชอบแลว้ 

ทั 4งนี4คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาอย่างละเอยีด

รอบคอบโดยคํานึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการดําเนินงานของบรษิัท ซึ�งค่าตอบแทน

ดงักล่าวเทยีบเคยีงไดก้บัค่าเฉลี�ยของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตามข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนฉบับปี 2559 ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึ�งเป็นฉบบัล่าสดุไดร้ะบุอตัราค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนไว้

พอสงัเขปจากผลสรุปของบรษิทัจดทะเบยีนจาํนวน 643 บรษิทั ดงันี4 

ตําแหน่ง 
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนที�ทํา

การประเมนิผลในปี 2559 

คา่เฉลี�ยค่าตอบแทนกรรมการ/คน/ปี  

(ลา้นบาท) 

2555 2556 2557 2558 2559 

กรรมการ 632 0.66 0.69 0.63 0.61 0.60 

กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 609 0.73 0.73 0.54 0.52 0.52 

ประธานกรรมการ 562 1.02 1.07 1.13 1.05 1.04 

จงึขอนําเสนอต่อที�ประชุมได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ในอตัราใหม่ ซึ�งวงเงินตาม

งบประมาณค่าตอบแทนในปี 2560 จาํนวน 2,600,000 บาท ขอเสนอปรบัวงเงนิงบประมาณค่าตอบแทน 

เป็นจํานวน 1,540,000 บาท ในปี 2561 โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวเป็นเบี4ยประชุม และไม่มี

ค่าตอบแทนอื�นใด เช่น เงนิประจาํรายเดอืน เงนิโบนสั เงนิบาํเหน็จ เป็นตน้ 
 (หน่วย: บาท) 

รายการ ปี 2561 (ปีที�เสนอ) 
ปี 2560 

งบประมาณที�ไดอ้นุมตั ิ คา่เบี4ยประชุมที�จา่ยจรงิ 

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 1,540,000 2,600,000 1,740,000 

ทั 4งนี4งบประมาณค่าตอบแทนที�นําเสนอสาํหรบัปี 2561 คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 41 จากวงเงนิงบประมาณที�

อนุมตัใินปี 2560 หรอืลดลงรอ้ยละ 11 จากวงเงนิที�จ่ายจรงิในปี 2560 
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ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพ้จิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนแลว้ โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมดา้นต่างๆ จงึเหน็สมควรใหเ้สนอต่อที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2561 เพื�อพจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจาํปี 2561 ดงันี4 

1.  คณะกรรมการบริษทั เบี4ยประชุมต่อท่าน ต่อครั 4ง 

ปี 2561 ปี 2560 

ประธานกรรมการบรษิทั 

(ไมม่เีงนิเดอืนประจาํ) 
30,000 บาท 40,000 บาท 

กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

(ไมม่เีงนิเดอืนประจาํ) 
20,000 บาท 30,000 บาท 

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิารและพนกังาน 

(มเีงนิเดอืนประจาํ และโบนสัขึ4นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน) 
ไมม่เีบี4ยประชุม ไมม่เีบี4ยประชุม 

 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ เบี4ยประชุมต่อท่าน ต่อครั 4ง 

ปี 2561 ปี 2560 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(ไมม่เีงนิเดอืนประจาํ) 
30,000 บาท 40,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 

(ไมม่เีงนิเดอืนประจาํ) 
20,000 บาท 30,000 บาท 

 

3.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เบี4ยประชุมต่อท่าน ต่อครั 4ง 

ปี 2561 ปี 2560 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

(ไมม่เีงนิเดอืนประจาํ) 
30,000 บาท 40,000 บาท 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

(ไมม่เีงนิเดอืนประจาํ) 
20,000 บาท 30,000 บาท 

ทั 4งนี4ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัโดยเฉลี�ย 308,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึ�งไม่เกนิกว่าเกณฑค์่าเฉลี�ย

มาตรฐาน จากผลสรุปการจ่ายคา่ตอบแทนปี 2559 ของบรษิทัจดทะเบยีนจาํนวน 643 บรษิทัซึ�งเผยแพร่

โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตามที�ชี4แจงขา้งตน้ 

การลงมติ  วาระนี4ต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทั 4งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 11 พิจารณาแต่งตั &งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึ�งกาํหนดใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาแต่งตั 4งผูส้อบบญัชีและกําหนดค่าสอบ

บญัชขีองบรษิัท ตามมตทิี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 แต่งตั 4งผู้สอบบญัชจีากบรษิัท เอส พ ี

ออดทิ จํากดั สําหรบัการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ4นสุด  31 

ธนัวาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลาการสอบบญัชีของบริษัท 1 ปี   ซึ�งบรษิัท เอส พี ออดิท จํากดั 

ดําเนินการตรวจสอบบญัชดี้วยมาตรฐานการสอบบญัชีบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่าง

ละเอยีดรอบคอบ และปฏบิตังิานตรวจสอบอยู่ในเกณฑม์าตรฐานสงู   
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จงึขอเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณาผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตของ บรษิัท เอส พี ออดิท 

จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยมอีตัราค่าสอบบญัชปีระจําปี 2561 1,870,000 บาท ทั 4งนี4ไม่รวม

ค่าใชจ้่ายอื�น  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา และเหน็ควรใหนํ้าเสนอ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนด

ค่าตอบแทนในวงเงนิไม่เกนิ 1,870,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื�น) ต่อคณะกรรมการบรษิทั  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบตัิและประสบการณ์การ

ปฏิบตัิงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบญัชใีห้กบับรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

หลายราย อกีทั 4งมอีตัราค่าสอบบญัชอียู่ในเกณฑท์ี�เหมาะสม  

ทั 4งนี4 บริษัทผู้สอบบญัชี และผู้สอบบัญชีตามที�เสนอเพื�อพิจารณาแต่งตั 4ง นั 4น มีความเป็นอิสระ ไม่มี

ความสมัพนัธ ์และไม่มสีว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้กี�ยวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าว  

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

และอนุมตัใิห้นําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเพื�อพจิารณาอนุมตัิแต่งตั 4งผู้สอบบญัชีรายเดมิและการ

กาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2561 โดยขอ้มลูเกี�ยวกบัประวตัแิละประสบการณ์การทํางาน

ของผูส้อบบญัชแีต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ �งที �สง่มาดว้ย 6 

บริษทัผูส้อบบญัชี: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชรีายเดมิเมื�อปี 2560 ซึ�งเป็นผูส้อบบญัชี

ใหก้บับรษิทัมาแลว้ จาํนวน 1 ปี  

รายชื�อผูส้อบบญัชี: 1. นางสาวซซูาน เอี�ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 4306 หรอื 

  2. นายสชุาต ิพานิชยเ์จรญิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 4475 หรอื 

  3. นางสาวชื�นตา ชมเมนิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 7570 หรอื 

  4. นางสาววนัด ีเอี�ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 8210 หรอื 

  5. นายเกยีรตศิกัดิ _ วานิชยห์านนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 9922 

โดยใหค้นใดคนหนึ�งเป็นผู้ทําการตรวจสอบ และรบัรองงบการเงนิของบรษิทัและบรษิัทย่อย ประจํางวด

สิ4นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และการสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิัท และบริษัทย่อย 

กําหนดไวเ้ป็นจํานวนวงเงนิไม่เกนิ 1,870,000 บาท ทั 4งนี4ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื�น โดยค่าสอบบญัชดีงักล่าว 

เป็นการใหบ้รกิารสอบบญัช ี(Audit services) เท่านั 4น ไม่มกีารใหบ้รกิารดา้นอื�นนอกเหนือจากการสอบ

บญัช ี(Non-audit services ) 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย 

รายการ ปี 2561 (ปีที�เสนอ) ปี 2560 

คา่บรกิารสอบบญัช ี(Audit services) 1,870,000.00 1,720,000.00 

คา่บรกิารดา้นอื�นนอกเหนือจากการสอบบญัช ี

(Non-audit services ) 

N/A N/A 
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หมายเหตุ :  1.  อตัราค่าสอบบญัชทีี�เสนอในปี 2561 นี4 เป็นอตัราที�สงูกว่า อตัราค่าสอบบญัชเีมื�อปี 

2560 จาํนวน 150,000 บาท อนัเนื�องมาจากกจิกรรมการดาํเนินงานหลกัเพิ�มขึ4น รวมถงึ 

การขยายการดาํเนินงานช่องทางขายผ่านออนไลน์  

2. อตัราที�เสนอเป็นอตัราที�ไม่รวม ค่าตรวจสอบตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน 50,000 บาทต่อ

บตัร  

3.   อตัราที�เสนอเป็นอตัราที�ไม่รวม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทั �วไปของ IT (ประมาณ 

55,000 – 120,000 บาท หรอือาจมากกว่านี4หากเป็นการขายออนไลน์บนเวบ็ไซตบ์รษิทั) 

4. อตัราที�เสนอเป็นอตัราที�ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื�น เช่นค่าใช้จ่ายเดนิทางไป-กลบั ในการ

ตรวจสอบบญัชีที�บรษิัทและดู Site งาน ค่าใช้จ่ายในการยนืยนัยอดบญัชี ค่าทํางาน

ล่วงเวลา ค่าใชจ้่ายสงัเกตการณ์ตรวจนับสนิคา้/Site งาน นอกเวลาทํางาน ซึ�งสาํนักงาน

จะเบกิชดเชยตามที�ไดจ้่ายจรงิ โดยถอืปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัสาํนกังานสอบบญัชทีั �วไป 

การลงมติ วาระนี4ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที� 12 พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบับริษัท หมวดที�  4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27. เพื�อให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที�แก้ไขตามคาํสั �งหวัหน้ารกัษาความสงบ
แห่งชาติที�  21/2560 เรื�องการแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบ
ธรุกิจ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล    เนื�องดว้ยคาํสั �งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี� 21/2560 เรื�อง การ

แก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจได้ มีการแก้ไขเพิ�มเติม

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 เรื�องการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ เรยีกประชุมวสิามญั

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทําให้ข้อบงัคบัของบริษัท หมวดที� 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27 ซึ�งกําหนดตาม

กฎหมายเดมิไม่มผีลใชบ้งัคบัไดต่้อไป เนื�องจากขดักบักฎหมายดงักล่าว จงึขอเสนอต่อคณะกรรมการเพื�อ

พจิารณาเสนอใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั หมวดที� 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น ขอ้ 27 เพื�อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100  

ดงันี4 

ข้อบงัคบัปัจจบุนั 

ขอ้ 27. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 

เดอืนนบัแต่วนัสิ4นสดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะ 

กรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร  

หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้มน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั 4งหมด 

หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ�งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายได้

ทั 4งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะ กรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็

ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี4ให้

คณะกรรมการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัที�ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
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ข้อบงัคบัที�เสนอแก้ไข 

ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดอืน

นบัแต่วนัสิ4นสดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะ 

กรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร  

หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ ( 10) ของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั 4งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื�อง และเหตุผลในการที�ขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอื

ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี4 คณะ กรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผู้ถอืหุน้ภายในสี�สบิหา้ (45) วนันับแต่

วนัที�ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มกีารประชุม ภายในสี�สบิหา้ (45) วนั นับแต่วนัที�ไดร้บั

หนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทั 4งหลายซึ�งเขา้ชื�อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื�นๆ รวมกนัไดจ้ํานวนหุน้ตามที�บงัคับ

ไวน้ั 4นจะเรยีก ประชุมเองกไ็ดภ้ายในสี�สบิหา้ (45) วนันับแต่วนัที�ไดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ ในกรณีเช่นนี4

ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิัทต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายอนั

จาํเป็นที�เกดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ที�เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี� ครั 4ง

ใด จาํนวนผูถ้อืหุน้ซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 30. ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี�

ตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที�เกดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครั 4งนั 4นใหแ้ก่บรษิทั 

ความเหน็คณะกรรมการ   กรรมการพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบใหนํ้าเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

เพื�อพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัดงักล่าวของบรษิทั โดยใหย้กเลกิ ขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความใหม่ 

รวมถงึใหด้าํเนินการยื�นจดทะเบยีนแกไ้ขขอ้บงัคบัตามที�เสนอ  

การลงมติ  วาระนี4ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียง

ทั 4งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 13 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

จงึเรยีนมาเพื�อขอเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที� ที�ระบุไวข้า้งต้น และเพื�อให้

การลงทะเบยีนเขา้ประชุมสะดวกรวดเรว็บรษิทัจดัใหม้กีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชุมตั 4งแต่เวลา 12.30 น. หากผูถ้อื

หุน้ท่านใด ประสงคท์ี�จะแต่งตั 4งบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงแทนตนในการประชุมครั 4งนี4 ท่านสามารถมอบ

ฉันทะโดย กรอกขอ้ความลงลายมอืชื�อในหนังสอืมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน แสดงสทิธใินการเขา้ร่วม

ประชุมผูถ้อืหุน้ ทั 4งนี4 ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื�น หรอืกรรมการอสิระที�บรษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ 

เขา้ร่วมประชุมแทนท่านได ้

ขอแสดงความนบัถอื 

 (รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท)์ 

 ประธานกรรมการบรษิทั 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้ของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

 
ความเห็น 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ ่มบริษทั”)  และเฉพาะของบริษทั  มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (มหาชน)                  
ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789 งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดง                  
การเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี                  
สิ:นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

 
ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี: แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน                  

เฉพาะกิจการของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั มาสเตอร์คูล 
อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ               
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ:นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญั               
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค                  

ความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า  ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั                 
ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที� เกี�ยวข้อง กับการตรวจสอบ            
งบการเงิน  และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี:   ขา้พเจา้เชื�อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื� องต่าง ๆ ที� มีนัยสําคัญที� สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน                   

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั  ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี:มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ทั:งนี:  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี:  

 
มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
 

ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789 กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือจาํนวน 639.4D ลา้นบาท  ซึ�งสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัแสดงมูลค่า
ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยวธีิราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
D.D และขอ้ 49)  ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัการประมาณมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บจากการพิจารณาของผูบ้ริหาร  เพราะวา่ประมาณ
การดงักล่าวเกี�ยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและสินคา้คงเหลือมีมูลค่าที�เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
วธีิการตรวจสอบที�เกี�ยวขอ้ง 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานนโยบายการบญัชีที�กลุ่มบริษทัใชว้า่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  และสอบทานความเหมาะสมและความสมํ�าเสมอของวธีิการจดัทาํประมาณการมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บดงักล่าว 

 
ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจเกี�ยวกบัวธีิการจดัทาํ การสอบทานและการอนุมติัที�เกี�ยวขอ้งกบัประมาณการมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะ

ไดรั้บดงักล่าว และ 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบหลกัฐานอยา่งเหมาะสมและเพียงพอเกี�ยวกบัความน่าเชื�อถือของราคาขายของสินคา้คงเหลือที�เกิดขึ:น

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานและประมาณการค่าใชจ่้ายเพื�อทาํใหสิ้นคา้ขายได ้ ซึ�งใชใ้นการจดัทาํประมาณการมูลค่าสุทธิที�คาดวา่
จะไดรั้บ  และทดสอบการคาํนวณประมาณการมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บดงักล่าว 
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ขอ้มูลอื�น 

 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น  ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ�งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี  แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นรายงานประจาํปีนั:น ซึ�งคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีนี:  

 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�

มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 
เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี  หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั  ขา้พเจา้

ตอ้งสื�อสารเรื� องดังกล่าวกับผูมี้หน้าที�ในการกาํกับดูแลเพื�อให้ผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที�แสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริง 

 
ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

 
ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี:โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 
ในการจัดทาํงบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง  

เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม)  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั:งใจที�จะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

 
ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูและกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 
การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก                  

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของ
ผูส้อบบัญชีซึ� งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น                   
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป  ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้
งบการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี:  

 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ  การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
- ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั: น                  
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ความเสี�ยงที�
ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด  
เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั:งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  
การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบั
สถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ:นโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่  ถา้ขา้พเจ้าไดข้อ้
สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที� เกี�ยวข้อง หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี�ยนแปลงไป  ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ:นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้  อย่างไรก็ตาม  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงาน
ต่อเนื�อง 

- ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื:อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่ 
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- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง  การ
ควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคญัซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว ้ ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน                 
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั:งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อวา่มีเหตุผลที�
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 

 
จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล  ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัมากที�สุดในการตรวจสอบงบ

การเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี: ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว  หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ:น  ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่
ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

 
บริษทั เอส พี  ออดิท จาํกดั 

                                                               
 

                                                                           
(นางสาวชื�นตา  ชมเมิน)                                                       

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� K7K9 
 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 6784 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,866,863.62         47,440,839.74        53,884,430.94        7,873,775.74            46,754,433.00        53,716,082.36        
เงินลงทุนระยะสั:น 6 122,760.35              55,571,264.84        50,243,245.51        122,760.35               55,571,264.84        50,243,245.51        
ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.1, 7 2,783,295.44           884,313.70             3,972,555.64          21,848,399.76          3,691,683.47          4,565,888.03          
ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื�น - กิจการอื�น 8 123,156,207.60       144,279,147.58      93,457,154.27        84,303,651.14          138,945,241.23      91,431,273.89        
ลูกหนี:ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ
      ภายในหนึ�งปี 9 16,980,684.76         8,257,377.79          530,110.36             498,809.21               440,030.25             530,110.36             
สินคา้คงเหลือ 10 230,135,975.99       183,624,020.38      230,920,151.70      229,670,600.39        184,761,984.62      231,753,872.59      
เงินให้กูย้มืระยะสั:นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.1 -                           -                         -                         7,000,000.00            25,279,887.50        8,779,887.50          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 384,045,787.76       440,056,964.03      433,007,648.42      351,317,996.59        455,444,524.91      441,020,360.24      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ:าประกนั 11 71,702,955.77         50,029,913.34        48,242,991.67        70,702,955.77          49,029,913.34        47,230,121.67        
ลูกหนี:ตามสัญญาเช่าการเงิน 9 2,831,831.35           8,950,907.25          963,156.45             111,879.92               523,126.23             963,156.45             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                         -                         30,255,410.25          1,261,210.25          1,261,210.25          
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 58,318,787.37         49,692,448.75        54,281,042.91        48,700,282.35          45,602,393.63        48,669,511.23        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 6,674,899.46           6,043,943.07          3,200,958.08          4,915,542.90            4,827,586.41          3,191,564.70          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 7,558,301.38           7,695,624.75          5,437,201.75          6,181,673.18            7,148,086.60          5,437,201.75          
ลูกหนี:กรมสรรพากร 3,902,480.25           -                         -                         3,902,480.25            -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 6,982,919.23           5,582,178.30          1,899,594.00          6,141,215.10            4,548,571.83          1,899,594.00          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 157,972,174.81       127,995,015.46      114,024,944.86      170,911,439.72        112,940,888.29      108,652,360.05      
     รวมสินทรัพย์ 542,017,962.57       568,051,979.49      547,032,593.28      522,229,436.31        568,385,413.20      549,672,720.29      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี:

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บริษัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนชั,นแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

หนี: สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั:นจากสถาบนัการเงิน 16 171,028,833.25       2,185,243.02          84,894,899.17        171,028,833.25        2,185,243.02          84,894,899.17        
เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.1 -                           -                         -                         238,408.28               18,320.00               18,320.00               
เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อื�น - กิจการอื�น 17 73,883,997.65         154,735,281.95      127,680,222.41      56,327,297.18          147,781,367.61      126,294,185.98      
ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 18 5,467,711.61           4,412,578.92          3,034,669.56          3,565,711.61            4,412,578.92          3,034,669.56          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19 24,692.40                102,201.83             426,194.42             24,692.40                 102,201.83             426,194.42             
ส่วนของหนี: สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 2,674,539.30           1,867,633.03          985,406.23             2,674,539.30            1,867,633.03          985,406.23             
เจา้หนี:กรมสรรพากร 616,685.03              29,590.77               33,380.61               439,261.85               26,335.77               33,380.61               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                           10,478,976.48        -                         -                           10,478,976.48        -                         

รวมหนี: สินหมุนเวียน 253,696,459.24       173,811,506.00      217,054,772.40      234,298,743.87        166,872,656.66      215,687,055.97      
หนี: สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 -                           25,030.26               239,973.31             -                           25,030.26               239,973.31             
หนี: สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 20 2,714,982.08           3,066,349.33          1,898,850.27          2,714,982.08            3,066,349.33          1,898,850.27          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 6,581,978.14           1,889,945.28          1,575,033.52          5,734,125.99            1,873,260.72          1,570,972.04          
 รวมหนี: สินไม่หมุนเวียน 9,296,960.22           4,981,324.87          3,713,857.10          8,449,108.07            4,964,640.31          3,709,795.62          

     รวมหนี: สิน 262,993,419.46       178,792,830.87      220,768,629.50      242,747,851.94        171,837,296.97      219,396,851.59      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี:

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บริษัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนชั,นแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนี: สินและส่วนของผูถื้อหุน้

 ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2560
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 22

ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 480,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.25 บาท 120,000,000.00       120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
ทุนที�ออกและชาํระเตม็มูลคา่แลว้
   หุน้สามญั 480,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.25 บาท 120,000,000.00       120,000,000.00      120,000,000.00      120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 183,030,332.93       183,030,332.93      183,030,332.93      183,030,332.93        183,030,332.93      183,030,332.93      
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3,063,936.73           3,063,936.73          3,063,936.73          3,063,936.73            3,063,936.73          3,063,936.73          
กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 8,256,778.85           3,743,166.50          3,743,166.50          8,256,778.85            3,743,166.50          3,743,166.50          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (35,326,505.40)        79,421,712.46        16,426,527.62        (34,869,464.14)        86,710,680.07        20,438,432.54        
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 279,024,543.11       389,259,148.62      326,263,963.78      279,481,584.37        396,548,116.23      330,275,868.70      
          รวมหนี: สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 542,017,962.57       568,051,979.49      547,032,593.28      522,229,436.31        568,385,413.20      549,672,720.29      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี:

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงนิ

บริษัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนชั,นแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 458,120,390.78 853,175,039.13    436,187,027.27    831,568,831.69       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 80,341,344.30 28,258,564.93      59,549,750.88      26,479,717.44         
รายไดอื้�น 14,890,385.86 7,558,036.53        12,292,887.45      8,001,368.37           

รวมรายได้ 553,352,120.94 888,991,640.59    508,029,665.60    866,049,917.50          
ค่าใชจ่้าย

ตน้ทนุขาย 350,544,951.03 562,670,397.00    346,334,483.43    544,595,395.58       
ตน้ทนุในการใหบ้ริการ 50,829,936.63 7,838,136.35        31,138,330.80      6,530,655.49           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 153,492,375.61 139,311,431.94    146,506,907.81    139,229,727.73       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 76,480,589.53 70,485,672.19      69,159,471.06      63,237,221.22         
ตน้ทนุทางการเงิน 5,646,250.22 1,687,574.27        5,646,250.35        1,633,887.52           

รวมค่าใชจ่้าย 636,994,103.02 781,993,211.75    598,785,443.45    755,226,887.54       
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (83,641,982.08) 106,998,428.84 (90,755,777.85) 110,823,029.96
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (594,118.62) (20,003,244.00) (966,413.42) (20,550,782.43)
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (84,236,100.70) 86,995,184.84 (91,722,191.27) 90,272,247.53
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

รายการที�ไม่ตอ้งจดัประเภทเขา้กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,206,504.81) -                         (3,552,340.59) -                            

ขาดทนุเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (4,206,504.81) -                         (3,552,340.59) -                            
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสาํหรับปี (88,442,605.51) 86,995,184.84 (95,274,531.86) 90,272,247.53

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั:นพื:นฐาน (0.18) 0.18 (0.20) 0.19
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ:าหนกั  (หน่วย : หุ้น) 25 480,000,000         480,000,000         480,000,000         480,000,000            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี:

บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนชั,นแนล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ;นสุดวนัที, 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 
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(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิ ส่วนเกนิทุน
ที,ออกและ มูลค่าหุ้น จากการจ่าย สํารอง ยงัไม่ได้

หมายเหตุ ชําระแล้ว สามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 120,000,000.00    183,030,332.93    3,063,936.73              3,743,166.50   16,426,527.62      326,263,963.78        
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปี
เงินปันผลจ่าย -                       -                       -                              -                   (24,000,000.00)    (24,000,000.00)        
กาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับปี -                       -                       -                              -                   86,995,184.84      86,995,184.84          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 120,000,000.00    183,030,332.93    3,063,936.73              3,743,166.50   79,421,712.46      389,259,148.62        
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปี
สาํรองตามกฎหมาย -                       -                       -                              4,513,612.35   (4,513,612.35)      -                           
เงินปันผลจ่าย -                       -                       -                              -                   (21,792,000.00)    (21,792,000.00)        
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                       -                       -                              -                   (4,206,504.81)      (4,206,504.81)          
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี -                       -                       -                              -                   (84,236,100.70)    (84,236,100.70)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 120,000,000.00    183,030,332.93    3,063,936.73              8,256,778.85   (35,326,505.40)    279,024,543.11        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี:

บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนชั,นแนล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสิ;นสุดวนัที, 31 ธันวาคม 2560

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 
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(หน่วย : บาท)
ส่วนเกนิทุน

ทุนเรือนหุ้นที,ออก ส่วนเกนิ จากการจ่าย
หมายเหตุ และเรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 120,000,000.00     183,030,332.93     3,063,936.73                3,743,166.50            20,438,432.54      330,275,868.70     
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับปี
เงินปันผลจ่าย -                         -                         -                               -                           (24,000,000.00)     (24,000,000.00)      
กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับปี -                         -                         -                               -                           90,272,247.53      90,272,247.53       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 120,000,000.00     183,030,332.93     3,063,936.73                3,743,166.50            86,710,680.07      396,548,116.23     
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับปี
สาํรองตามกฎหมาย -                         -                         -                               4,513,612.35            (4,513,612.35)       -                        
เงินปันผลจ่าย -                         -                         -                               -                           (21,792,000.00)     (21,792,000.00)      
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                         -                         -                               -                           (3,552,340.59)       (3,552,340.59)        
ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี -                         -                         -                               -                           (91,722,191.27)     (91,722,191.27)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 120,000,000.00     183,030,332.93     3,063,936.73                8,256,778.85            (34,869,464.14)     279,481,584.37     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี:

บริษัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนชั,นแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ;นสุดวนัที, 31 ธันวาคม 2560

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
    กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (83,641,982.08)        106,998,428.84       (90,755,777.85) 110,823,029.96        
    ปรับรายการที�กระทบกาํไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
          ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,089,007.88          12,484,061.69         16,260,321.41         12,224,951.27           
          หนี:สงสยัจะสูญ 2,397,298.28            781,934.34              2,299,515.78           781,934.34                
          ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 10,581,845.98          3,590,040.81           8,965,941.60           358,232.05                
         กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ:น (1,908,232.50)          (836,391.29)             (1,960,995.06) (836,391.57)              
         ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 65,474.26                 403,119.60              65,474.26                403,119.60                
         กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (93,066.43)               (405,574.83)             (93,066.43) (405,574.83)
         (กาํไร)ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ:นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั:น 1,142.56                   (170,518.74)             1,142.56                   (170,518.74)              
         ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 20,110,371.40          4,586,435.87           20,103,558.09         4,586,435.87             
          ประมาณการหนี: สินผลประโยชนพ์นกังาน 321,987.00               314,911.76              308,524.68              302,288.68                
          ประมาณการค่าใชจ่้ายหลงัการขาย (โอนกลบั) 1,055,132.69            1,377,909.36           (846,867.31) 1,377,909.36             
          ดอกเบี:ยรับ (3,145,429.58)          (792,668.82)             (1,356,154.06) (792,666.81)
          ดอกเบี:ยจ่าย 5,646,250.22            1,687,574.27           5,646,250.35           1,633,887.52             
     กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
          ในสินทรัพยแ์ละหนี: สินดาํเนินงาน (31,520,200.32)        130,019,262.86       (41,362,131.98)        130,286,636.70        
         (เพิ�มขึ:น)ลดลงในลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื�น-กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (1,898,981.74)          3,088,241.94           (19,883,008.41)        874,204.56                
         (เพิ�มขึ:น)ลดลงในลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื�น-กิจการอื�น 18,706,458.08          (57,569,357.87) 52,318,800.58         (51,218,038.74)
         (เพิ�มขึ:น)ลดลงในลูกหนี:ตามสญัญาเช่าการเงิน (2,604,231.07)          (15,620,524.29) 352,467.35              624,604.27                
         (เพิ�มขึ:น)ลดลงในสินคา้คงเหลือ (67,140,008.14)        42,709,695.45         (65,466,854.99) 42,405,452.10           
         เพิ�มขึ:นในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (5,303,221.18)          (27,200.00) (4,751,127.76) (27,200.00)
         เพิ�มขึ:นในเจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อื�น-กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                            -                           220,088.28              -                             
         เพิ�มขึ:น(ลดลง)ในเจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อื�น-กิจการอื�น (82,333,342.52)        28,510,822.97         (90,695,307.79) 22,294,545.06           
         เพิ�มขึ:น(ลดลง)ในเจา้หนี:กรมสรรพากร 587,094.26               (3,789.84)                 412,926.08              (7,044.84)
         เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (171,506,432.63)      131,107,151.22       (168,854,148.64)      145,233,159.11        
         เงินสดรับดอกเบี:ย 2,894,873.97            470,428.22              2,835,980.68           480,858.70                
         เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (10,772,230.68)        (9,696,350.81)          (11,222,972.70)        (9,696,350.81)           
                   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (179,383,789.34)      121,881,228.63       (177,241,140.66)      136,017,667.00        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี:

บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั,นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ;นสุดวนัที, 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
         เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั:น 275,077,361.93        617,502,499.41       275,077,361.93       617,502,499.41        
         เงินสดจ่ายจากการซื:อเงินลงทุนระยะสั:น (219,630,000.00)      (622,660,000.00)      (219,630,000.00)      (622,660,000.00)       
         เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                           (28,994,200.00)        -                             
         เงินสดจ่ายเพื�อซื:อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (30,179,404.35)        (6,856,270.11) (24,329,421.67) (4,891,364.21)
         เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 193,816.37               1,079,616.49           193,816.37              1,079,616.49             
         เงินสดจ่ายเพื�อซื:อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,580,593.00)          (2,653,250.00)          (1,165,593.00) (1,441,750.00)
        (เพิ�มขึ:น)ลดลงในเงินใหกู้ย้มืระยะสั:นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                            -                           18,279,887.50         (17,871,718.71)
         เพิ�มขึ:นในเงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ:าประกนั (21,673,042.43)        (1,786,921.67)          (21,673,042.43) (1,799,791.67)
                    เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ 2,208,138.52            (15,374,325.88) (2,241,191.30) (30,082,508.69)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
         (เพิ�มขึ:น)ลดลงในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั:นจากสถาบนัการเงิน 170,240,506.05        (83,817,246.15)        170,240,506.05       (83,817,246.15)         
         เงินสดจ่ายหนี: สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (2,143,292.75)          (3,135,318.46)          (2,143,292.75) (3,135,318.46)           
         เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (102,539.69)             (538,935.64)             (102,539.69) (538,935.64)              
         เงินสดจ่ายปันผล (21,792,000.00)        (24,000,000.00)        (21,792,000.00) (24,000,000.00)
         เงินสดจ่ายดอกเบี:ยจ่าย (5,600,998.91)          (1,458,993.70)          (5,600,998.91) (1,405,307.42)
                    เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 140,601,674.70        (112,950,493.95)      140,601,674.70       (112,896,807.67)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง (36,573,976.12)        (6,443,591.20)          (38,880,657.26)        (6,961,649.36)           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 47,440,839.74          53,884,430.94         46,754,433.00         53,716,082.36           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิ:นปี 27.1 10,866,863.62          47,440,839.74         7,873,775.74           46,754,433.00           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี:

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ;นสุดวนัที, 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม

บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั,นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 
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สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 

บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนชั,นแนล จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ณ วนัที,  31 ธันวาคม 2560 
 
 

4. ขอ้มูลทั�วไป 
 

บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัที�จดัตั:งขึ:นใน
ประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  โดยมีสํานกังานตั:งอยู่ที� 12/16-17 เทศบาล
สงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร และมีสาขาดงันี:  

-สาขาที� 4 ตั:งอยูเ่ลขที� 4VD หมู่ที� 49 ตาํบลนาวงัหิน อาํเภอพนสันิคม จงัหวดชลบุรี 
-สาขาที� 6 ตั:งอยูเ่ลขที� 46/48-4K,69 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจกัรจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
-สาขาที� 3 ตั:งอยูเ่ลขที� 67W/4D ซอยวิภาวดีรังสิต D9 (พชัราภา) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 
-สาขาที� D ตั:งอยูเ่ลขที� 3W หมู่ที� 8 ตาํบลคลองหนึ�ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
-สาขาที� 7 ตั:งอยูเ่ลขที� KW7 ถนนประชาราษฎร์ 4 แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัเกี�ยวกับการผลิตจาํหน่ายและ
ให้บริการเครื� องทาํความเย็น เครื� องผลิตหมอก พดัลมไอนํ: า และเครื� องโอโซน  และดาํเนินธุรกิจผลิตจาํหน่าย 
ออกแบบ ติดตั:งและใหบ้ริการระบบโอโซน 

 
6. หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
 

บริษัทจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท                     
โดยจัดทําขึ: นตามหลักการบัญชีที� รับรองทั�วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี1พ.ศ.12543                     
ซึ� งหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 67DK ไดมี้มติใหป้ระกาศใชแ้ลว้
และตามข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.6737 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึ: นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าของ
องคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้รายการบางประเภทซึ�งใชเ้กณฑต์ามที�อธิบายในนโยบายการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง 

 

การจัดทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที� รับรองทั�วไปในประเทศไทยกาํหนดให้ฝ่ายบริหาร 
ประมาณการและกาํหนดขอ้สมมติที�เกี�ยวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหนี: สิน รวมทั:งเปิดเผยขอ้มูล
เกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี: สินที�อาจเกิดขึ:น ณ วนัที�ในงบการเงิน และตวัเลขรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาที�
เสนองบการเงินดงักล่าว  ตวัเลขที�เกิดขึ:นจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการถึงแมว้่าฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลข
ประมาณการขึ:นจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และสิ�งที�ไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีที�สุด 
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งบการเงินนี: นําเสนอเพื�อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื�อใช้ในประเทศไทยและจัดทาํเป็นภาษาไทย               
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึ:นเพื�อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที�ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

 

สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศกาํหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี: กับงบการเงินที�มี                
รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 4 มกราคม 6789  เป็นตน้ไป 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� D (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  สัญญาประกนัภยั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� V (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 49 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 44 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 46 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 43 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� K (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� V (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 49 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 44 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 46 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 48 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 4K (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 4V (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 4W (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 69 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 64 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 63 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  ตน้ทุนการกูยื้ม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6D (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 68 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มื�อออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6K (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6V (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6W (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 3D (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 3K (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  ประมาณการหนี: สิน หนี: สินที�อาจเกิดขึ:นและสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ:น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 3V (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� D9 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� D4 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  เกษตรกรรม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 49D (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี: ที�มีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 497 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี:และตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 49K (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การเปลี�ยนแปลงในหนี: สินที�เกิดขึ:นจากการรื:อถอน การบูรณะและหนี: สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� D (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื:อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� K (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6W (ปรับปรุง 677W)  เรื�อง การรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกิจที�มีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 49 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 46 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 43 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 



16 
 
 

 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4D (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั:นตํ�าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านี:   
สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 4W (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 47 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4K (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4V (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 69 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 64 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  เงินที�นาํส่งรัฐ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 49 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมการดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 47 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 67 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  ภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6K (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การประเมินเนื:อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ:นตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6W (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื�อง  แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดใหเ้ครื�องมือทางการเงินเป็นเครื�องมือทาง

การเงินที�แสดงมูลค่าดว้ยยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้กบังบการเงินในงวดปัจจุบนั   
และฝ่ายบริหารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทใน                     
งวดปัจจุบนั 

 

นอกจากนี:   สภาวิชาชีพบญัชียงัไดป้ระกาศกาํหนดให้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินกบังบการเงินใน  
งวดอนาคต  ดงัต่อไปนี:  

  วนัถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การรวมธุรกิจ 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� D (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  สัญญาประกนัภยั 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� V (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  ส่วนงานดาํเนินงาน 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 49 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  งบการเงินรวม 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 44 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การร่วมการงาน 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 46 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 43 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การวดัมูลค่ายติุธรรม 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การนาํเสนองบการเงิน 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  สินคา้คงเหลือ 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� K (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  งบกระแสเงินสด 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� V (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 49 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 44 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  สัญญาก่อสร้าง 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 46 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  ภาษีเงินได ้ 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 48 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 4K (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  สัญญาเช่า 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 4V (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  รายได ้ 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 4W (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 69 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 64 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 63 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  ตน้ทุนการกูยื้ม 4 มกราคม 6784 
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  วนัถือปฏิบติั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6D (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 68 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มื�อออกจากงาน 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6K (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6V (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6W (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  กาํไรต่อหุน้ 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 3D (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 3K (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  ประมาณการหนี: สิน หนี: สินที�อาจเกิดขึ:นและสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ:น 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 3V (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� D9 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 4 มกราคม 6784 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� D4 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  เกษตรกรรม 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การเปลี�ยนแปลงในหนี: สินที�เกิดขึ:นจากการรื:อถอน การบูรณะและหนี: สินที�มีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� D (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 6789) เ รื� อง  สิท ธิในส่วนได้เ สียจากกองทุนการรื: อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� K (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6W (ปรับปรุง 6789)  เรื� อง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มีเงินเฟ้อรุนแรง 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 49 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 46 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 43 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4D (ปรับปรุง 6789) เรื� อง  ข้อจ ํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  ข้อกําหนดเงินทุนขั:นตํ� าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านี:   สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 4W (ปรับปรุง 6789) 
เรื�อง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 4 มกราคม 6784 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 47 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์ 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4K (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4V (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 69 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 64 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  เงินที�นาํส่งรัฐ 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 49 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

การดาํเนินงาน 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 47 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 67 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  ภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6K (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การประเมินเนื:อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ:นตามรูปแบบกฎหมาย 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 6W (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 4 มกราคม 6784 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 6789) เรื�อง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 4 มกราคม 6784 

 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินในงวดอนาคตก่อนวนัถือ
ปฏิบติัและฝ่ายบริหารอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบที�มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดที�เริ�มนาํมาถือปฏิบติั 
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3. หลกัการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ยเป็นกิจการที�อยู่ภายใต้
การควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ:นเมื�อกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการ
เกี�ยวข้องกับบริษทัย่อย  และมีความสามารถที�จะทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั:นจากการมีอาํนาจเหนือ              
บริษทัย่อย  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทันบัแต่วนัที�มีการควบคุมจนถึงวนัที�
การควบคุมสิ:นสุดลง 

 

รายการบญัชียอดคงเหลือและรายการกาํไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ:นจริงที�มีนยัสาํคญัระหว่างบริษทัและ
บริษทัย่อยไดถู้กตดัทิ:งในการทาํงบการเงินรวม  เวน้แต่รายการขาดทุนที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ:นจริงซึ� งกลุ่มบริษทัจะไม่
สามารถไดรั้บคืนตน้ทุนที�เสียไป  นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยที�แตกต่างไปจากนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั
จะถูกเปลี�ยนใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายที�ใชโ้ดยกลุ่มบริษทั 

 

งบการเงินรวมสําหรับปีสิ:นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2560 และ 677W ได้จัดทําขึ: นโดยรวมงบการเงินของ                  
บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยหลงัจากตดัยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนั
ที�มีสาระสาํคญัแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้โดยบริษทัทั:งทางตรงและทางออ้มมีดงันี:  

 
ชื�อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศที� บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  กิจการจดัตั:ง 2560 2559 
บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั�น จาํกดั ผลิต จาํหน่าย ออกแบบติดตั:งและให้บริการระบบโอโซน ไทย 100.00 100.00 

 

งบการเงินของบริษทัย่อยจัดทาํขึ: นโดยมีวนัที�ในงบการเงินเช่นเดียวกับบริษทัและจัดทาํโดยใช้นโยบาย        
การบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนั 

 

4. นโยบายการบญัชี 
 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

สาํหรับเพื�อการแสดงงบกระแสเงินสด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ 
เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั:นอื�นที�มีสภาพคล่องสูงซึ� งมีกาํหนดถอนเมื�อซื:อภายใน 3 เดือนหรือนอ้ยกว่า
และปราศจากภาระผกูพนั 

 

4.6 เงินลงทุนระยะสั:น 
 

ตราสารหนี:และตราสารทุนซึ� งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึ� งถือไวเ้พื�อคา้ จดัประเภทเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบกาํไร
หรือขาดทุน 

 

มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พื�อคา้จะใชร้าคาเสนอซื:อ ณ วนัที�รายงาน 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในกาํไร
หรือขาดทุน 

 

ในกรณีที�บริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที�ถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนที�จาํหน่ายไป
และเงินลงทุนที�ยงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ:าหนกั 

 

4.3 ลูกหนี:การคา้  
   

 ลูกหนี: การคา้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บ  ค่าเผื�อหนี: สงสัยจะสูญ
คาํนวณจากร้อยละของลูกหนี:โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์การชาํระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของ
ลูกหนี: ที�คงคา้งอยู ่ ณ วนัสิ:นรอบระยะเวลารายงาน  มูลค่าของค่าเผื�อหนี:สงสัยจะสูญคือผลต่างระหว่างราคาตาม
บญัชีของลูกหนี:การคา้เมื�อเปรียบเทียบกบัมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหนี:การคา้ หนี: สูญที�เกิดขึ:นในระหว่างปี
ตดัเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อสามารถระบุได ้

 

4.D สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า  ตน้ทุนในการซื:อ
ประกอบดว้ยราคาซื:อและค่าใชจ่้ายทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื:อสินคา้นั:น เช่น ค่าอากรขาเขา้ ค่าขนส่งหกัดว้ย
ส่วนลดและเงินที�ไดรั้บคืนจากการซื:อ ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ย วตัถุดิบ 
ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอื�นทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิต ซึ�งปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ  

 

ราคาทุนของสินคา้คาํนวณตามวิธีต่อไปนี:   
 

สินคา้สาํเร็จรูป -  วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 
วตัถุดิบ -  วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 
 

กลุ่มบริษทัประมาณมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บจากราคาขายที�คาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการขาย 

 

กลุ่มบริษทัไดต้ั:งค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับสินคา้ที�เสื�อมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

4.7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนหลงัหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน (ถา้มี) 
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4.8 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ที�ดินและสินทรัพยที์�อยู่ระหว่างก่อสร้างที�บริษทัถือครองไวเ้พื�อใชใ้นการผลิตและจาํหน่ายสินคา้เพื�อให้
บริการและเพื�อใชใ้นการบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

อาคารและอุปกรณ์ที�บริษทัถือครองไวเ้พื�อใชใ้นการผลิตและจาํหน่ายสินคา้เพื�อให้บริการและเพื�อใชใ้น
การบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ราคาทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วยราคาซื: อรวมอากรขาเข้าและภาษีซื: อที� เรียกคืนไม่ได้หลังหัก                  
ส่วนลดการคา้และจาํนวนที�ไดรั้บคืนจากผูข้าย  ตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาเพื�อให้สินทรัพย ์             
อยู่ในสถานที�และสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์  ประมาณการเบื:องตน้สาํหรับตน้ทุนในการรื: อ  
ขนยา้ยและบูรณะสถานที�ตั:งสินทรัพยน์ั:น  รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืมที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า  การก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขในการรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

 

กลุ่มบริษทัคาํนวณค่าเสื�อมราคาสําหรับสินทรัพยทุ์กประเภท  ยกเวน้ที�ดินและสินทรัพยที์�อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างโดยวิธีเสน้ตรง (ยกเวน้แม่พิมพ ์คิดตามวิธีจาํนวนหน่วยผลิต) ตามอายุการใหป้ระโยชน์ที�ประมาณไวข้อง
สินทรัพยด์งันี:  

 

อาคาร 10 - 60 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อายสุญัญาเช่า 
อุปกรณ์ 5 ปี 
แม่พิมพ ์ วิธีจาํนวนหน่วยผลิต 
เครื�องมือเครื�องใช ้ 5 ปี 
เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน ์ มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยแ์ละวิธีการคิดค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์
จะไดรั้บการทบทวนทุก ๆ สิ:นปีบญัชี 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บ
จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั:นจะถูกรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�เกิดขึ:น 

 

4.K สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน                     
ที�กลุ่มบริษทัซื:อมาแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า(ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณ
โดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชนที์�ประมาณการไวคื้อ 7 ปี 
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4.V การวิจยัและพฒันา 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายจ่ายสาํหรับกิจกรรมเพื�อการวิจยัเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดรายการ 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายจ่ายที�เกิดขึ:นจากการพฒันาเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนก็ต่อเมื�อเป็นไปตามขอ้กาํหนด
ทุกขอ้ดงัต่อไปนี:  

- มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคที�จะทาํใหสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตนเสร็จสมบูรณ์เพื�อนาํมาใชง้านหรือขาย 
- กลุ่มบริษทัมีความตั:งใจที�จะทาํใหสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตนเสร็จสมบูรณ์เพื�อนาํมาใชง้านหรือขาย 
- กลุ่มบริษทัมีความสามารถที�จะนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั:นมาใชง้านหรือขาย 
- กลุ่มบริษทัสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการที�สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคต 
- กิจการมีทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงินและดา้นอื�นอย่างเพียงพอที�จะนาํมาใชใ้นการพฒันาใหเ้สร็จ

สิ:นสมบูรณ์และนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาใชง้านหรือขาย 
- กลุ่มบริษทัมีความสามารถที�จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�เกิดขึ:นใน

ระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 
 

4.W การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษทัตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะได้รับการทบทวน                     
ณ ทุกวนัสิ:นรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งชี: เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี: ว่าราคาตามบญัชีอาจไม่
สามารถไดรั้บประโยชนคื์นกลบัมา  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นผลต่างราคาตามบญัชีที�สูงเกินกว่ามูลค่า
สุทธิที�จะไดรั้บซึ�งคือจาํนวนที�สูงกวา่ระหว่างราคาขายสุทธิเมื�อเทียบกบัมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยถู์กจดักลุ่มให้
อยู่กลุ่มที�เลก็ที�สุดที�สามารถระบุไดว้่าจะเกิดกระแสเงินสดเป็นอิสระจากกลุ่มอื�นเพื�อประโยชน์ในการประเมิน
พิจารณาเรื�องการดอ้ยค่า  

 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนหรือบนัทึกลดส่วนเกินทุนในกรณีที�
สินทรัพยน์ั:นเคยตีราคาเพิ�ม  และจะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมีขอ้บ่งชี: ว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มี
อยู่ต่อไป หรือเป็นไปในทางที�ลดลงโดยบนัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนหรือนาํไปเพิ�มส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 
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4.10 สญัญาเช่าระยะยาว  
 

กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อน
ไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน  สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที� เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า                   
โดยจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี: สินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื�อให้ไดอ้ตัราดอกเบี: ยคงที�ต่อ
หนี: สินคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา  ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็น
หนี: สินระยะยาว  ส่วนดอกเบี:ยจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า   สินทรัพยที์�ไดม้าตาม
สญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยที์�เช่า  แต่หากมีความไม่แน่นอนในสิทธิ
การเป็นเจา้ของเมื�อสัญญาสิ:นสุดจะคาํนวณค่าเสื�อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายุของ
สญัญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ�ากวา่ 

 

สญัญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยโ์ดยที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่
กบัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน  เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจ
ที�ไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า)  จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่านั:น 

 

ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ:นจากการยกเลิกสญัญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า  เช่น  เบี:ยปรับที�ตอ้งจ่ายใหก้บั
ผูใ้หเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�การยกเลิกนั:นเกิดขึ:น 

 

 กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
  
สินทรัพยที์�ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินแสดงเป็นลูกหนี:ภายใตส้ัญญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะ

การเงินดว้ยจาํนวนที�เท่ากบัเงินลงทุนสุทธิในสญัญาเช่า และรับรู้รายไดท้างการเงินในรูปแบบที�สะทอ้นถึงอตัรา
ผลตอบแทนคงที�ในแต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผูใ้หเ้ช่าซึ�งคงเหลือตามสญัญาเช่าการเงินนั:น 

 

สินทรัพยที์�ใหเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานแสดงรวมอยู่ในที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะ
การเงินและตดัค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยเ์ช่นเดียวกนัสินทรัพยถ์าวรที�มีลกัษณะเหมือนกนั 

 

4.11 ประมาณการหนี: สิน 
   

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี: สินเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต   ภาระผูกพนัดงักล่าว              
คาดวา่จะส่งผลใหต้อ้งสูญเสียทรัพยากรเพื�อจ่ายชาํระภาระผูกพนัและสามารถประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายได้
อย่างน่าเชื�อถือ  รายจ่ายที�จะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเมื�อการไดรั้บคืนคาดว่าจะไดรั้บ   
อยา่งแน่นอน เมื�อไดจ่้ายประมาณการหนี: สินไปแลว้ 
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4.12 การรับรู้รายได ้
   

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเมื�อส่งมอบสินคา้และลูกคา้ยอมรับสินคา้นั:น รายไดจ้ากการขายเป็น
จาํนวนที�สุทธิจากภาษีขายและส่วนลด 

 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อใหบ้ริการเสร็จสิ:นแลว้ 
 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบและติดตั:ง บริษทัรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนตามขั:นความสาํเร็จของ
งาน โดยวิธีสาํรวจอตัราส่วนของงานติดตั:งทางกายภาพที�ทาํเสร็จเปรียบเทียบกบังานติดตั:งทั:งหมดตามสัญญา
โดยวิศวกรผูค้วบคุมงาน ในกรณีที�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าตน้ทุนทั:งสิ:นของสัญญาเกินกว่ามูลค่า
รายไดต้ามสัญญา บริษทัจะรับรู้ประมาณการขาดทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน รายไดที้�
รับรู้แลว้ตามขั:นความสําเร็จของงานแต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดค้า้งรับ” 
สาํหรับรายไดที้�ยงัไม่ไดรั้บรู้ตามขั:นความสาํเร็จของงานแต่ไดเ้รียกชาํระเงินตามสญัญาแลว้แสดงไวเ้ป็น “เงินรับ
ล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ตน้ทุนของงานที�ยงัไม่ไดแ้ลว้เสร็จหรือยงัไม่ไดส่้งมอบบนัทึกเป็นงาน
ระหวา่งทาํ 

 

รายไดค่้าเช่ารับรู้โดยวิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 
 

รายไดด้อกเบี:ยรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

รายไดอื้�นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศที�เกิดขึ:นให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน               
ณ วนัที�เกิดรายการและแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี: สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ  ณ วนัสิ:นรอบ
ระยะเวลารายงานใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั:น กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการรับหรือจ่าย
ชาํระที�เป็นเงินตราต่างประเทศ  และที�เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี: สินที�เป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึก
ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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4.14 ตน้ทุนการกูย้ืม  
 

ตน้ทุนการกูย้ืมที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยซึ์�งจาํเป็นตอ้งใชร้ะยะ
เวลานานในการเตรียมพร้อมเพื�อใหส้ามารถนาํสินทรัพยน์ั:นมาใชไ้ดต้ามประสงคห์รือนาํไปจาํหน่ายจะถูกรับรู้
รวมเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสินทรัพยน์ั:นจนกระทั�งสินทรัพยน์ั:นพร้อมที�จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อม
ที�จะจาํหน่าย 

 

รายไดที้�เกิดจากการนาํเงินกูย้ืมที�กูม้าโดยเฉพาะเพื�อการจดัหาสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขไปลงทุนชั�วคราวจะ
นาํไปหกัออกจากตน้ทุนการกูย้ืมที�รวมเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสินทรัพย ์

 

ตน้ทุนการกูย้ืมอื�นจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีที�ค่าใชจ่้ายนั:นเกิดขึ:น 
 

4.15 ผลประโยชนข์องพนกังาน 
 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี:ยงชีพ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ัดตั:งกองทุนสํารองเลี: ยงชีพ ซึ� งเป็นกองทุนที�เกิดจากเงินสมทบในส่วนของพนักงาน           
และบริษทั  โดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริหารโดยผูบ้ริหารกองทุนอิสระ  
เงินสมทบที�บริษทัจ่ายเขา้กองทุนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีที�ค่าใชจ่้ายนั:นเกิดขึ:น 

 

ผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุตามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน
ประมาณการโดยผูเ้ชี�ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย  โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในการประมาณการจาํนวนผลประโยชน์ที�พนกังานควรจะไดรั้บและคิดลดผลประโยชน์
โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ โดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบี: ยของพนัธบตัรรัฐบาลเพื�อกาํหนด
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี: ยจ่ายที� เกี�ยวข้อง                    
โดยตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบี:ยจ่ายจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  และผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�เกิดขึ:นเนื�องจากการวดัมูลค่าหนี: สินภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานใหม่จะ
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและจะโอนเขา้กาํไรสะสมตามลาํดบั  โดยจะไม่ทาํการจดัประเภทเขา้กาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั  
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4.16 ภาษีเงินได ้
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดปัจจุบนัที�ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระเป็นหนี: สินในงบแสดงฐานะการเงิน  
และในกรณีที�จาํนวนภาษีที�ไดช้าํระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัมากกว่าภาษีที�ตอ้งชาํระสําหรับงวดนั:นกลุ่มบริษทั              
จะรับรู้ส่วนที�จ่ายชาํระเกินดงักล่าวเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 
ยกเวน้กรณีที�หนี: สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีนั:นเกิดจากการรับรู้เมื�อเริ�มแรกซึ� งสินทรัพยแ์ละหนี: สินที�เกิดจาก
รายการที�ไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไรทางภาษี ณ วนัที�เกิดรายการนั:น  และกลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีทุกรายการ  โดยรับรู้เท่ากบัจาํนวนที�
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํผลแตกต่างชั�วคราวนั:นมาใชห้ักภาษีได ้ 
ยกเวน้กรณีที�สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีนั:นเกิดจากการรับรู้เมื�อเริ�มแรกของสินทรัพยแ์ละหนี: สินที�เกิดจาก
รายการที�ไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไรทางภาษี ณ วนัที�เกิดรายการนั:น 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการที�
เกี�ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมคา้และบริษทัร่วม  ยกเวน้กรณีที�กลุ่มบริษทัสามารถควบคุม
ระยะเวลาในการกลบัรายการของผลแตกต่างชั�วคราวและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่มีการกลบั
รายการของผลแตกต่างชั�วคราวในอนาคตอนัใกล ้ และกลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีทุกรายการที�เกิดขึ:นจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมคา้และบริษทั
ร่วม  เฉพาะในกรณีที�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีการกลบัรายการของผลแตกต่างชั�วคราวในอนาคตอนั
ใกลแ้ละจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํผลแตกต่างชั�วคราวมาใชป้ระโยชนไ์ด ้

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี: สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราภาษีที�บงัคบัใชอ้ยู่ภายใน
สิ:นรอบระยะเวลารายงาน  และวดัมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอตัราภาษีสําหรับงวดที�                 
กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  และวดัมูลค่าหนี: สินภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีสาํหรับงวดที�กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระหนี: สินภาษีเงินได ้

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายและ
นาํไปรวมคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด  ยกเวน้ภาษีเงินไดที้�เกิดขึ:นจากรายการที�รับรู้ในกาํไร
เบ็ดเสร็จอื�นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น  กลุ่มบริษทัจะรับรู้ภาษีเงินได้ดังกล่าวในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.17 เครื�องมือทางการเงิน  
 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี: สินทางการเงินที�ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี:และเจา้หนี:การคา้ ลูกหนี:และเจา้หนี: อื�น เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืม นโยบายการบญัชี
ที�สาํคญัและเกณฑก์ารวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนี: สินทางการเงินดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบาย
การบญัชีของรายการที�เกี�ยวขอ้งแลว้  

 

สัญญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ในสินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 
หรือหนี: สินหมุนเวียนอื�น  กาํไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ:นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมรับรู้เป็นรายไดห้รือ
ค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

 

4.18 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเนื�องและอยู ่                    
บนพื:นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอื�น ๆ ซึ� งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามี
เหตุผลในสถานการณ์ขณะนั:น 

 

อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใชง้านและมูลค่าคงเหลือสําหรับ อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย ์              
ไม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื�อมราคาเมื�ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อนหรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�เสื�อมสภาพหรือ
ไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

 

สญัญาเช่าการเงิน/สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าเครื�องจกัร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และยานพาหนะซึ� งกลุ่มบริษทัไดพิ้จารณา
และประเมินขอบเขตของความเสี�ยงและผลตอบแทนที�ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยที์�เช่าตามสัญญาแลว้
พบว่า ความเสี�ยงและผลตอบแทนทั:งหมดหรือเกือบทั:งหมดเป็นของผูเ้ช่าสัญญาเช่าดงักล่าวจดัเป็นสัญญาเช่า
การเงิน 

 

ผลประโยชนพ์นกังาน 
 

หนี: สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึ: นตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั:น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ:นเงินเดือนใน
อนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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ประมาณการตน้ทุนงานบริการ 
 

กลุ่มบริษทัประมาณการตน้ทุนงานบริการของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของงานงานบริการและ
นาํมาคาํนวณจาํนวนและมูลค่าวสัดุอุปกรณ์ที�ต้องใช้ในโครงการ  รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ยที�ตอ้งใช้ในการ
ให้บริการติดตั:งจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ:น  บริษทัจะทาํ
การทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสมํ�าเสมอหรือทุกคราวที�ตน้ทุนที�เกิดขึ:นจริงแตกต่างจากประมาณการอย่าง
เป็นสาระสาํคญั 

 

ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 

 กลุ่มบริษทัประมาณการบริการหลงัการขายโดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมภายหลงัการ
ขายที�เกิดขึ:นจริงในอดีต และ/หรือขอ้มูลที�มีอยู่ในปัจจุบนัเกี�ยวกบังานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ 

 

7. รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
 

กิจการที� เกี�ยวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลที� มีอ ํานาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็น                     
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ� งกระทําผ่านบริษัทที�ทําหน้าที� ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที� เป็นบริษัทย่อยใน                    
เครือเดียวกนั นอกจากนี: กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัรวมความถึง บริษทัร่วมและบุคคลที�มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญั
กบักิจการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารสําคญัที�เป็นกรรมการหรือพนกังานของกิจการ รวมตลอด
ทั:งสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว ซึ� งมีอาํนาจชกัจูงหรืออาจถูกชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลและกิจการ
ที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัคาํนึงถึงเนื:อหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัคือ  ครอบครัววีระมาน ซึ� งถือหุน้รวมกนัร้อยละ 67.81 (677W : ร้อยละ 25.61) ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษทั รายการคา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้หลกัหรือกรรมการ ถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทั 
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รายการคา้กบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปี สิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789 และ 677W สรุปไดด้งันี:  

 

7.4 สินทรัพยแ์ละหนี: สินระหวา่งกนั  
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 6789 677W 
ลูกหนี:การคา้     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั�น จาํกดั - - 19,050,446.78 1,066,420.11 
- บริษทั แอคดี จาํกดั 2,783,295.44 884,313.70 2,783,295.44 884,313.70 
                รวม 2,783,295.44 884,313.70 21,833,742.22 1,950,733.V4 
     

ดอกเบี:ยคา้งรับ     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั�น จาํกดั - - 14,657.54 1,740,949.88 
                รวมลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื�น 2,783,295.44 884,313.70 21,848,399.76 3,691,683.DK 

     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั:นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั�น จาํกดั     

ยอดตน้ปี - - 25,279,887.50 8,7K9,88K.79 
ใหกู้เ้พิ�มระหวา่งปี - - 28,000,000.00 16,500,000.99 
รับชาํระระหวา่งปี - - (46,279,887.50) - 
ยอดปลายปี - - 7,000,000.00 25,279,88K.79 
     
     

เจา้หนี:การคา้     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั�น จาํกดั - - 232,408.28 - 
     

เจา้หนี: อื�น     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั�น จาํกดั - - 6,000.00 18,320.99 
                รวมเจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อื�น - - 238,408.28 18,320.00 

 

ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั:นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้ืมเงินแก่
บริษทัย่อยในรูปตั\วสัญญาใชเ้งินมีกาํหนดระยะเวลา 7-8 เดือนโดยคิดดอกเบี:ยระหว่างกนัในอตัราร้อยละ  5.99 
ต่อปี 
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7.6 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 6789 677W 
รายไดจ้ากการขายสินคา้     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั�น จาํกดั - - 28,221,915.61 836,339.42 
- บริษทั แอคดี จาํกดั 9,620,881.38 12,821,274.70 9,620,881.38 12,821,274.70 
              รวม 9,620,881.38 12,821,274.70 37,842,796.99 13,657,614.12 

     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั�น จาํกดั - - 293,839.20 196,350.00 
- บริษทั แอคดี จาํกดั 20,570.00 20,570.00 20,570.00 20,570.00 
              รวม 20,570.00 20,570.00 314,409.20 216,920.00 

     

ดอกเบี:ยรับ     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั�น จาํกดั - - 579,549.59 1,361,286.22 
     

ตน้ทุนเช่าและบริการ     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั�น จาํกดั - - 66,724,502.00 - 
- บริษทั แอคดี จาํกดั 20,000.00 - 20,000.00 - 
              รวม 20,000.00 - 22,744,502.00 - 

     

ค่านายหนา้     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั�น จาํกดั - - 556,047.07 - 
     

ค่าจา้งและบริการ     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั�น จาํกดั - - 23,500.00 - 

 

7.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 6789 677W 
ผลประโยชน์ระยะสั:น 46,K9D,V49.99 11,006,150.00 10,WW7,V49.99 10,463,150.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 696,83K.6D 174,913.00 4VW,646.VD 174,913.00 
              รวม 46,W9K,DDK.6D 11,181,063.00 44,4V7,966.VD 10,638,063.00 

 
 
 
 
 
 



30 
 
 

 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 

7.4 นโยบายการกาํหนดราคาระหวา่งกนั 
 

รายการธุรกิจ  นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายและบริการ  ราคาที�ใกลเ้คียงกบัราคาที�คิดกบับุคคลภายนอก 
ดอกเบี:ยรับ  อตัราเทียบเคียงกบัสถาบนัการเงิน 
รายไดอื้�น  ราคาตามสญัญา 
ซื:อสินคา้  ราคาที�ใกลเ้คียงกบัราคาที�คิดกบับุคคลภายนอก 
ซื:อสินทรัพยถ์าวร  ราคาที�ใกลเ้คียงกบัราคาที�คิดกบับุคคลภายนอก 
ตน้ทุนบริการงานเช่า  ราคาที�ใกลเ้คียงกบัราคาที�คิดกบับุคคลภายนอก 
ค่าบริหารจดัการ  ราคาทุนบวกส่วนเพิ�ม 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายและโฆษณา  ราคาที�ใกลเ้คียงกบัราคาที�คิดกบับุคคลภายนอก 
ค่าวสัดุสิ:นเปลือง  ราคาที�ใกลเ้คียงกบัราคาที�คิดกบับุคคลภายนอก 
ตน้ทุนทางการเงิน  ราคาตามสญัญา (ร้อยละ 5 ต่อปี) 

 

7.5 ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัที�  34 ธันวาคม 6789 และ 677W บริษัทได้ทาํสัญญาให้บริการจัดทาํบัญชีกับบริษทัย่อย เป็น
ระยะเวลา 2 ปี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 69,000.00 บาท 

 

ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789 และ 677W บริษทัและบริษทัย่อยตกลงสัญญาร่วมลงทุนและแบ่งผลประโยชน์
ในการดาํเนินงานบางส่วนกบับริษทัในประเทศ 1 แห่ง โดยเงื�อนไขการดาํเนินงานและการแบ่งผลประโยชน์
เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นสญัญา 

 

7.6  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 

บริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั�น จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เลท็ จาํกดั ญาติของผูถื้อหุน้และกรรมการ 
บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชั�น แมเนจเมนท ์จาํกดั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอคดี จาํกดั ญาติของผูถื้อหุน้และกรรมการ 
คุณนพชยั วีระมาน ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
คุณฟัง เมง็ ฮอย ผูถื้อหุน้และกรรมการ 

 
 
 
 
 



31 
 
 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 3

8. เงินลงทุนระยะสั:น 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
 ราคาทุน ราคายติุธรรม ราคาทุน ราคายติุธรรม 
 หน่วยลงทุน 123,902.91 122,760.35 55,400,746.10 55,571,264.84 
 กาํไร(ขาดทุน)ที�ยงัไม่เกิดขึ:นในเงินลงทุนระยะสั:น (1,142.56) - 170,518.74 - 

 สุทธิ 122,760.35 122,760.35 55,571,264.VD 55,571,264.VD 
 

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนระยะสั:นสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี:  
 (หน่วย : บาท) 

ราคาตามบญัชีตน้ปี  55,571,264.V4 
ซื:อระหวา่งปี  219,630,000.00 
ขายระหวา่งปี  (275,077,361.93) 
การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะสั:น  (1,142.56) 
ราคาตามบญัชีปลายปี  122,760.35 

 
K. ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 

ยอดคงเหลือของลูกหนี:การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัแยกตามอายหุนี: ที�คา้งชาํระไดด้งันี:  
  (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 6789 677W 
ลูกหนี:การคา้                     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,920,182.69      5,061.00    16,826,044.97  1,071,481.11  
เกินกาํหนดชาํระ 4 ถึง 3 เดือน 863,112.75  196,440.31  4,874,344.91     196,440.31  
เกินกาํหนดชาํระ 3 ถึง 8 เดือน -  682,812.39   10,700.00     682,812.39  
เกินกาํหนดชาํระ 8 ถึง 46 เดือน -  -   122,652.34  -  
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 46 เดือนขึ:นไป -  -   -   -  
                  รวม 2,783,295.44  884,313.70   21,833,742.22   1,950,733.81  
ดอกเบี:ยคา้งรับ -  -   14,657.54   1,740,949.66  
                  รวมลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื�น 2,783,295.44  884,313.70   21,848,399.76   3,691,683.47  
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8.  ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื�น - กิจการอื�น 
  

            ประกอบดว้ย  (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 6789 677W 6789 677W 
เช็ครับล่วงหนา้  2,141,947.01   -   953,659.83   -  
ลูกหนี:การคา้ 87,699,726.79   135,118,172.19  64,677,127.31   132,105,357.49  
          รวม 89,841,673.80   135,118,172.19  65,630,787.14   132,105,357.49  
หกั   ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ  (15,348,636.56)  (13,149,710.04)  (15,250,854.06)  (13,149,710.04) 
           สุทธิ 74,493,037.24   121,968,462.15  50,379,933.08  118,955,647.45  
ลูกหนี: อื�น  851,475.30   808,831.24   693,349.91   812,444.07  
ลูกหนี:กรมสรรพากร  -   644,658.72   -   -  
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  1,995,238.38   1,570,725.38   1,885,769.23   1,371,899.51  
ลูกหนี:บริหารความเสี�ยง  -   648,400.00   -   648,400.00  
ภาษีซื:อยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  1,158,501.97   3,947,205.28   421,492.52   3,502,435.39  
รายไดค้า้งรับ  13,734,848.31   -   -   -  
เงินมดัจาํ  30,648,833.45   13,358,602.57   30,648,833.45   12,371,902.57  
เงินทดรองจ่าย  446,245.71   1,332,262.24   446,245.71   1,282,512.24  
          รวม  48,835,143.12   22,310,685.43   34,095,690.82   19,989,593.78  
หกั   ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ  (171,972.76)  -   (171,972.76)  -  
           สุทธิ  48,663,170.36   22,310,685.43   33,923,718.06   19,989,593.78  
           รวมลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื�น  123,156,207.60   144,279,147.58  84,303,651.14   138,945,241.23  

 

ยอดคงเหลือของลูกหนี:การคา้ - กิจการที�อื�นแยกตามอายหุนี: ที�คา้งชาํระไดด้งันี:  
  (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 6789 677W 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 37,413,353.40 64,023,870.51 18,338,520.97 61,011,055.81 
เกินกาํหนดชาํระ 4 ถึง 3 เดือน 19,359,245.66 35,495,060.95 14,418,756.43 35,495,060.95 
เกินกาํหนดชาํระ 3 ถึง 8 เดือน 12,425,392.94 17,129,198.20 12,425,392.94 17,129,198.20 
เกินกาํหนดชาํระ 8 ถึง 46 เดือน 6,674,829.60 7,852,606.96 6,479,264.60 7,852,606.96 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 46 เดือนขึ:นไป 13,968,852.20 10,617,435.57 13,968,852.20 10,617,435.57 
                  รวม 89,841,673.80 135,118,172.19 65,630,787.14 132,105,357.49 
หกั   ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ (15,348,636.56) (43,4DW,K49.9D) (15,250,854.06) (43,4DW,K49.9D) 
                 สุทธิ 74,493,037.24 121,968,462.15 50,379,933.08 118,955,647.45 
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รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อหนี: สงสัยจะสูญลูกหนี: การคา้ - กิจการอื�น สําหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธันวาคม 
6789 และ 677W มีดงันี:  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 6789 677W 

ยอดคงเหลือตน้ปี  (13,149,710.04)  (12,367,775.70)     (13,149,710.04)  (12,367,775.70) 
ตั:งเพิ�มในระหวา่งปี   (2,198,926.52)    (781,934.34)      (2,101,144.02)       (781,934.34) 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งปี - - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี (15,348,636.56)  (13,149,710.04) (15,250,854.06)  (13,149,710.04) 

 

รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อหนี:สงสัยจะสูญลูกหนี: อื�น - กิจการอื�น สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789 
และ 677W มีดงันี:  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 
ตั:งเพิ�มในระหวา่งปี  (171,972.76) - 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งปี - - 
ยอดคงเหลือปลายปี  (171,972.76) - 

 
9. ลูกหนี:ตามสญัญาเช่าการเงิน 

 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 6789 677W 
ลูกหนี:ตามสัญญาเช่าการเงิน 19,812,516.11 4K,69V,6V7.9D 610,689.13 W83,478.DV 
หกั ส่วนของสินทรัพยร์ะยะยาวที�ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี 
 

(16,980,684.76) (V,67K,3KK.KW) (498,809.21) (DD9,939.67) 
สุทธิ 2,831,831.35 V,W79,W9K.67 111,879.92 763,468.63 
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จาํนวนเงินขั:นตํ�าที�ไดรั้บตามสัญญาใหเ้ช่าการเงินระยะยาวมีดงันี:  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 
 ลูกหนี:ตามสญัญา 

เช่าการเงิน 
รายไดท้างการเงิน 

รอการรับรู้ 
 

สุทธิ 
ลูกหนี:ตามสญัญา 

เช่าการเงิน 
รายไดท้างการเงิน 

รอการรับรู้ 
 

สุทธิ 
ไม่เกิน 4 ปี 18,166,297.55   (1,185,612.79) 16,980,684.76   594,323.74   (95,514.53)  498,809.21  
เกินกวา่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี  3,099,946.81  (268,115.46) 2,831,831.35  209,116.80   (97,236.88)  111,879.92  
     รวม 21,266,244.36   (1,453,728.25) 19,812,516.11   803,440.54   (192,751.41)  610,689.13  

 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 677W 
 ลูกหนี:ตามสญัญา 

เช่าการเงิน 
รายไดท้างการเงิน 

รอการรับรู้ 
 

สุทธิ 
ลูกหนี:ตามสญัญา 

เช่าการเงิน 
รายไดท้างการเงิน 

รอการรับรู้ 
 

สุทธิ 
ไม่เกิน 4 ปี 10,887,945.12 (6,839,78K.33) V,67K,3KK.KW 574,654.20 (134,623.95) DD9,939.67 
เกินกวา่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี  10,261,909.58 (4,344,996.33) V,W79,W9K.67 715,877.54 (192,751.31) 763,468.63 
     รวม 21,149,854.70 (3,WD4,78W.88) 4K,69V,6V7.9D 1,290,531.74 (327,375.26) W83,478.DV 

 

ณ วนัที� 34 ธันวาคม 6789 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาให้เช่าทางการเงินระยะยาวกบัลูกคา้หลายรายเพื�อให้เช่า
สินคา้จาํนวน 14 สญัญา (ปี 677W : จาํนวน 10 สญัญา) สญัญาเช่ากาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนในอตัราเดือนละ 
7,597.79 - 322,510.00 บาท (ปี 677W : เดือนละ7,597.79 - 322,510.00)  โดยมีระยะเวลาการเช่า 1-7 ปี (ปี 677W : 
ระยะเวลาการเช่า 1 – 7 ปี)  กรรมสิทธ̂ิในสินคา้ดงักล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธ̂ิของผูเ้ช่าเมื�อกลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระ
เงินงวดสุดทา้ยตามสญัญาเช่า  

 
10. สินคา้คงเหลือ  
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 6789 677W 
  

 
ราคาทุน 

ค่าเผื�อการลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผื�อการลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้สาํเร็จรูป 217,967,821.43 (22,746,025.28) 195,221,796.15 146,980,324.01 (6,020,938.87) 140,959,385.14 
วตัถุดิบ 30,972,243.99 (12,609,044.99) 18,363,199.00 26,599,123.73 (9,223,760.00) 17,375,363.73 
สินคา้ระหวา่งทาง 16,550,980.84 - 16,550,980.84 25,289,271.51 - 25,289,271.51 

รวม 265,491,046.26 (35,355,070.27) 230,135,975.99 198,868,719.25 (15,244,698.87) 183,624,020.38 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 
  

 
ราคาทุน 

ค่าเผื�อการลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผื�อการลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้สาํเร็จรูป  217,571,632.52   (22,739,211.97) 194,832,420.55 148,118,288.25 (6,020,938.87) 142,097,349.38 
วตัถุดิบ  30,972,243.99   (12,609,044.99) 18,363,199.00 26,599,123.73 (9,223,760.00) 17,375,363.73 
สินคา้ระหวา่งทาง  16,474,980.84  - 16,474,980.84 25,289,271.51 - 25,289,271.51 

รวม  265,018,857.35   (35,348,256.96) 229,670,600.39 200,006,683.49 (15,244,698.87) 184,761,984.62 
 

รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อจากการลดมูลค่าสินคา้สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789 และ 677W มีดงันี:  
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 6789 677W 

ยอดคงเหลือตน้ปี  (15,244,698.87)  (10,658,263.00)  (15,244,698.87)  (10,658,263.00) 
ตั:งเพิ�มในระหวา่งปี  (20,110,371.40)  (4,586,435.87)  (20,103,558.09)  (4,586,435.87) 
โอนออกในระหวา่งปี  -  - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี  (35,355,070.27)  (15,244,698.87)  (35,348,256.96)  (15,244,698.87) 

 

สําหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธันวาคม 6789 ตน้ทุนของสินค้าคงเหลือที�บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายมีจาํนวน 6W9.K6 
ล้านบาทในงบการเงินรวมและจํานวน 6V7.D4 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (677W : จํานวน 768.67 
ลา้นบาทในงบการเงินรวมและจาํนวน 544.60 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 
 

สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789 กลุ่มบริษทัไม่มีการโอนกลบัค่าเผื�อจากการลดมูลค่าสินคา้ 
 

ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789  สินคา้คงเหลือบางส่วนที�กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจาํหน่ายไดเ้กินกว่า 46 เดือนนบัจาก
รอบระยะเวลารายงานมีประมาณ 34.69 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (677W : ประมาณ 
69.96 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 
11. เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ:าประกนั 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ทั:งจาํนวนเป็นเงินฝากประจาํซึ�งนาํไปคํ:าประกนัสินเชื�อและภาระผูกพนัที�
มีต่อธนาคารพาณิชยต์ามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 48, 4W และ 34 
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42. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
 

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งันี:  

 
ชื�อบริษทั ทุนชาํระแลว้ (พนับาท) สดัส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พนับาท) เงินปันผล(พนับาท) 

 6789 677W 6789 677W 6789 677W 6789 677W 
บริษัทย่อยที,ไม่มส่ีวนได้เสียที,ไม่มอีาํนาจควบคุม 
บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั�น จาํกดั 39,999 4,999 499 499 30,255 1,261 - - 
          รวม     30,255 1,261 - - 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั: งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัย่อยจาก 1.00 ลา้นบาทเป็น 30.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 290,000 หุน้ ซึ� งมีมูลค่าที�
ตราไวหุ้น้ละ 100.99 บาทคิดเป็นจาํนวนเงิน 29.00 ลา้นบาท บริษทัย่อยจดทะเบียนการเพิ�มทุนดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยเ์มื�อวนัที� 16 มีนาคม 2560 
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ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789 บริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้าน
อยู่  ราคาทุนก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน  23.75 ลา้นบาท (677W : จาํนวน 8.40         
ลา้นบาท) 

 

ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789 บริษทัไดจ้ดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างมีราคาตามบญัชีจาํนวน D.9W ลา้นบาท 
(677W : จาํนวน 4.82 ลา้นบาท) เพื�อเป็นหลกัประกนัสินเชื�อที�บริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ� งในวงเงิน 
736.79 ลา้นบาท 

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงินที�บริษทัเป็นผูเ้ช่าซึ� งรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ย ยานพาหนะ 
และเครื�องจกัร มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31.ธนัวาคม 6789 จาํนวน   6.59 และ 1.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั    
(677W : ยานพานะจาํนวน 5.20 ลา้นบาท) 

 

4D. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม 

ระหวา่งติดตั:ง รวม 
ราคาทุน:-    

ณ วนัที� 4 มกราคม 2560  11,446,753.43  2,764,500.00 14,211,253.43  
ซื:อเพิ�ม 564,593.00 1,166,000.00 1,730,593.00 
โอนเขา้ 612,000.00 - 612,000.00 
โอนออก - (612,000.00) (612,000.00) 
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 2560 12,623,346.43 3,318,500.00 15,941,846.43 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:-   
ณ วนัที� 4 มกราคม 2560  (8,167,310.36)  -     (8,167,310.36) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,099,636.61) - (1,099,636.61) 
โอนออก - - - 
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 2560 (9,266,946.97)  - (9,266,946.97) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-   
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 2560 3,356,399.46 3,318,500.00 6,674,899.46 
   

 ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 2560  1,099,636.61 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม 

ระหวา่งติดตั:ง รวม 
ราคาทุน:-    

ณ วนัที� 4 มกราคม 2559  10,050,503.43   480,000.00   10,530,503.43  
ซื:อเพิ�ม  1,396,250.00   2,284,500.00   3,680,750.00  
โอนเขา้  -    - -  
โอนออก  -     -     -    
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 2559  11,446,753.43   2,764,500.00   14,211,253.43  

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:-   
ณ วนัที� 4 มกราคม 2559  (7,329,545.35)  -     (7,329,545.35) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (837,765.01)  -     (837,765.01) 
โอนออก  -     -     -    
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 2559  (8,167,310.36)  -     (8,167,310.36) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-   
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 2559  3,279,443.07  2,764,500.00 6,043,943.07 
   

 ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 2559  837,765.01 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม 

ระหวา่งติดตั:ง รวม 
ราคาทุน:-    

ณ วนัที� 4 มกราคม 2560       11,343,431.00           1,639,500.00       12,982,931.00  
ซื:อเพิ�ม  414,593.00   751,000.00  1,165,593.00 
โอนเขา้  612,000.00  -  612,000.00  
โอนออก  -  (612,000.00)  (612,000.00) 
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 2560  12,370,024.00   1,778,500.00  14,148,524.00 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:-    
ณ วนัที� 4 มกราคม 2560      (8,155,344.59) -     (8,155,344.59) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี     (1,077,636.51) -     (1,077,636.51) 
โอนออก - -                   - 
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 2560      (9,232,981.10) -     (9,232,981.10) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 2560 3,137,042.90  1,778,500.00   4,915,542.90 
    

 ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 2560  1,077,636.51 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม 

ระหวา่งติดตั:ง รวม 
ราคาทุน:-    

ณ วนัที� 4 มกราคม 2559  10,033,681.00   480,000.00   10,513,681.00  
ซื:อเพิ�ม  1,309,750.00   1,159,500.00   2,469,250.00  
โอนเขา้                   -  -                    -    
โอนออก                   -     -                    -    
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 2559  11,343,431.00   1,639,500.00   12,982,931.00  

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:-    
ณ วนัที� 4 มกราคม 2559  (7,322,116.30)  -     (7,322,116.30) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (833,228.29)  -     (833,228.29) 
โอนออก                   -                      -                      -    
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 2559  (8,155,344.59)  -     (8,155,344.59) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 2559  3,188,086.41   1,639,500.00   4,827,586.41  
    

 ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 2559         833,228.29 
 

ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวนหนึ�งซึ� งตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ 
ราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน  6.79 ลา้นบาท (ปี 677W: จาํนวน 6.32 ลา้น
บาท) 
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47. สินทรัพย/์หนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789 
และ 677W มีดงันี:   

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม  รับรู้ในกาํไร รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม  รับรู้ในกาํไร รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม  
 2559 หรือขาดทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 2559 หรือขาดทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 2560 
ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื�น  2,473,555.14   156,386.88   -   2,629,942.02   19,556.50   -     2,649,498.52  
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (59,818.39)  924,757.51   -   864,939.12   (260,085.91)  -     604,853.21  
สินคา้คงเหลือ  2,131,652.60   917,287.17   -   3,048,939.77   1,362.66   -     3,050,302.43  
ลูกหนี:สญัญาเช่าการเงิน  (29,315.91)  (79,385.32)  -   (108,701.23)  (56,678.19)  -     (165,379.42) 
ประมาณการรับประกนัคุณภาพ  606,933.91   275,581.87   -   882,515.78   (7,517.07)  -     874,998.71  
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน  314,194.40   63,794.89   -   377,989.29   2,497.59   163,541.05   544,027.93  

รวม  5,437,201.75   2,258,423.00   -     7,695,624.75   (300,864.42)  163,541.05   7,558,301.38  
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม  รับรู้ในกาํไร รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม  รับรู้ในกาํไร รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม  
 2559 หรือขาดทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 2559 หรือขาดทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 2560 
ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื�น  2,473,555.14   156,386.88   -   2,629,942.02   -   -   2,629,942.02  
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (59,818.39)  278,395.76   -   218,577.37   (583,266.79)  -   (364,689.42) 
สินคา้คงเหลือ  2,131,652.60   917,287.17   -   3,048,939.77   -   -   3,048,939.77  
ลูกหนี:สญัญาเช่าการเงิน  (29,315.91)  22,775.43   -   (6,540.48)  4,770.44   -   (1,770.04) 
ประมาณการรับประกนัคุณภาพ  606,933.91   275,581.87   -   882,515.78   (387,917.07)  -   494,598.71  
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน  314,194.40   60,457.74   -   374,652.14   -   -   374,652.14  

รวม  5,437,201.75   1,710,884.85   -     7,148,086.60   (966,413.42)  -     6,181,673.18  
 

กลุ่มบริษทัแสดงรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยหักกลบกบัหนี: สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีใน 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณีที�สินทรัพยแ์ละหนี: สินดงักล่าวเกี�ยวขอ้งกบัหน่วยภาษีเดียวกนัและถูกจดัเก็บภาษี                 
โดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั ดงันี:   

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
จาํนวนเงินที�รับรู้เป็นสินทรัพย/์      

หนี: สินในงบแสดงฐานะการเงิน 
    

   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  7,558,301.38   7,695,624.75   6,181,673.18   7,148,086.60  
   - หนี: สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - - 

รวม  7,558,301.38   7,695,624.75   6,181,673.18   7,148,086.60  



46 
 

 
 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 3

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้   
- หมดอายใุนอีก 4 ปี   12,681,986.28  - 
- หมดอายใุนอีก 6 -12 ปี  - - 

ผลแตกต่างชั�วคราว 6,123,567.02 - 
                     รวม 18,805,553.30 - 

 

สินทรัพยแ์ละหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยที�กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบ
แสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
    งบการเงินรวม 

  6789 677W 
  สินทรัพยแ์ละหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�ยงัไม่ไดรั้บรู้    

- บริษทัยอ่ย  (1,265,145.97) 675,211.41 
                     รวม  (1,265,145.97) 675,211.41 

 

48. เงินกูย้ืมระยะสั:นจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 6789 677W 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 43,505,793.17  -   43,505,793.17   -  
เงินกูย้ืมระยะสั:น 57,640,214.45  -   57,640,214.45   -  
เจา้หนี:ทรัสตรี์ซีท 69,882,825.63  2,185,243.02   69,882,825.63   2,185,243.02  
       รวม 171,028,833.25  2,185,243.02  171,028,833.25   2,185,243.02  
      

ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั:นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 
485.10 ลา้นบาท (677W : จาํนวน 323.00 ลา้นบาท) อตัราดอกเบี:ยร้อยละ MLR, MLR - 1.00%, MOR, MOR - 
1.50%  (677W : อตัราดอกเบี:ยร้อยละ MLR - 0.25%, MOR, MOR - 1.50% และ MRR ต่อปี)   

 

วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั:นจากสถาบนัการเงินดงักล่าวคํ: าประกนัโดยเงินฝากธนาคารตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
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4K. เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อื�น - กิจการอื�น 
 

ประกอบดว้ย 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 6789 677W 
เช็คจ่ายล่วงหนา้ 13,196.00 - - - 
เจา้หนี:การคา้ 48,552,085.62 134,130,090.77 36,746,795.43 133,545,567.41 
เจา้หนี: ค่าสินทรัพย ์ 2,217,863.22 - 29,804.85 - 
เงินมดัจาํ 620,597.13 1,774,655.18 620,597.13 1,483,095.18 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,483,248.43 8,545,923.01 2,070,397.23 1,959,305.77 
ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 974,334.87 - - - 
เจา้หนี: อื�น 15,334,658.48 8,755,774.68 15,171,688.64 9,264,560.94 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,688,013.90 1,528,838.31 1,688,013.90 1,528,838.31 
                        รวม 73,883,997.65 154,735,281.95 56,327,297.18 147,781,367.61 

 
18. ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 

 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 6789 และ 677W กลุ่มบริษัทได้รับรู้ประมาณการหนี: สินจาํนวน 5.47 ลา้นบาท                     
และจํานวน 4.41 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ สําหรับการเรียกร้อง                      
การรับประกนัคุณภาพที�คาดว่าจะเกิดขึ: นสําหรับสินค้าที�จาํหน่ายได้แลว้ กลุ่มบริษทัคาดว่ารายจ่ายส่วนใหญ่                   
จะเกิดขึ:นในงวดบญัชีหนา้และค่าใชจ่้ายทั:งหมดจะเกิดขึ:นภายในระยะ 4- 6 ปี ตั:งแต่วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

รายการเคลื�อนไหวของประมาณการรับประกนัคุณภาพสําหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789 และ 677W                   
มีดงันี:  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 6789 677W 
  ณ วนัที� 4 มกราคม 4,412,578.92 3,034,669.56 4,412,578.92 3,034,669.56 
  เพิ�มขึ:นในระหวา่งปี 6,296,098.30 5,237,806.43 4,394,098.30 5,237,806.43 
  ส่วนที�ใชใ้นระหวา่งปี          -          -          -          - 
  โอนกลบัส่วนที�หมดอายรุะหวา่งปี (5,240,965.61) (3,859,897.07) (5,240,965.61) (3,859,897.07) 
  ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 5,467,711.61 4,412,578.92 3,565,711.61 4,412,578.92 
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จาํนวนเงินขั:นตํ�าที�ตอ้งจ่าย-ประมาณการรับประกนัคุณภาพมีดงันี:  
   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 6789 677W 
ไม่เกิน 4 ปี 3,565,711.61 4,412,578.92 3,565,711.61 4,412,578.92 
6 ปี – 7 ปี 1,902,000.00          -          -          - 
            รวม 5,467,711.61 4,412,578.92 3,565,711.61 4,412,578.92 

 
 

19. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 255W 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24,692.40 127,232.09 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
       ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

 
(24,692.40) 

 
(496,694.V3) 

               สุทธิ - 25,030.26 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายละเอียด อตัราดอกเบี:ยและระยะเวลาชาํระคืนสามารถสรุปไดด้งันี:  
 

 วงเงิน (ลา้นบาท)     
ธนาคารพาณิชย ์ 6789 677W ระยะเวลา อตัราดอกเบี:ย การชาํระหนี:  หลกัทรัพยค์ ํ:าประกนั 
วงเงินที� 1 9.30 9.30 มี.ค.7V – มี.ค.84 MLR ชาํระเงินตน้รายเดือนจาํนวน   

38 งวด เริ�มจ่ายชาํระงวดแรก
ในเดือนมีนาคม 677V 

บญัชีเงินฝากธนาคาร 

 

จาํนวนเงินขั:นตํ�าที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีดงันี:  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 6789 677W 
ไม่เกิน 4 ปี 24,692.40 102,201.83 
6 ปี - 7 ปี  - 25,030.26 

รวม 24,692.40 127,232.09 
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69. หนี: สินตามสญัญาเช่าการเงิน 
 

จาํนวนเงินขั:นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงันี:  
     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

 เจา้หนี:ตามสญัญา 
เช่าการเงิน 

ดอกเบี:ยจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

เจา้หนี:ตามสญัญา 
เช่าการเงิน 

ดอกเบี:ยจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 4 ปี 2,922,215.14 (247,675.84) 2,674,539.30 2,135,613.21 (267,980.18) 1,867,633.03 
เกินกวา่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี  2,827,944.34 (112,962.26) 2,714,982.08 3,273,268.29 (206,918.96) 3,066,349.33 
รวม 5,750,159.48 (360,638.10) 5,389,521.38 5,408,881.50 (474,899.14) 4,933,982.36 

 

ณ วนัที� 34 ธันวาคม 6789 บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลิสซิ�งหลายแห่งเพื�อเช่ายานพาหนะ
จาํนวน 16 สัญญา และเครื� องจกัร จาํนวน 4 สัญญา (677W : เพื�อเช่ายานพาหนะ จาํนวน 15 สัญญา) สัญญาเช่า
กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนตั:งแต่เดือนละ 7,430.00 บาทถึงเดือนละ 89,620.00 บาท  (677W : เดือนละ 
7,430.00 บาทถึงเดือนละ 23,887.00 บาท)   โดยมีระยะเวลาการเช่าตั:งแต่ 6 ปีถึง D ปี (677W : ระยะเวลา 3 ปีถึง 4 ปี) 
สญัญาเช่าดงักล่าวคํ:าประกนัโดยกรรมการของบริษทั  กรรมสิทธ̂ิในยานพาหนะดงักล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธ̂ิของ
บริษทัเมื�อบริษทัไดช้าํระเงินงวดสุดทา้ยตามสญัญาเช่า 

 

64. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
 

การเปลี�ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789 และ 677W มีดงันี:  
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ตน้ปี  1,889,945.28   1,575,033.52   1,873,260.72   1,570,972.04  
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  261,894.12   261,224.71   249,406.16   249,140.68  
ตน้ทุนดอกเบี:ย  60,092.89   53,687.05   59,118.53   53,148.00  
กาํไรขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  3,337,919.36   -   3,336,737.34   -  
กาํไรขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (245,996.04)  -   (245,988.41)  -  
กาํไรขาดทุนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์  1,278,122.53   -   461,591.65   -  
ผลประโยชน์ที�จ่าย  -   -   -   -  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ปลายปี 6,581,978.14 1,889,945.28 5,734,125.99 1,873,260.72 
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สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�สาํคญั ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789 และ 677W    
มีดงันี:  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
อตัราคิดลด ณ วนัสิ:นปี 3.11,3.03 2.92 , 3.34 3.11 2.92 
อตัราการเพิ�มขึ:นของเงินเดือน 6.00,5.00 7.54 6.00 7.54 
อตัราส่วนของพนกังานที�คาดวา่จะลาออกก่อนเกษียณ 2.87-40.11 0 – 53 3.34-40.11 0 - 53 

 

การเปลี�ยนแปลงสมมติฐานในการประมาณการภาระผูกพนั ณ วนัที� 34 ธันวาคม 6789 และ 677W จะมี
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ดงันี:  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานเพิ�มขึ:น (ลดลง) 
 2560 2559 2560 2559 
ถา้อตัราคิดลดเพิ�มขึ:น 0.50% (474,914.00) (89,800.00) (407,670.00) (87,687.00) 
ถา้อตัราคิดลดลดลง 0.50% 517,677.00 95,497.00 443,961.00 93,210.00 
     

ถา้อตัราการเพิ�มขึ:นของเงินเดือนเพิ�มขึ:น 0.50% 797,8K8.99 110,182.00 D33,948.79 107,743.00 
ถา้อตัราการเพิ�มขึ:นของเงินเดือนลดลง 0.50% (D37,367.79) (104,115.00) (3K3,D9V.79) (101,850.00) 
     

ถา้อตัราส่วนของพนกังานที�คาดวา่จะลาออกก่อนเกษียณเพิ�มขึ:น 0.50% (D47,9K3.69) (131,749.00) (378,6VV.V9) (128,856.00) 
ถา้อตัราส่วนของพนกังานที�คาดวา่จะลาออกก่อนเกษียณลดลง 0.50% D8K,384.V9 141,611.00 D96,3D4.V9 138,427.00 

 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 4 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 
0.19 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ณ วนัที� 34 ธันวาคม 6789 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ: าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 16 – 17  ปี ในงบการเงินรวมและ16 ปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (677W: 13 – 17  ปีในงบ
การเงินรวมและ 13 ปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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66. ทุนเรือนหุน้ 
 

การเปลี�ยนแปลงของทุนเรือนหุน้สาํหรับปี สิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789 และ 677W มีดงันี:  
 จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 9.67 บาท)   

ณ วนัที� 4 มกราคม 677W  DV9,999,999 469,999,999.99 
ออกหุน้เพิ�มระหวา่งปี - - 
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 677W  DV9,999,999 469,999,999.99 
ออกหุน้เพิ�มระหวา่งปี - - 
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789  DV9,999,999 469,999,999.99 

 จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (มูลค่าหุน้ละ 9.67 บาท)   

ณ วนัที� 4 มกราคม 677W  DV9,999,999 469,999,999.99 
ออกหุน้เพิ�มระหวา่งปี - - 
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 677W  DV9,999,999 469,999,999.99 
ออกหุน้เพิ�มระหวา่งปี - - 
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789  DV9,999,999 469,999,999.99 

 

การจดัการความเสี�ยงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทันั:นเพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการ
ดาํเนินงานอย่างต่อเนื�องของกลุ่มบริษทัเพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น 
และเพื�อดาํรงไวซึ้�งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น  
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื�อลดภาระหนี:  

 

63. สาํรองตามกฎหมาย 
  

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 6737 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 7.99 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
49.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สาํรองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมาจ่ายเงินปันผลได ้
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24. (รายได)้ ค่าใชจ่้าย ภาษีเงินได ้  
 

(รายได)้ ค่าใชจ่้าย ภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธันวาคม 6789 และ 677W            
มีดงันี:   

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  293,254.20   22,261,667.00    -      22,261,667.28  
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�

รับรู้  เมื�อเริ�มแรกและที�กลบัรายการ 
 

 300,864.42  
 

 (2,258,423.00) 
 

 966,413.42  
 

 (1,710,884.85) 
รวม (รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  594,118.62   20,003,244.00   966,413.42   20,550,782.43  

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บักาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีสําหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธันวาคม 
6789 และ 677W มีดงันี:  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชี  (83,641,982.08)  106,998,428.84   (90,755,777.85)  110,823,029.96  
     

อตัราภาษีที�ใช ้ 69% 69% 69% 69% 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีที�ใช ้  (16,728,396.42)  21,399,685.77   (18,151,155.57)  22,164,605.99  
ผลแตกต่างชั�วคราวที�ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  6,123,567.02   -   6,330,228.33   -  
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษี  107,909.63   5,959.67   105,354.38   -  
ค่าใชจ่้ายที�สามารถหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษี  -   (114,459.04)  -   (94,768.03) 
เงินไดที้�ไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณกาํไรทางภาษี -   (1,519,055.53)  -   (1,519,055.53) 
ผลขาดทุนสะสมที�ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยร์อตดับญัชี (1,590,947.89) - - - 
ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานสาํหรับงวด  12,681,986.28   231,113.13   12,681,986.28   -  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  594,118.62   20,003,244.00   966,413.42   20,550,782.43  
 

อตัราภาษีที�บงัคบัใช ้ ปี 2560 ปี 2559 
- บริษทัและบริษทัยอ่ย   

- กาํไรส่วนที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 69% 69% 
- กาํไรส่วนที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน   

- ยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - 
- ลดอตัราภาษีเงินได ้79% 10% 10% 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789 และ 677W มี
ดงันี:  

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกี�ยวกบั     

กาํไร(ขาดทุน)จากนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (163,541.05) - - - 
รวมค่าใชจ่้าย(รายไดภ้าษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (163,541.05) - - - 

 

67. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั:นพื:นฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั:นพื:นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวดที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั        
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ: าหนักของหุ้นสามญัที�ชําระแลว้และ
ออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 

 

26.  เงินปันผลจ่าย 
 

ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 6789 เมื�อวนัที� 69 เมษายน 6789 มีมติเป็นเอกฉนัท์ใหจ่้ายเงินปันผล
ประจาํปีสําหรับผลการดาํเนินงานปี 677W ในอตัราหุ้นละ 0.9754 บาท เป็นจาํนวนเงินทั: งสิ:น 36.19 ลา้นบาท             
โดยบริษทัไดด้าํเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกในอตัราหุน้ละ 0.0300 บาท 
เป็นจาํนวนเงิน 14.40 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลที�จะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 0.0454 บาท เป็นจาํนวน 21.79 ลา้น
บาท   โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม 6789 (2559 : จาํนวน 6D.99 ลา้นบาท) 

 
27. ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบักระแสเงินสด 

 

27.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 6789 677W 
เงินสด 662,582.36 343,546.54 656,711.36 330,866.54 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 980,057.09 13,912,592.56 974,835.92 13,907,390.41 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 5,997,653.52 16,952,204.95 3,048,711.41 16,296,550.36 
เงินฝากธนาคารประจาํ 3,226,570.65 16,232,495.69 3,193,517.05 16,219,625.69 

 รวม 10,866,863.62 47,440,839.74 7,873,775.74 46,754,433.00 
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27.2 รายการไม่กระทบเงินสด

   (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 6789 677W 

ซื:ออาคารและอุปกรณ์ไม่ไดจ่้ายชาํระ 2,067,863.22 - 29,804.85 - 
ซื:อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยงัไม่จ่ายชาํระ 150,000.00 1,96K,799.99 - 4,96K,799.99 
ซื:อสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 2,598,831.77 4,868,634.48 2,598,831.77 4,868,634.48 
โอนสินคา้คงเหลือมาเป็นอุปกรณ์ 517,681.13 - 454,681.13 - 
 

28. ผลประโยชนข์องพนกังาน 
 

28.1 กองทุนสาํรองเลี:ยงชีพ 
 

สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานสาํหรับการ
จ่ายสมทบเงินเขา้กองทุนสาํรองเลี:ยงชีพเป็นจาํนวน 1.15 ลา้นบาทและจาํนวน 1.04 ลา้นบาทในงบการเงินรวม
และ  งบการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั (677W : จาํนวน 0.85 ลา้นบาทและจาํนวน 0.85 ลา้นบาทในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)  

 

28.2 ผลประโยชนพ์นกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ 
 

สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธันวาคม 6789 และ 677W กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานกรณี
การเลิกจา้งหรือเกษียณอายตุามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน ดงันี:  

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 6789 677W 
ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  261,894.12   261,224.71   249,406.64   249,140.68  
ดอกเบี:ยจ่าย  60,092.89   53,687.05   59,118.05   53,148.00  

รวมส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  321,987.01   314,911.76   308,524.69   302,288.68  
ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น     

กาํไรขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  3,337,919.36   -    3,336,737.34   -    
กาํไรขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน   (245,996.03)  -       (245,988.41)  -    
กาํไรขาดทุนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์   1,278,122.52   -         461,591.65   -    

รวมส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  4,370,045.85   -     3,552,340.58   -    
รวม  4,692,032.86   314,911.76   3,860,865.27   302,288.68  
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รายการค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายสุาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม
6789 และ 677W ไดแ้สดงรวมอยูใ่นรายการประเภทต่าง ๆ  ดงันี:  

   (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 6789 677W 6789 677W 

ตน้ทุนขาย  13,050.34   13,633.42   13,050.34   13,633.42  
ค่าใชจ่้ายในการขาย  51,576.39   58,522.22   51,538.95   57,983.22  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  54,723.04   67,843.12   54,722.56   55,759.04  
ค่าตอบแทนกรรมการ  202,637.24   174,913.00   189,212.84   174,913.00  
          รวม  321,987.01   314,911.76   308,524.69   302,288.68  

 
29.  โครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน  
 

รายละเอียดโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังานบริษทั (โครงการที� 4) มีดงันี:  
 

อนุมติัโดย : ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั: งที� 7/2559 
ระยะเวลาของโครงการ : 4 ปี นบัตั:งแต่วนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัที� 31 มกราคม 2564 
รูปแบบและการจ่ายเงินสมทบโครงการ : พนกังานจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให ้

  ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
ผูบ้ริหารโครงการ : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมทิสโก ้จาํกดั 

  

รายละเอียดโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน (โครงการที� 6) สาํหรับกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร มีดงันี:  
 

อนุมติัโดย : ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 6789 
ระยะเวลาของโครงการ : 4 ปี นบัตั:งแต่วนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัที� 31 มกราคม 2564 
รูปแบบและการจ่ายเงินสมทบโครงการ : กรรมการจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให ้

  ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
ผูบ้ริหารโครงการ : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ทิสโก ้จาํกดั 

 

สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังานและ
กรรมการที�เป็นผูบ้ริหารเป็นจาํนวน 0.41 ลา้นบาท 
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30. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายบางรายการสามารถนาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งันี:  

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 6789 677W 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้คงเหลือ (75,360,617.68) 33,571,577.26 (73,826,464.53) 38,567,085.89 
ซื:อสินคา้ 371,141,791.01 470,437,406.55 360,220,350.70 451,727,317.46 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 108,499,168.00 109,852,632.41 106,656,443.84 107,782,978.41 
ค่าขนส่ง 23,456,102.09 19,291,315.26 23,456,102.09 19,291,315.26 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 12,907,447.24 11,181,063.00 11,185,022.84 10,638,063.00 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,089,007.88 12,484,061.69 16,260,301.41 12,224,951.27 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 20,110,371.40 4,586,435.87 20,103,558.09 4,586,435.85 
หนี: สูญและหนี:สงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 2,397,298.28 781,934.34 2,299,515.78 781,934.34 
ตน้ทุนทางการเงิน 5,646,250.22 1,687,574.27 5,646,250.35 1,633,887.52 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 10,581,845.98 3,590,040.81 8,965,941.60 358,232.05 
ค่าจา้งและบริการอื�น ๆ  69,119,056.72 11,206,136.98 49,430,444.59 11,028,756.40 
ค่าเช่า 11,344,076.11 8,824,084.54 10,913,676.11 8,692,884.54 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 25,863,793.01 22,614,287.72 25,874,243.91 22,767,949.02 

 

31. วงเงินสินเชื�อสถาบนัการเงิน 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 6789 677W 
 วงเงินทั:งสิ:น วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั:งสิ:น วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
หนงัสือคํ:าประกนั 8.10 (5.29) 2.81 K.99 (5.00) 2.00 
วงเงินเบิกเกินบญัชี 61.10 (43.51) 17.59 D4.49 - D4.49 
วงเงินกูย้มืระยะสั:น 424.00 (57.64) 366.36 6VK.D9 (2.19) 6V7.21 
วงเงินกูย้มืระยะยาว 0.30 (0.28) 0.02 9.39 (9.43) 9.4K 

 493.50 (106.72) 386.78 337.V9 (7.32) 32V.48 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6789 677W 
 วงเงินทั:งสิ:น วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั:งสิ:น วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
หนงัสือคํ:าประกนั 7.10 (5.00) 2.10 K.99 (5.00) 2.00 
วงเงินเบิกเกินบญัชี 84.49 (43.51) 17.59 D4.49 - D4.49 
วงเงินกูย้มืระยะสั:น 420.00 (7K.64) 362.36 6V6.D9 (2.19) 6V9.21 
วงเงินกูย้มืระยะยาว 9.39 (9.28) 9.02 9.39 (9.43) 9.4K 

 488.50 (106.43) 382.07 339.V9 (7.32) 323.48 
 

กลุ่มบริษทัไดน้าํที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43 และเงินฝากธนาคารตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 44 เป็นหลกัทรัพยค์ ํ:าประกนัสินเชื�อดงักล่าว  

 
32.   ส่วนงานดาํเนินงาน

 

กลุ่มบริษทัไดร้ะบุส่วนงานดาํเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทั  ซึ� งรายงานดงักล่าว
ไดรั้บการสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเป็นประจาํ ซึ� งไดแ้ก่ประธานกรรมการบริหาร
และ  คณะกรรมการบริหารเพื�อการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษัทจําแนกส่วนงานดําเนินงานตามลักษณะของธุรกิจที�ดําเนินการโดยกลุ่มบริษัทมีส่วนงาน
ดาํเนินงานรวม 2 ส่วนงาน ประกอบดว้ย ส่วนงานจาํหน่ายสินคา้และส่วนงานใหบ้ริการ 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน  โดยพิจารณาจากกาํไรขั:นตน้ของส่วนงานโดยไม่ได้
รวมรายการรายไดอื้�น ดอกเบี:ยรับ กาํไรจากการอตัราแลกเปลี�ยน ค่าใชจ่้ายส่วนกลางต่าง ๆ และตน้ทุนทางการเงิน           
ในการวดัผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน 

 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789 และ 677W มีดงันี:  
 (หน่วย : บาท) 
 จาํหน่ายสินคา้ ให้บริการ รวม 

 6789 677W 6789 677W 6789 677W 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  458,120,390.78   853,175,039.13   80,341,344.30   28,258,564.93   538,461,735.08   881,433,604.06  
กาํไรขั:นตน้ 107,575,439.75  290,504,642.13  29,511,407.67   20,420,428.58  137,086,847.42 310,925,070.71 
รายไดอื้�น      14,890,385.86   7,558,036.53  
ค่าใชจ่้ายขาย     (153,492,375.61) (139,311,431.94) 
ค่าใชจ่้ายบริหาร     (76,480,589.53) (70,485,672.19) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (5,646,250.22) (1,687,574.27) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (83,641,982.08)  106,998,428.84  
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ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพยแ์ละรายการอื�น ๆ ที�มีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงาน
กบัจาํนวนรวมของบริษทั 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 จาํหน่ายสินคา้ ใหบ้ริการ ส่วนกลาง รวม 
 6789 677W 6789 677W 6789 677W 6789 677W 
ค่าเสื�อมราคา 8.54 5.92 1.93 0.69 5.52 5.04 15.99 11.65 
ค่าตดัจาํหน่าย - - - - 1.10 0.84 1.10 0.84 

 

สาํหรับสําหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายกบัลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 
รายเป็นจาํนวนเงิน 129.16 ลา้นบาท จากส่วนงานจาํหน่ายสินคา้ (2559 : จาํนวน 2 รายเป็นจาํนวนเงิน 252.82 ลา้น
บาท จากส่วนงานจาํหน่ายสินคา้) 

 
 

ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัเขตภูมิศาสตร์สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789 และ 677W มีดงันี:  
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ประเทศไทย ประเทศจีน รวม 
 6789 677W 6789 677W 6789 677W 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 500.41 856.15 3V.05 25.28 73V.D8 881.43 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  121.57 101.72 38.D0 26.28 157.97 128.00 

 
33. เครื�องมือทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเสี�ยงทางการเงินที�สําคญั ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี: ยความเสี�ยง    
ดา้นการให้สินเชื�อและความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน แต่อย่างไรก็ตาม  กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายที�จะประกอบ
ธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเกง็กาํไรหรือเพื�อการคา้ 

 

33.1 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี:ย 
 

ความเสี� ยงจากอตัราดอกเบี: ยที� เกิดขึ:นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี: ยในทอ้งตลาดในอนาคต                
ซึ� งจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเสี� ยงจาก                    
อตัราดอกเบี:ยเนื�องจากมีเงินฝากธนาคารพาณิชย ์ เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัและสินเชื�อกบัธนาคาร
พาณิชย ์อย่างไรก็ตามสินทรัพยท์างการเงินและหนี: สินทางการเงินดงักล่าวมีอตัราดอกเบี:ยใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบี:ยในทอ้งตลาด กลุ่มบริษทัจึงเชื�อวา่จะไม่มีความเสี�ยงที�เป็นสาระสาํคญัจากอตัราดอกเบี:ย 
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 งบการเงินรวม 
  จาํนวนเงิน (หน่วย : ลา้นบาท) อตัราดอกเบี:ย (ร้อยละ : ต่อปี) 

 6789 677W 6789 677W 
เงินฝากออมทรัพย ์ 0.98 27.39 0.1259%-0.3759%   0.0100%-0.3750% 
เงินฝากประจาํ 3.23 2.87 0.9099%-1.3759% 1.0990%-4.3999% 
ลูกหนี:ตามสญัญาเช่าการเงิน 19.81 4K.61 2.7827%-33.8484% 6.KV6K%-9.9411% 
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ:าประกนั 71.70 79.03 0.9090%-1.1509% 0.9000%-1.1000% 
เงินเบิกเกินบญัชี 43.51 - 6.1750%-7.3750% - 
เงินกูย้มืระยะสั:นจากสถาบนัการเงิน 57.64 - 5.2500%-5.7750% - 
เจา้หนี:ทรัสตรี์ซีท 69.88 2.19 3.5300%-4.7444% 2.7600%-6.1099% 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.02 9.43 K.4679% K.4679% 
หนี: สินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 5.39 4.93 4.2693%-6.5984% 4.2690%-6.5980% 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จาํนวนเงิน (หน่วย : ลา้นบาท) อตัราดอกเบี:ย (ร้อยละ : ต่อปี) 

 6789 677W 6789 677W 
เงินฝากออมทรัพย ์ 0.97 27.29 0.1259%-0.3759%   0.0100%-0.3750% 
เงินฝากประจาํ 3.19 2.84 0.9099%-1.3759% 1.0990%-4.3999% 
ลูกหนี:ตามสญัญาเช่าการเงิน 0.61 9.W8 6.KV6K%-W.WD44% 6.KV6K%-9.9411% 
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ:าประกนั 70.70 49.03 0.9090%-1.1509% 0.9000%-1.1000% 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั:นแก่บริษทัยอ่ย K.99 25.28 7.9999% 7.9999% 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร D3.74 - 8.4K79%-7.3750% - 
เงินกูย้มืระยะสั:นจากสถาบนัการเงิน 7K.8D - 5.2500%-5.7750% - 
เจา้หนี:ทรัสตรี์ซีท 8W.VV 6.4W 3.7399%-4.7444% 2.7600%-6.1099% 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9.96 9.43 K.4679% K.4679% 
หนี: สินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 5.39 4.93 4.2693%-6.598D% 4.2690%-6.5980% 

 

33.2 ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อที�เป็นสาระสาํคญัเนื�องจากลูกหนี:การคา้ส่วนใหญ่เกิดจาก
การขายสินค้ากับลูกคา้ที�มีความสามารถในการชาํระหนี: ที� ดีและได้ติดต่อซื: อขายกบัลูกหนี: เหล่านี: มาเป็น
เวลานานกลุ่มบริษทัจึงเชื�อวา่จะไม่มีความเสี�ยงจากการที�ลูกหนี:จะไม่ชาํระหนี:  นอกจากนี:บริษทัไม่มีความเสี�ยง
จากการกระจุกตวัของลูกหนี: ที�มีนยัสาํคญั 
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33.3 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื�องจากมี
รายการคา้กบัเงินฝากธนาคาร ลูกหนี:การคา้ เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี:ทรัสตรี์ซีทที�เป็นเงินตราต่างประเทศ  ซึ� ง
ฝ่ายบริหารไดบ้ริหารความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนโดยเขา้ทาํสัญญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
แลว้แต่กรณี

 

ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789 และ 677W กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือที�มีสาระสาํคญัของสินทรัพยแ์ละหนี: สิน
ทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี:

 6789 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หนี: สิน สินทรัพย ์ หนี: สิน 
เหรียญสหรัฐ 227,306.00 3,112,135.55 227,306.00 3,059,373.06 

 

 677W 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หนี: สิน สินทรัพย ์ หนี: สิน 
เหรียญสหรัฐ 6,257,889.31 4,346,351.25 6,257,889.31 4,346,351.25 

 

33.4 มูลค่ายติุธรรม 
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี: สินทางการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       
เงินลงทุนระยะสั:น ลูกหนี:การคา้และเจา้หนี:การคา้ ลูกหนี: อื�นและเจา้หนี: อื�น เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมจากกิจการ
ที�เกี�ยวขอ้งกนั มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เนื�องจากมีระยะเวลาครบกาํหนดที�สั:น 

 

34. การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 43 (ปรับปรุง 677W) เรื�อง การวดัมูลค่ายุติธรรมไดใ้หค้าํนิยามมูลค่า
ยุติธรรมว่าเป็นราคาที�จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อชาํระหนี: สินในรายการที�เกิดขึ:นใน
สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที�มีการวดัมูลค่า  โดยไม่คาํนึงว่าราคาดงักล่าวจะสังเกตไดโ้ดยตรงหรือไดม้า
จากการประมาณการโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอื�น 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวกาํหนดให้บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี: สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละ
หนี: สินดงักล่าวกาํหนดหรืออนุญาตใหท้าํการวดัมูลค่ายติุธรรมหรือตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวกาํหนดลาํดบัชั:นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภท
ของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื�อวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี:  

 
ระดบั 4 : เป็นขอ้มูลราคาเสนอซื:อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนิ:สินอยา่งเดียวกนัและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาด

นั:น ณ วนัที�วดัมูลค่า 
ระดบั 6 : เป็นขอ้มูลอื�นที�สงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี: สินนั:น 
ระดบั 3 : เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี: สินนั:น 
 

ข้อมูลเกี�ยวกับสินทรัพย์และหนี: สินของกลุ่มบริษทัที� มีการวดัมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน           
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789 และ 677W ดงันี:  

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 

รายการสินทรัพย/์หนี: สิน 
มูลค่ายติุธรรม ลาํดบัชั:นมูลค่า

ยติุธรรม เทคนิคการประเมินมูลค่า 6789 677W 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 0.12 55.57 ระดบั 2 มูลค่าต่อหน่วยลงทุนถูกคาํนวณโดย บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม จาํกดั 

 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี: สินของบริษทับางรายการที�ไม่ไดว้ดัมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789 และ 677W ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 38.D และเพิ�มเติมดงันี:  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ราคาตามสัญญา มูลค่ายติุธรรม   

รายการสินทรัพยแ์ละหนี: สิน 
 

6789 
 

677W 
 

6789 
 

677W 
ลาํดบัชั:นมูลค่า

ยติุธรรม 
เทคนิค 

การประเมินมูลค่า 
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (หมาย
เหตุ 38.D) 

- 4K.37 - 17.W6 ระดบั 2 คาํนวณโดยใชมู้ลค่าที�ประกาศ 
โดยสถาบนัการเงิน 

 

สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789  ไม่มีการโอนเปลี�ยนแปลงระหว่างระดบั 4 และระดบั 6 ของลาํดบั
ชั:นมูลค่ายติุธรรม 

 

35. สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษจากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 1811 (5)/2554 ในธุรกิจประเภทการลงทุนในกิจการ ผลิตเครื�องทาํความเยน็ระบบไอนํ:า โดย
บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชนห์ลายประการ ซึ�งสิทธิประโยชน ์สาํคญั มีดงันี:  

 
ก) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาแปดปีนบัแต่วนัที�มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ

ผลิตเครื� องทาํความเย็นระบบไอนํ: า (วนัที�  15 มีนาคม พ.ศ. 2555) และในกรณีที�ประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหวา่งเวลาที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและไดรั้บอนุญาตใหน้าํผลขาดทุนประจาํปีที�เกิดขึ:นในระหว่าง
เวลานั:นไปหกัออกจากกาํไรสุทธิที�เกิดขึ:นภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่
เกินหา้ปีนบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานั:น 
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ข) ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดรั้บส่งเสริมนี:ไปรวมคาํนวณเพื�อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเลาที�
ไดรั้บการส่งเสริม 

ค) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที�ตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพื�อใชใ้นการผลิตเพื�อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลาหนึ�งปี นบัแต่วนันาํเขา้ครั: งแรก 

จ) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามกิจการที�ไดรั้บ

ส่งเสริมการลงทุน และที�ไม่ไดรั้บส่งเสริมการลงทุน ปรากฏดงันี:  
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

รายไดที้�ไดรั้บการส่งเสริม 21,074,410.52 45,542,125.19 21,074,410.52 45,542,125.19 
รายไดที้�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม 437,045,980.26 807,632,913.94 415,112,616.75 786,026,706.50 

รวม 458,120,390.78 853,175,039.13 436,187,027.27 831,568,831.69 
 

38. ภาระผกูพนัและหนี: สินที�อาจจะเกิดขึ:น 
 

38.4 ณ วนัที� 34 ธันวาคม 6789 บริษทัมีภาระผูกพนัเลตเตอร์ออฟเครดิตที�เปิดใชแ้ลว้จาํนวน 0.70 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ (677W : จาํนวน 4.20 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

 

38.6 ณ วนัที� 34 ธันวาคม 6789 กลุ่มบริษทัมีหนี: สินที�อาจจะเกิดขึ:นจากการออกหนงัสือคํ:าประกนัของธนาคาร
เป็นจาํนวน 7.6W ลา้นบาท (677W : จาํนวน 5.99  ลา้นบาท) 

 

38.3 กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน อาคารเก็บสินค้า อุปกรณ์สํานักงานและค่าบริการกับ
บุคคลภายนอกหลายแห่ง ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6789 และ 677W กลุ่มบริษทัมีภาระจะตอ้งจ่ายชาํระค่าเช่า ดงันี:  

 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 ณ วนัที� 
 6789 677W 6789 677W 

ถึงกาํหนดชาํระ - ภายใน  4 ปี 10,021,827.76   9,312,083.38 9,625,827.76 V,WD9,083.38 
                          - เกินกวา่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี  7,557,170.00 14,189,867.76 7,293,170.00 13,76W,867.76 

                 รวม 17,578,997.76 23,501,951.14 16,918,997.76 26,D8W,951.14 
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38.D   ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 677W กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศจาํนวน 0.50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ) ซึ�งสญัญาดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 4 ปี 

 

38.7    บริษทัตกลงทาํสญัญาตวัแทนจาํหน่ายสินคา้กบับริษทัในต่างประเทศ 1 แห่ง โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็น
ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้สาํหรับผลิตภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ รุ่น EVAP 70 และ EVAP 35 ในประเทศต่างๆ ทั�วโลก 
ยกเวน้บางประเทศตามที�ตกลงกันในสัญญา สัญญามีกาํหนดอายุ 11 ปี ครบกาํหนดในเดือนธันวาคม       
พ.ศ. 2565 ทั:งนี:บริษทัผกูพนัที�จะตอ้งมียอดขายสินคา้ตามเป้าหมายที�ระบุในสญัญา 

 

38.8    บริษทัตกลงทาํสัญญาตวัแทนจาํหน่ายสินคา้กบับริษทัในต่างประเทศ 1 แห่ง ซึ� งเป็นรายเดียวกบัขอ้ 38.7 
จาํนวน 2 สัญญา โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้สาํหรับผลิตภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ รุ่น 
EVAP 03 และ EVAP 20 ในประเทศต่าง ๆ ทั�วโลก ยกเวน้บางประเทศตามที�ตกลงกนัในสัญญา สัญญามี
กาํหนดอาย ุ11 ปี ครบกาํหนดในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2566 

 

36.7 บริษทัตกลงทาํสัญญาจ้างผลิตสินค้ากับบริษทัในต่างประเทศ 4 แห่ง สําหรับผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็น           
รุ่น MIK-67EXN สญัญามีกาํหนดอาย ุ44 ปี ครบกาํหนด ในเดือนธนัวาคม พ.ศ.678V 

 

38.V บริษทัทาํสัญญารับการประกนัคุณภาพสินคา้จากผูผ้ลิตสินคา้ในต่างประเทศ 4 แห่ง สาํหรับความเสียหายที�
อาจเกิดขึ:นจากการผลิต  ผลิตภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ใหก้บับริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ� งจะครบกาํหนด ในเดือน
สิงหาคม 6784 
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3K. การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี
สิ:นสุดวนัที� 34 ธันวาคม 677W ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789 ซึ� งสามารถสรุป
ไดด้งันี:  

  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัที� 34 ธนัวาคม 6779 

 
รายการที�แสดงไวเ้ดิม 

 
จดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะ 
การเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 2,095,276.17  1,937,337.83 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื�น – กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 20,363,395.11 18,713,610.55 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,027,500.00 1,027,500.00 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื�น – กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 295,142.22 - 
เจา้หนี:ทรัสตรี์ซีท ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื�น – กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 648,400.00 648,400.00 
หนี: สินหมุนเวียนอื�น เจา้หนี:กรมสรรพากร 29,590.77 68,337.KK 
หนี: สินหมุนเวียนอื�น ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 4,412,578.92 4,412,578.92 
หนี: สินหมุนเวียนอื�น เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อื�น – กิจการอื�น 2,110,836.89 1,963.026.21 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั:น– กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อื�น – กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 1,740,949.66 

 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 677W ไดมี้การจดัประเภท
รายการใหม่เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6789 ซึ� ง
สามารถสรุปไดด้งันี:  

 (หน่วย : บาท) 
  สาํหรับปี สิ:นสุดวนัที� 34 ธนัวาคม 6779 

รายการที�แสดงไวเ้ดิม จดัประเภทใหม่ งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
ค่าใชจ่้ายในการขาย รายไดจ้ากการขาย - K,VD9.V6 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร รายไดจ้ากการขาย 71,190.87 71,190.87 
ตน้ทุนทางการเงิน ค่าใชจ่้ายในการบริหาร VK,V6W.6K VK,V6W.6K 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร รายไดอื้�น 767,KW3.DK 767,KW3.DK 
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38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั: งที� 1/2561 มีมติเห็นควรให้นาํเสนอต่อที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัที� 26 เมษายน 2561 เพื�อพิจารณาในเรื�องสาํคญัสรุปไดด้งัต่อไปนี:  

- พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 24,000,000.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�ม
ทุนจาํนวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้0.25 บาทต่อหุน้ ดงันี:  

- พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้0.25 บาทต่อหุน้ 
ในลกัษณะเป็นการเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) เพื�อเสนอขายหุ้นใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 
(Private Placement)  

- พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้0.25 บาทต่อหุน้ 
ในลกัษณะเป็นการเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) เพื�อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 
ตามสดัส่วนจานวนหุน้ที�ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering)  

- พิจารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ดงักล่าว เช่น ระยะเวลาเสนอขายโดยจะ
พิจารณาเสนอขายใน คราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคล
รวมกนัในคราวเดียวกนักไ็ด ้วนัและเวลาที�เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึง เงื�อนไขและรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวกบั
การจดัสรรหุน้สามญั เพิ�มทุนดงักล่าว  

 

39. การอนุมติังบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี:ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพื�อใหอ้อกงบการเงิน
ไดเ้มื�อวนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

 



(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ�มทุน 
บริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) 

วนัที�  27 กมุภาพนัธ ์2561 

ขา้พเจา้ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการครั 4งที� 1/2561 

เมื�อวนัที�  27 กุมภาพนัธ ์2561  ระหว่างเวลา 13.00 น. ถงึ 17.00 น. เกี�ยวกบัการเพิ�มทุนและจดัสรรหุน้เพิ�มทุนดงัต่อไปนี4 

1. การเพิ�มทุน 

ที�ประชุมคณะกรรมการไดม้มีตใิหเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก     120    ลา้นบาท เป็น   144    ลา้นบาท โดย

ออกหุน้สามญั / หุน้บุรมิสทิธ ิจํานวน   96,000,000   หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ   0.25   บาท รวม   24,000,000  ลา้นบาท โดยเป็น

การเพิ�มทุนในลกัษณะดงันี4 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
มูลค่าที�ตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

�  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั - - - 

          การใชเ้งนิทุน หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

�  แบบมอบอาํนาจทั �วไป หุน้สามญั 96,000,000       0.25     24,000,000   

         (General Mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

 กรณีการเพิ�มทุนแบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน ใหก้รอกขอ้มลูในลําดบัถดัไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 

 กรณีการเพิ�มทุนแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มลูในลําดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

2. การจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน  

 2.1 แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วนั เวลา จองซื&อ 

และชาํระเงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ - - - - - 

ประชาชน - - - - - 

บุคคลใด ๆ  - - - - - 

(ระบุ) - - - - - - 

เพื�อรองรบัการ - - - - - 

แปลงสภาพ/ใช ้      

สทิธขิองตราสาร      

(ระบุ) -      
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2.2 แบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุ้น 
รอ้ยละต่อ 

ทุนชาํระแล้วJ/ 
หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สามญั  48,000,000    10     ดรูายละเอยีดตาม 

หมายเหตุทา้ยตาราง 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

เพื�อรองรบัการแปลงสภาพ/     

ใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธใินการ     

ซื4อหุน้เพิ�มทุนที�โอนสทิธไิด ้  - - - 

ประชาชน หุน้สามญั - - - 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

บุคคลในวงจาํกดั หุน้สามญั 48,000,000    10    - 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

1/ รอ้ยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัที�คณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิ�มทุนแบบ General Mandate  

หมายเหต ุ 

1) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจพจิารณากําหนดรายละเอยีดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบ 

มอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) ดงักล่าว เช่น (1) ระยะเวลาเสนอขายโดยจะพจิารณาเสนอขายในคราว

เดยีว หรอืหลายคราวกไ็ด ้และจะเสนอขายใหก้ลุ่มบุคคลใดก่อนหรอืทุกกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดยีวกนักไ็ด้ วนั

และ เวลาที�เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถงึ เงื�อนไข และรายละเอยีดอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน 

ดงักล่าว (2) การเขา้เจรจาทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั 4งดําเนินการ 

ต่างๆ อนัเกี�ยวเนื�องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั

ต่างๆ และหลกัฐานที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว ซึ�งรวมถงึการตดิต่อ และการยื�น

คาํขออนุญาตหรอืขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และการ

นําหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) และมอีํานาจในการดําเนินการ

อื�นใดอนัจาํเป็น และสมควรเกี�ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว รวมทั 4งใหนํ้าเสนอเรื�องนี4ต่อที�ประชุมผูถ้อื

หุน้เพื�อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

2) บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) โดยวธิกีารเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน

วงจาํกดั โดยทุนชาํระแลว้ในสว่นที�เพิ�มของบรษิทัจะตอ้งไม่เกนิกว่า 96,000,000 หุน้ ซึ�งไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของ

ทุนชาํระแลว้ ณ วนัที�คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหม้กีารเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) ซึ�งเป็น

จาํนวนเท่ากบั 96,000,000 หุน้  โดยใหบ้รษิทัดําเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที�

บรษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปีในครั 4งถดัไป หรอืภายในวนัที�กฎหมายกําหนดใหต้้องจดัให้มกีารประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีในครั 4งถดัไป ทั 4งนี4แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน  

3) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดันี4จะไม่เป็นการจดัสรรให้แก่บุคคลที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศ 

คณะกรรมการกากบัตลาดทุนที� ทจ. 21/2551 เรื�องหลกัเกณฑใ์นการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั (รวมถงึที�มกีาร
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แกไ้ข เพิ�มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ

ปฏบิตักิาร ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546  

4) ราคาที�เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจากดั ต้องไม่เขา้ข่ายเป็นราคาตํ�าตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากดั โดย

ราคาเสนอขายจะไม่ตํ�ากว่าราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ4าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่น้อยกว่าเจด็วนัทําการ

ตดิต่อกนัแต่ไม่เกนิสบิหา้วนัทาํการตดิต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้  

3. กาํหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุ้นเพื�อขออนุมติัการเพิ�มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน  
กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดทีี� 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้ง

วนีัส ชั 4น 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั �น  เลขที� 99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัสี� เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 

โดยมวีาระการประชุม ดงันี4  โดย  

� กําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื�อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั 4งแต่วันที�

................................. จนกว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็  

� โดยกําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 (Record date) ในวนัที� 

20 มนีาคม 2561 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 
4.1 การขออนุมตัจิากที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 

4.2 การดาํเนินการยื�นขอจดทะเบยีนการเพิ�มทุนและทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อนําหุน้สามญัเพิ�มทุนที�เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั 

(Private Placement) เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เมื�อมกีารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุน

แบบมอบอาํนาจโดยทั �วไป (General Mandate) 

4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อนําหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ

บรษิทั ตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ 

เอ ไอ เมื�อมกีารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจโดยทั �วไป (General Mandate) 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพิ�มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที�เพิ�ม  

เพื�อให้บรษิัทมเีงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอในการดําเนินธุรกจิปกติและขยายธุรกจิ ส่งเสรมิสภาพคล่อง และ

โครงสรา้งเงนิลงทุนที�เหมาะสมของบรษิทั 

6. ประโยชน์ที�บริษทัจะพึงได้รบัจากการเพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน  

เพี�อให้บรษิัทสามารถระดมไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั 4น และมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอในการดาเนินธุรกจิปกติ 

เพื�อขยายธุรกจิและสง่เสรมิสภาพคล่องของบรษิทั 

7. ประโยชน์ที�ผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน  

7.1 นโยบายเงนิปันผล  



 D 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธทิี�เหลอืหลงัจากหกัเงนิ

สาํรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที�ไดก้าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั และตามกฎหมาย หากไมม่เีหตุจาํเป็นอื�นใด 

และการจ่ายเงนิปันผลนั 4นไม่มผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัสาคญั  

7.2 ผูจ้องซื4อหุน้สามญัเพิ�มทุนครั 4งนี4จะมสีทิธริบัเงนิปันผลจากการดาํเนินงาน เริ�มตั 4งแต่ผูจ้องซื4อหุน้เพิ�มทุนดงักล่าว 

ไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

7.3 อื�นๆ  

-ไม่ม-ี  

 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสาํหรบัผูถื้อหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพิ�มทุน/จดัสรรหุ้น
เพิ�มทุน  

-ไม่ม ี– 

9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน  

ลาํดบั ขั &นตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั 4งที�  1/2561 27 กุมภาพนัธ ์2561 

2 กาํหนดวนั Record Date เพื�อสทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 20 มนีาคม 2561 

3 วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 26 เมษายน 2561 

4 จดทะเบยีนเพิ�มทุนจดทะเบยีนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที� 

ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิ

บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี4ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 นายนพชยั วรีะมาน 

 กรรมการผูจ้ดัการ  
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย 5.1 

นิยามของกรรมการอิสระของบริษทั 

 (ก) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ�งของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั 4งหมดของบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ ทั 4งนี4 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวขอ้งของ

กรรมการอสิระรายนั 4นๆ ดว้ย ซึ�งมคีวามเขม้งวดเท่ากบัขอ้กําหนดขั 4นตํ�าของสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และเขม้งวดกว่าขอ้กาํหนดขั 4นตํ�าของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบรหิารงานลูกจ้างพนักงานที�ปรึกษาที�ได้เงนิเดอืนประจําหรอืผู้มี

อาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอื

ของผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ทั 4งนี4 ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที�กรรมการอสิระเคย

เป็นขา้ราชการหรอืที�ปรกึษาของสว่นราชการซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบดิามารดา

คู่สมรสพี�น้องและบุตรรวมทั 4งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื�น  ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ

ควบคุม หรอืบุคคลที�จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ หรือ

บรษิทัย่อย 

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี

อาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั 4งไม่

เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียัหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ

ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ยื�นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

ข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า

อสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิดว้ยการ

รบัหรอืใหกู้้ยมื คํ4าประกนั การให้สนิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี4สนิ รวมถึงพฤติการณ์อื�นทํานองเดยีวกนั ซึ�ง

เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี4ที�ต้องชําระต่ออกีฝ่ายหนึ�งตั 4งแต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ี�มตีวัตน

สทุธขิองบรษิทัฯ หรอืตั 4งแต่ยี�สบิลา้นบาทขึ4นไปแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า  ทั 4งนี4 การคาํนวณภาระหนี4ดงักล่าว

ใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคาํนวณมลูค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี4ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี4

ที�เกดิขึ4นในระหว่างหนึ�งปีก่อนวนัที�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัชี

ซึ�งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ

บรษิทัฯ สงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาต

ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�ปรกึษา

ทางการเงนิ ซึ�งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของ

ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั 4นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ยื�น

คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 



 

  Page 2 of 2  
  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 5.1 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั 4งขึ4นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้

ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัที�มนีัยกบักจิการของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย 

หรอืไม่เป็นหุน้สว่นที�มนียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที�มสีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษา

ที�รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถือหุ้นเกนิร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มสีทิธอิอกเสยีงทั 4งหมดของบริษัทอื�น  ซึ�ง

ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(ฌ) ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

ภายหลงัได้รบัการแต่งตั 4งใหเ้ป็นกรรมการอสิระที�มลีกัษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แล้วกรรมการอสิระอาจ

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม 

บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององค์

คณะ (Collective Decision) ได ้

ในกรณีที�บุคคลที�บรษิทัฯ แต่งตั 4งใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการอสิระเป็นบุคคลที�มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์าง

ธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่าที�กําหนดตามวรรคหนึ�ง (ง) หรอื (ฉ) ใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้

หา้มการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าดงักล่าว กต่็อเมื�อบรษิทัฯ ไดจ้ดัให้

มคีวามเหน็คณะกรรมการบรษิทัที�แสดงว่าไดพ้จิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั 4งฉบบัแก้ไขเพิ�มเติม) แล้วว่าการแต่งตั 4งบุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการ

ปฏบิตัิหน้าที�และการให้ความเหน็ที�เป็นอสิระและจดัใหม้กีารเปิดเผยขอมู้ลต่อไปนี4ในหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้น  ใน

วาระพจิารณาแต่งตั 4งกรรมการอสิระดว้ย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ที�ทําใหบุ้คคลดงักล่าวมคีุณสมบตัไิม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนด 

(ข)  เหตุผลและความจาํเป็นที�ยงัคงหรอืแต่งตั 4งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

(ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มกีารแต่งตั 4งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อสิระ 

เพื�อประโยชน์ตาม (จ) และ (ฉ) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที�ได้รบัมอบหมายจากสํานัก

งานสอบบญัชี หรอืผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผู้ลงลายมอืชื�อในรายงานการสอบบญัชหีรอืรายงานการใหบ้รกิาร

ทางวชิาชพี (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิตบิุคคลนั 4น  
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รศ. ดร. ประกิจ ตงัติสานนท ์
บุคคลที �ไดร้บัการเสนอชื �อเพื �อแต่งตั �งเป็นกรรมการบรษิทั 

 

สญัชาติ ไทย 

ปัจจบุนัอาย ุ 75 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

• ปรญิญาเอก  ดุษฎกีติตมิศกัดิ _ มหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญี�ปุ่ น 

• ปรญิญาโท  สาขาวศิวกรรมสื�อสาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

The University of Electro-Communications ประเทศญี�ปุ่ น  

• ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมสื�อสาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญี�ปุ่ น 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  

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

      สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• ประกาศนียบตัร  หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 25/2017)  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 

• 2556 – ปัจจุบนั    ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) 

• 2560 – ปัจจุบนั    ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บรษิทั โนวา ออรแ์กนิค จาํกดั 

• 2560 – ปัจจุบนั    กรรมการสภา วทิยาลยับณัฑติเอเชยี 

• 2560 – ปัจจุบนั    ที�ปรกึษา สมาคมนกัเรยีนเก่าญี�ปุ่ นในพระบรมราชปูถมัป์ 

• 2559 – ปัจจุบนั    กรรมการ สภามหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี

• 2551 – 2555      Executive Director, Japan International Corporation Agency (JICA) 

เป็นกรรมการรายเดิม กรรมการ  กรรมการอสิระ ไดร้บัการแต่งตั 4งเมื�อวนัที� 8 พฤศจกิายน 2556 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   4 ปี  

ตาํแหน่งปัจจบุนั   ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มกีารถอืหุน้ในบรษิทั 

จาํนวนครั &งที�เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดยอ่ย ปี  2560  
• เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบรษิทั    จาํนวน 7 ครั 4ง จากการประชมุ 7 ครั 4ง  

• เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ    จาํนวน 4 ครั 4ง จากการประชมุ 4 ครั 4ง  

• เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  จาํนวน 1 ครั 4ง จากการประชมุ 1 ครั 4ง  

• เขา้ร่วมประชุม กรรมการอสิระ จาํนวน 1 ครั 4ง จากการประชมุ 1 ครั 4ง 
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การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื�น ที�เป็นบริษทัจดทะเบียน   

ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื�น ที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื�น ที�ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน จาํนวน 1 บรษิทั  

• 2560 – ปัจจุบนั    ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บรษิทั โนวา ออรแ์กนิค จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื�นที�อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
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นายสรรพชัญ โสภณ 
บุคคลที �ไดร้บัการเสนอชื �อเพื �อแต่งตั �งเป็นกรรมการบรษิทั 

 

สญัชาติ ไทย 

ปัจจบุนัอาย ุ 64 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

•  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (Master of Business and Administration)  

    Western Michigan University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• ปรญิญาตร ี นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  

• ประกาศนียบตัร  หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP 30/2013) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

•  ประกาศนียบตัร  หลกัสตูร The Executive Director Course (EDC 1/2012) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• ประกาศนียบตัร  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 49/2004) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

• ประกาศนียบตัร  หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 23/2016)  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 

• 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

 บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) 

• 2560 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั วนิทค์อม เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

• 2555 - 2560 ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ บรษิทั แพลเน็ตคอมมวินิเคชั �น เอเชยี จาํกดั (มหาชน) 

• 2553 – 2557 กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิสาํนกังานสง่เสรมิอุตสาหกรรมซอฟทแ์วรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

(SIPA) 

เป็นกรรมการรายเดิม กรรมการ  กรรมการอสิระ ไดร้บัการแต่งตั 4งเมื�อวนัที� 8 พฤศจกิายน 2556 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   4 ปี  

ตาํแหน่งปัจจบุนั   กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มกีารถอืหุน้ในบรษิทั 

 

 



  สิ�งที�ส่งมาดว้ย 5.2
  
  

  Page 4 of 5  
  

จาํนวนครั &งที�เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดยอ่ย ปี  2560  

• เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบรษิทั    จาํนวน 5 ครั 4ง จากการประชมุ 7 ครั 4ง  

• เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ    จาํนวน 3 ครั 4ง จากการประชมุ 4 ครั 4ง  

• เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  จาํนวน 1 ครั 4ง จากการประชมุ 1 ครั 4ง  

• เขา้ร่วมประชุม กรรมการอสิระ จาํนวน 1 ครั 4ง จากการประชมุ 1 ครั 4ง 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื�น ที�เป็นบริษทัจดทะเบียน  จาํนวน 1 บรษิทั 

• 2560 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั วนิทค์อม เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื�น ที�ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน  

ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื�น ที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื�นที�อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
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นางสาวสนัุนทา ว่านวฒัน์ 
บุคคลที �ไดร้บัการเสนอชื �อเพื �อแต่งตั �งเป็นกรรมการบรษิทั 

 

สญัชาติ ไทย 

ปัจจบุนัอาย ุ 43 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

• ปรญิญาโท   สาขาพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทุม     

• ปรญิญาตร ี  สาขาการตลาด คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัพายพั   

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  

• ประกาศนียบตัร  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 105/2013)  

  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 

• 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน)  

• 2560 - ปัจจุบนั    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชูั �น จาํกดั   

• 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชูั �น จาํกดั  

• 2556 - 2559  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิและบรกิารลกูคา้ 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน)  

เป็นกรรมการรายเดิม กรรมการ   ไดร้บัการแต่งตั 4งเมื�อวนัที� 8 พฤศจกิายน 2556 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   4 ปี  

ตาํแหน่งปัจจบุนั   กรรมการ  

การถือหุ้นในบริษทั  จาํนวน 5,142,857 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.07 

จาํนวนครั &งที�เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดยอ่ย ปี  2560  

• เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบรษิทั    จาํนวน 7 ครั 4ง จากการประชมุ 7 ครั 4ง  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื�น ที�เป็นบริษทัจดทะเบียน   

ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื�น ที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื�น ที�ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน จาํนวน 1 บรษิทั 

• กรรมการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชูั �น จาํกดั   

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื�นที�อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
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นางสาวซูซาน เอี�ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที�  4306 
 

ตาํแหน่ง หุน้สว่นสาํนกังาน 

ประวติัการศึกษา  

•   ปรญิญาโท  บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

•   ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัช)ี (เกยีรตนิิยมด)ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

คณุวฒิุทางวิชาชีพ  

•   ผูส้อบบญัชทีี�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน กลต. 

•   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

•   ประกาศนียบตัรทางการสอบบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์การทาํงาน 

•   2548 – ปัจจุบนั  หุน้สว่นสาํนกังาน บรษิทั เอส พ ีออดทิ จาํกดั  

•   2533 – 2548  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบอาวุโส บรษิทั สาํนกังาน เอเอม็ซ ีจาํกดั  

 

 

 

 
 
นายสชุาติ พานิชยเ์จริญ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที�  4475 
 

ตาํแหน่ง หุน้สว่นสาํนกังาน 

ประวติัการศึกษา  

•   ปรญิญาโท  บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

•   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณุวฒิุทางวิชาชีพ  

•   ผูส้อบบญัชทีี�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน กลต. 

•   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

•   ประกาศนียบตัรทางการสอบบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์การทาํงาน 

•   2550 – ปัจจุบนั  หุน้สว่นสาํนกังาน บรษิทั เอส พ ีออดทิ จาํกดั  

•   2534 – 2547  หวัหน้าผูค้วบคุมงานสอบบญัช ีบรษิทั สาํนกังาน เอเอม็ซ ีจาํกดั 
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นางสาววนัดี เอี�ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที�  8210 
 

ตาํแหน่ง หุน้สว่นสาํนกังาน 

ประวติัการศึกษา  

•   ปรญิญาโท  บญัชมีหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

•   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณุวฒิุทางวิชาชีพ  

•   ผูส้อบบญัชทีี�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน กลต. 

•   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ประสบการณ์การทาํงาน 

•   2549 – ปัจจุบนั  หุน้สว่นสาํนกังาน บรษิทั เอส พ ีออดทิ จาํกดั  

•   2541 – 2546  หวัหน้าผูค้วบคุมงานสอบบญัช ีบรษิทั สาํนกังาน เอเอม็ซ ีจาํกดั  

 

 

 

 

 
 
นางสาวชื�นตา ชมเมิน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที�  7570 
 

ตาํแหน่ง หุน้สว่นสาํนกังาน 

ประวติัการศึกษา  

•   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิ วทิยาเขตบพติรพมิขุ จกัรวรรด ิ

คณุวฒิุทางวิชาชีพ  

•   ผูส้อบบญัชทีี�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน กลต. 

•   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ประสบการณ์การทาํงาน 

•   2549 – ปัจจุบนั  หุน้สว่นสาํนกังาน บรษิทั เอส พ ีออดทิ จาํกดั  

•   2544 – 2547  หวัหน้าผูค้วบคุมงานสอบบญัช ีบรษิทั สาํนกังาน เอเอม็ซ ีจาํกดั  
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นายเกียรติศกัดิL  วานิชยห์านนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที�  9922 
 

ตาํแหน่ง หุน้สว่นสาํนกังาน 

ประวติัการศึกษา  

•   ปรญิญาโท  วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (สถติปิระยุกต)์  

วชิาเอก วทิยาการประกนัภยัและการบรหิารความเสี�ยง  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

•   ปรญิญาโท  วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิาอนิเทอรเ์น็ต และเทคโนโลยพีาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

•   ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการบญัช ีและสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

คณุวฒิุทางวิชาชีพ  

•   ผูส้อบบญัชทีี�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน กลต. 

•   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ประสบการณ์การทาํงาน 

•   2558 – ปัจจุบนั  หุน้สว่นสาํนกังาน บรษิทั เอส พ ีออดทิ จาํกดั  

•   2555 – 2558  หุน้สว่นสาํนกังาน บรษิทั เคว ีจาํกดั 

•   2547 – 2555  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั 

 

 
 



 สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 

คาํชี4แจง เรื�อง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธิ              

เขา้รว่มประชุมเพื�อลงทะเบยีนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุน้ 

เนื�องด้วยบริษทัได้จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัพฤหสับดีที� 26 เมษายน 2561 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องวีนัส  โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั �น  เลขที� 99 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงหลกัสี� เขต
ดอนเมือง กรงุเทพฯ 10210 โดยบรษิทัจะดาํเนินการลงทะเบยีนดว้ยระบบ Barcode ดงันั 4น เพื�อใหก้ารประชุมผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้  บรษิทัจงึเหน็ควรกําหนดใหม้กีาร

ตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธิเขา้ร่วมประชุมเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้

ยดึถอืปฏบิตัต่ิอไป บรษิทัจงึขอชี4แจงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี4 

1. กรณีเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง 
1.1 ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย หรอืสญัชาตต่ิางดา้ว 

 1.1.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึ�งมบีารโ์คด 

1.1.2  แสดงเอกสารที�หน่วยราชการออกใหซ้ึ�งมรีปูถ่ายและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน  

บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี� หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

กรณีที�ผูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดามกีารแกไ้ข ชื�อ-ชื�อสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวดว้ย 

1.2 ผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 

1.2.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึ�งมบีารโ์คด 

1.2.2 สาํเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานที�มอีาํนาจรบัรองไดอ้อกให ้ไม่เกนิ 1 ปี ซึ�ง

รบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื�อแทนนิตบิุคคลนั 4นๆ และประทบัตรา (ถา้ม)ี 

1.2.3  แสดงเอกสารที�หน่วยราชการออกให้ซึ�งมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน 

บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัขี� หนังสอืเดินทาง เป็นต้น ของกรรมการผู้มีอํานาจที�มาเข้าร่วม

ประชุม 

1.3 ผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ 

1.3.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึ�งมบีารโ์คด 

1.3.2  สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล หรอืเอกสารอื�นที�หน่วยงานราชการ ไดอ้อกใหไ้ม่เกนิ 

  1 ปี ซึ�งแสดงชื�อกรรมการผูม้อีาํนาจและอาํนาจกรรมการ พรอ้มรบัรองโดยโนตารพีบัลคิ หรอื 

หน่วยงานที�มอีาํนาจคลา้ยคลงึกนัตามกฏหมายของแต่ละประเทศ  

1.3.3 แสดงเอกสารที�หน่วยราชการออกให้ซึ�งมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน 

บตัร 

   ประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี� หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ของกรรมการผูม้อีาํนาจที�มาเขา้ร่วมประชุม 

2.  กรณีมอบฉันทะ 
  2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย หรอืสญัชาตต่ิางดา้ว 

2.1.1  แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึ�งมบีารโ์คด 

2.1.2  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ที�กรอกขอ้ความครบถว้น 

2.1.3 สาํเนาเอกสารที�หน่วยราชการออกใหซ้ึ�งมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน 

บตัรประจําตวัขา้ราชการ ใบขบัขี� หนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ของผูม้อบฉันทะ พร้อมลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อบฉนัทะ 
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2.1.4 ผูร้บัมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที�หน่วยราชการออกใหซ้ึ�งมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัร

ประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี� หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 

2.2.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึ�งมบีารโ์คด 

2.2.2  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ที�กรอกขอ้ความครบถว้น 

2.2.3  สาํเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานที�มอีาํนาจรบัรองไดอ้อกให ้ไม่เกนิ 1 ปี ซึ�ง

รบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื�อแทนนิตบิุคคลนั 4นๆ และประทบัตรา (ถา้ม)ี 

2.2.4 สาํเนาเอกสารที�หน่วยราชการออกใหซ้ึ�งมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน   

บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี� หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ของกรรมการผูม้อีํานาจลงลายมอืชื�อแทน

นิตบิุคคลนั 4นๆ ซึ�งรบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าวแลว้ 

2.2.5  ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งแสดงเอกสารที�หน่วยราชการออกใหซ้ึ�งมรีปูถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัร 

ประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัขา้ราชการ ใบขบัขี� หนังสอืเดนิทาง เป็นต้น เพื�อลงทะเบยีนเขา้

ประชุม 

2.3 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ 

2.3.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึ�งมบีารโ์คด 

2.3.2  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ที�กรอกขอ้ความครบถว้น 

2.3.3 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล หรอืเอกสารอื�นที�หน่วยงานราชการไดอ้อกให้ ไม่เกนิ  

1 ปี ซึ�งแสดงชื�อกรรมการผู้มีอํานาจและอํานาจกรรมการ พร้อมรับรองโดยโนตารีพับลิค หรือ

หน่วยงานที�มอีาํนาจคลา้ยคลงึกนัตามกฏหมายของแต่ละประเทศ 

2.3.4  สาํเนาเอกสารที�หน่วยราชการออกใหซ้ึ�งมรีปูถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน 

บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี� หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ของกรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื�อแทน 

นิตบิุคคลนั 4นๆ ซึ�งรบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าวแลว้ 

2.3.5  ผูร้บัมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที�หน่วยราชการออกใหซ้ึ�งมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัร

ประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัขา้ราชการ ใบขบัขี� หนังสอืเดนิทาง เป็นต้น เพื�อลงทะเบยีนเขา้

ประชุม 

3. กรณีการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั &งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน 
 ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น 
   3.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึ�งมบีารโ์คด 

   3.2 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ที�กรอกขอ้ความครบถว้น 

3.3 สาํเนาเอกสารของผูถ้อืหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ ตามขอ้ 1 แลว้แต่กรณี 

3.4 สําเนาหนังสอืมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที�มอบอํานาจให้ Custodian ลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

3.5 สาํเนาหนงัสอืยนืยนั หรอืสาํเนาใบอนุญาตประกอบธุรกจิ Custodian 

3.6 สําเนาหนังสือมอบอํานาจที� Custodian มอบอํานาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ 

Custodian มอบฉนัทะได ้ซึ�งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

3.7 สาํเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผูม้อบฉนัทะ ซึ�งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

3.8 ผู้ร ับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที�หน่วยราชการออกให้ซึ�งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตร

ประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี� หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ เพื�อลงทะเบยีนเขา้ประชุม 



 สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 

**แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ตาม สิ �งที �สง่มาดว้ย 9 

**ในหนงัสอืมอบฉนัทะแต่ละฉบบันั 4น ตอ้งตดิอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท และขดีฆา่อากรแสตมป์ 

**เอกสารที�ตน้ฉบบัเป็น ภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และรบัรองความถูกต้องของ

คาํแปลโดยผูม้อบฉนัทะ  

4. กรณีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
   ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ ดงันี4 

1. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. รศ.ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท ์  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ขอ้มลูรายชื�อกรรมการอสิระที�บรษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ปรากฏตาม สิ �งที �สง่มาดว้ย 10 

ทั 4งนี4 กรณีที�ผูม้อบฉนัทะกาํหนดใหก้รรมการอสิระเป็นผูล้งมตแิทนตามที�เหน็สมควรแลว้ กรรมการอสิระที�ไดร้บัมอบ

ฉนัทะจะไม่ออกเสยีงลงคะแนนในวาระที� 10 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 เพื�อหลกีเลี�ยงการ

มสีว่นไดเ้สยีในกรณีดงักล่าว 

ผูถ้อืหุน้ที�ประสงคใ์หก้รรมการอสิระของบรษิทั เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะที�ไดจ้ดัทําขึ4น และลง

นามครบถว้น พรอ้มเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยสง่ถงึ สาํนกัเลขานุการบรษิทั บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชั �น

แนล จํากดั (มหาชน) เลขที� 12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

10900 ภายในวนัที� 25 เมษายน 2561 จกัเป็นพระคุณยิ�ง    

5. การลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม  
บรษิทัจะเริ�มเปิดรบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ตั 4งแต่เวลา 12.30 นาฬกิา เป็นต้น

ไป ของวนัพฤหสับดทีี� 26 เมษายน 2561 ณ สถานที�ประชุมตามแผนที�สถานที�จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ปรากฏตาม  

สิ �งที �สง่มาดว้ย 12  

6. หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ถือหุ้น 
 วาระทั �วไป  

1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยการนับคะแนนเสยีงจากหนังสอืมอบฉันทะเมื�อลงทะเบยีน 

และ/หรอื จากการส่งบตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ในที�ประชุมผูถ้อืหุน้โดยใหน้ับหนึ�งเสยีงต่อหนึ�งหุน้ ซึ�งผูถ้อืหุน้

หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ�ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น  

2) ในกรณีมอบฉนัทะ  

2.1 ผูร้บัมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที�ผู้มอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเท่านั 4น  การ

ลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืว่าการลงคะแนน

เสยีงนั 4นไม่ถูกตอ้ง และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้  
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2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะหรอื

ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที�ที�ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจาก ที�ระบุในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะ รวมถงึกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและ

ลงคะแนนแทนไดต้ามที�เหน็สมควร  

วาระเลอืกตั 4งกรรมการ 

  สาํหรบัวาระการเลอืกตั 4งกรรมการ ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตั 4งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี4 

1) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ถอื  

2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที�มอียู่ทั 4งหมดตามขอ้ 1 เลอืกตั 4งบุคคลคนเดียวหรอื 

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยจะไม่สามารถใช้รูปแบบในการเลือกตั 4งโดยแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่บุคคล

หลายๆ คนได ้ 

3) บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั 4งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�

จะพึงมีหรอืจะพึงเลือกตั 4งในครั 4งนั 4น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั 4งในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสยีง

เท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรอืจะพงึเลอืกตั 4งในครั 4งนั 4น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี4ขาด 

เพื�อใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติามแนวทางการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ที�ดี ดงันั 4น สาํหรบัวาระที� 9 

ซึ�ง เป็นวาระพจิารณาอนุมตัเิลอืกตั 4งกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตําแหน่งตามวาระประจาํปี 2561 บรษิทั

จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม ทั 4งในกรณีที�ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที�จะ

ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  
ประธานที�ประชุมหรอืเจา้หน้าที�ของบรษิทัจะชี4แจงวธิกีารนบัคะแนนเสยีงใหท้ี�ประชุมทราบก่อนเริ�มวาระการประชุม 

โดยเจา้หน้าที�ของบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระจากคะแนนเสยีงในหนังสอืมอบฉันทะ เมื�อลงทะเบยีนเขา้ร่วม

ประชุม ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื จากคะแนนในบตัรลงคะแนนที�ส่งมาจากผูถ้อืหุน้ในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ และจะแจง้ผลการ

นับคะแนนให้ที�ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิ4นวาระนั 4นๆ ทั 4งนี4  จํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัได้

เนื�องจากอาจมผีูถ้อืหุน้บางท่านเขา้มาประชุมเพิ�มเตมิ หรอืกลบัก่อน  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบมอบฉนัทะที�กาํหนดรายการต่างๆ ละเอยีดชดัเจนตายตวั) 

Proxy Form B (Specific Details Form) 
 

       เขยีนที�....................................................................... 

Written at 

      วนัที� ...............เดอืน .......................................พ.ศ. ................ 

Date        Month                                Year 

(1) ขา้พเจา้................................................................................................................สญัชาต.ิ.......................................... 

 I/We           nationality 

อยู่บา้นเลขที�..........................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง....................................... 

Residing at No.          Road               Tambol/Sub-district                

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

    Amphur/District          Province                                       Postal Code                      

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน)  

Being a shareholder of Masterkool International Public Company Limited 

    โดยถอืหุน้จาํนวนทั 4งสิ4นรวม................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสยีง ดงันี4 

holding a total of                               shares and having the right to vote equal to               votes,as follows 

�หุน้สามญั .....................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..........................................เสยีง 

Common share                             shares and having the right to vote equal to                       votes 

�หุน้บุรมิสทิธ.ิ.....................-..........................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................-..................เสยีง 

 Preference share      shares and having the right to vote equal to                        votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

Hereby appoint 

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

                   Age          

อยู่บา้นเลขที�..........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง....................................... 

Residing at No.          Road               Tambol/Sub-district                

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

    Amphur/District          Province                                       Postal Code                       

หรอื กรณีที�ผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั 

or may grant proxy to Independent Directors as follows: 

    � 2.  นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา  กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ   อายุ     57     ปี  

  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

Mr. Mongkol Kasaemsun Na Ayudthaya   Director, Independent Director,      Age     57    

 Audit Committee Member, Chairman of Nomination and 

Remuneration Committee 

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท  
Affix 20 Baht  

duty stamp 
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ที�อยู่ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) 12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม 10900 

Address Masterkool International Public Company Limited 12/16-17 & 12/20 Thesabansongkrao Rd., 

Ladyao, Chatuchak, Bangkok,10900  

� มสีว่นไดเ้สยีในวาระที � 10  พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561  

Have conflicts of interests in the agenda 10 To consider and approve remuneration for director for the 

year 2017 

3.  รศ.ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท ์   ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ    อายุ     75    ปี  

    กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

Assoc.Prof.Dr. Prakit Tangtisanon    Chairman of the Board, Independent Director, Age     75    

Audit Committee Member and Nomination and  

Remuneration Committee Member 

ที�อยู่ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) 12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม 10900 

Address Masterkool International Public Company Limited 12/16-17 & 12/20 Thesabansongkrao Rd., 

Ladyao, Chatuchak, Bangkok,10900  

� มสีว่นไดเ้สยีในวาระที� 9 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั 4งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และวาระ

ที� 10 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 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.  นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ  64  ปี  

    กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

Mr. Sanpat Sopon Director, Independent Director, Chairman of Audit   Age  64    

Committee and Nomination and Remuneration Committee 

Member 

ที�อยู่ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) 12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม 10900 

Address Masterkool International Public Company Limited 12/16-17 & 12/20 Thesabansongkrao Rd., 

Ladyao, Chatuchak, Bangkok,10900  

� มสีว่นไดเ้สยีในวาระที� 9 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั 4งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และวาระ

ที� 10 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 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 

  เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 

ในวนัพฤหสับดทีี�  26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งวนีสั ชั 4น 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั �น  เลขที� 99 

ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัสี� เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 หรอืจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
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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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั 4งนี4 ดงันี4  

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

วาระที�  1   รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจาํปี 2560 

Agenda 1  To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที� 2    รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2560 
Agenda 2  To consider and approve the results of the company’s operation for the year 2017 

วาระที�  3   พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สิ&นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
Agenda 3  To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2017 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที�  4    พิจารณาอนุมติังดจดัสรรเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล  
สาํหรบัผลการ   ดาํเนินงานปี 2560 

Agenda 4 To consider and approve no allocation of profit for the statutory reserve and no dividend 

payment for the year 2017 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 
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วาระที� 5 พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั ในลกัษณะการเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจ 
ทั �วไป (General Mandate) 

Agenda 5 To consider and approve an increasing capital by means of General Mandate 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ U ให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 
Agenda 6  To consider and approve to amend the Memorandum of Association Article 4 in accordance 

with the increasing registered capital 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที� 7 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนของบริษทัแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) 
เพื�อเสนอขายหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสดัส่วนจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถือ
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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนของบริษทัแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) 
เพื�อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 
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วาระที� 9 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั &งกรรมการบริษทัแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
Agenda  9 To consider and approve the re-election of the directors who retired by rotation 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

 � การแต่งตั &งกรรมการเป็นรายบุคคล/ appointment of certain directors 
1) รศ. ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท ์

Assoc. Prof. Dr. Prakit Tangtisanon 

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

2) นายสรรพชัญ โสภณ 

Mr.Sanpat Sopon 

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

3) นางสาวสนุนัทา ว่านวฒัน์ 

Miss Sunanta Wanwat 

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที� 10 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 
Agenda 10 To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2018 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที� 11 พิจารณาแต่งตั &งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2561 
Agenda 11 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors’ 

remuneration for the year 2018 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 
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วาระที� 12   พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบับริษทั หมวดที� 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27. เพื�อให้สอดคล้องกบั
พระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที�แก้ไขตามคาํสั �งหวัหน้ารกัษาความ
สงบแห่งชาติที�  21/2560 เรื�องการแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกในการ
ประกอบธรุกิจ 

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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที� 13 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 13 To consider any other business (if any) 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี4ให้ถอืว่า

การลงคะแนนเสยีงนั 4นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

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)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอื

ในกรณีที� ที�ประชมุมกีารพจิารณา หรอืลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที�มี

การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทน

ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็ 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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กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที�

ขา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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. 

 

 

ลงชื�อ/Signed......................................................................................ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

      (                                 ) 

ลงชื�อ/Signed.......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

      (                                 ) 

   ลงชื�อ/Signed.......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

      (                                 ) 

ลงชื�อ/Signed.......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
      (                                 ) 

 
หมายเหต ุ/ Remarks 
�.  ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุม  และออกเสยีงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

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. 

�.  วาระเลอืกตั 4งกรรมการสามารถเลอืกตั 4งกรรมการทั 4งชุดหรอืเลอืกตั 4งกรรมการเป็นรายบุคคล 

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

�.  ในกรณีที�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเตมิไดใ้นใบประจาํ

ต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached 

Supplement to Proxy Form B. shall be used.        
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplement to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) 

The appointment of proxy holder by the shareholder of Masterkool International Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561   ในวนัพฤหสับดทีี�  26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวีนัส ชั 4น 3 

โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั �น  เลขที� 99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัสี� เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 หรอืจะพงึ

เลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

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�.......................เรื�อง............................................................................................................................................ 

Agenda Item  Subject : 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที�.......................เรื�อง............................................................................................................................................ 

Agenda Item  Subject : 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที�.......................เรื�อง............................................................................................................................................ 

Agenda Item  Subject : 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 
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วาระที�.......................เรื�อง............................................................................................................................................ 

Agenda Item  Subject : 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระที� .....................เรื�อง...........เลอืกตั 4งกรรมการ (ต่อ).................................................................................................. 

Agenda Item      Subject :   To consider electing directors (continued) 

ชื�อกรรมการ...................................................................................................................................... 

Name of director 

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

ชื�อกรรมการ...................................................................................................................................... 

Name of director 

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

ชื�อกรรมการ...................................................................................................................................... 

Name of director 

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

ชื�อกรรมการ...................................................................................................................................... 

Name of director 

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 

ชื�อกรรมการ...................................................................................................................................... 

Name of director 

� เหน็ดว้ย              � ไม่เหน็ดว้ย             � งดออกเสยีง 

     Approve                   Disapprove                 Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

(แบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั 4งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

 

       เขยีนที�......................................................................... 

       Written at 

      วนัที� ...............เดอืน.....................................พ.ศ...................... 

      Date        Month                                Year 

(1) ขา้พเจา้..................................................................................................สญัชาต.ิ................................................ 

 I/We                         nationality 

 สาํนกังานตั 4งอยู่เลขที�.................................................................................................................................................. 

Reside at 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................ 

As being the Custodian of 

ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) 
Who is a shareholder of Masterkool International Public Company Limited  

  โดยถอืหุน้จาํนวนทั 4งสิ4นรวม..................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสยีง ดงันี4 

 holding a total of     shares and having the right to vote equal to            votes, as follows 

�หุน้สามญั .......................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................................เสยีง 

    Common share   shares and having the right to vote equal to                    votes 

�หุน้บุรมิสทิธ.ิ.....................-............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ......................-.................เสยีง 

Preference share             shares and having the right to vote equal to                     votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

hereby appoint 

�1.ชื�อ......................................................................................................................................อายุ....................ปี 

Name                      Age             

อยู่บา้นเลขที�..........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง..................................... 

Residing at No.          Road               Tambol/Sub-district                

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

Amphur/District          Province                                       Postal Code                      or               

�2.ชื�อ......................................................................................................................................อายุ....................ปี 

Name                      Age             

อยู่บา้นเลขที�..........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง..................................... 

Residing at No.          Road               Tambol/Sub-district                

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

Amphur/District          Province                                       Postal Code                      or               

 

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท  
Affix 20 Baht  

duty stamp 



                       
 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 9 

Enclosure 9 

�3.ชื�อ......................................................................................................................................อายุ....................ปี 

Name                      Age             

อยู่บา้นเลขที�..........................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง..................................... 

Residing at No.          Road               Tambol/Sub-district                

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

Amphur/District          Province                                       Postal Code                                     

 คนใดคนหนึ�งเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดทีี�  26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งวนีัส ชั 4น 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์

คอนเวนชั �น  เลขที� �� ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัสี� เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 หรอืจะพงึเลื�อนไปในวนั 

เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

  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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในครั 4งนี4 ดงันี4 

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

    � มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั 4งหมดที�ถอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

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

� มอบฉนัทะบางสว่น คอื 

Grant partial shares of 

�หุน้สามญั .............................................หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................เสยีง 

    Common share        shares, entitled to voting right of      votes 

�หุน้บุรมิสทิธ.ิ.........................................หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................เสยีง 

    Preference share        shares, entitled to voting right of      votes 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทั 4งหมด...................................เสยีง 

Total voting right        votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั 4งนี4 ดงันี4 

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

วาระที�  1   รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจาํปี 2560 

Agenda 1  To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที� 2    รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2560 
Agenda 2  To consider and approve the results of the company’s operation for the year 2017 
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วาระที�  3   พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สิ&นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
Agenda 3  To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2017 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที�  4    พิจารณาอนุมติังดจดัสรรเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล  
สาํหรบัผลการ   ดาํเนินงานปี 2560 

Agenda 4 To consider and approve no allocation of profit for the statutory reserve and no dividend payment for 

the year 2017 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั ในลกัษณะการเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจ 
ทั �วไป (General Mandate) 

Agenda 5 To consider and approve an increasing capital by means of General Mandate 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ U ให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 
Agenda 6  To consider and approve to amend the Memorandum of Association Article 4 in accordance 

with the increasing registered capital 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 
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วาระที� 7 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนของบริษทัแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) เพื�อเสนอ
ขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  (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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนของบริษทัแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) เพื�อเสนอ
ขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที� 9 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั &งกรรมการบริษทัแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
Agenda  9 To consider and approve the re-election of the directors who retired by rotation 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� การแต่งตั &งกรรมการเป็นรายบุคคล/ appointment of certain directors 
1) รศ. ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท ์

Assoc. Prof. Dr. Prakit Tangtisanon 

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

2) นายสรรพชัญ โสภณ 

Mr.Sanpat Sopon 

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 
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3) นางสาวสนุนัทา ว่านวฒัน์ 

Miss Sunanta Wanwat 

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที� 10 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 
Agenda 10 To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2018 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที� 11 พิจารณาแต่งตั &งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2561 
Agenda 11 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors’ remuneration for the 

year 2018 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที�  12   พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบับริษัท หมวดที� 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27. เพื�อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที�แก้ไขตามคําสั �งหัวหน้ารกัษาความสงบ
แห่งชาติที� 21/2560 เรื�องการแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธรุกิจ 

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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 
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วาระที� 13 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 13 To consider any other business (if any) 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี4ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนั 4นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

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)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืใน

กรณีที� ที�ประชุมมกีารพจิารณา หรอืลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที�มกีารแกไ้ข

เปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้ก

ประการตามที�เหน็ 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. 

กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจา้

ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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. 

ลงชื�อ/Signed.......................................................................................ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

      (                                 ) 

ลงชื�อ/Signed.......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

      (                                 ) 

   ลงชื�อ/Signed.......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

      (                                 ) 

ลงชื�อ/Signed.......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

      (                                 ) 
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หมายเหต ุ/ Remarks 
1. ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

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.  วาระเลอืกตั 4งกรรมการสามารถเลอืกตั 4งกรรมการทั 4งชุดหรอืเลอืกตั 4งกรรมการเป็นรายบุคคล 

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

3.  ในกรณีที�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเตมิไดใ้นใบ

ประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the 

attached Supplement to Proxy Form C. shall be used. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplement to Proxy Form C. 

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

ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2561   ในวนัพฤหสับดทีี�  26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งวนีัส ชั 4น 3 

โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั �น  เลขที� 99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัสี� เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 หรอืจะพงึ

เลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

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�.......................เรื�อง............................................................................................................................................ 

Agenda Item  Subject : 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

 Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที�.......................เรื�อง............................................................................................................................................ 

Agenda Item  Subject : 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

   Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที�.......................เรื�อง............................................................................................................................................ 

Agenda Item  Subject : 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

   Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes
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วาระที�.......................เรื�อง............................................................................................................................................ 

Agenda Item  Subject : 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี4 

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

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

   Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

วาระที� ....................เรื�อง...........เลอืกตั 4งกรรมการ (ต่อ)............................................................................................... 

Agenda Item        Subject :    To consider electing directors (continued) 

ชื�อกรรมการ...................................................................................................................................... 

Name of director 

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

   Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

ชื�อกรรมการ...................................................................................................................................... 

Name of director 

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

   Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

ชื�อกรรมการ...................................................................................................................................... 

Name of director 

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

   Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 

ชื�อกรรมการ...................................................................................................................................... 

Name of director 

� เหน็ดว้ย.....................เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย....................เสยีง � งดออกเสยีง....................เสยีง 

   Approve     Votes      Disapprove              Votes      Abstain                    Votes 
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รายชื�อกรรมการอิสระที�บริษทัเสนอให้เป็นผูร้บัมอบฉันทะ 

1. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา    
กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ    

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

อาย ุ    57     ปี 

ที�อยู่ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน)  

12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม 10900 

สว่นไดเ้สยีในวาระการประชุม  

วาระที� 10  พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561  

2. รศ.ดร. ประกิจ ตงัติสานนท ์   
ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

อายุ     75     ปี 

ที�อยู่ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน)  

12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม 10900 

สว่นไดเ้สยีในวาระการประชุม  

วาระที�   9 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั 4งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

วาระที� 10  พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

3. นายสรรพชัญ โสภณ 
กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

อายุ     64     ปี 

ที�อยู่ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (มหาชน)  

12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม 10900 

สว่นไดเ้สยีในวาระการประชุม  

วาระที�   9 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั 4งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

วาระที� 10  พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 
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ข้อบงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

หมวดที� 4   การประชุมผูถ้ือหุ้น 
 

ขอ้ 27. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนั

สิ4นสดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีก

ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจํานวนหุน้

ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั 4งหมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ�งมหีุน้นับ

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 4งหมด จะเขา้ชื�อกนัทําหนังสอืขอให้

คณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�ขอให้

เรยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีนี4ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 

เดอืนนบัแต่วนัที�ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 28. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสอืนดัประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา ระเบยีบ

วาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่า

เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมตั ิหรอืเพื�อพจิารณา รวมทั 4งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื�อง

ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้ือหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคํา

บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั 4งสาํนักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดั

อื�นทั �วราชอาณาจกัรตามที�คณะกรรมการจะเหน็สมควร 

ขอ้ 29. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุม

กไ็ด ้หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัที�และลายมอืชื�อของผูถ้อืหุน้ที�มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบ

ที�นายทะเบยีนกาํหนด 

หนังสอืมอบฉันทะนี4จะต้องมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผู้ที�ประธานกําหนด ณ ที�ประชุมก่อนผู้รบั

มอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 30.ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

และต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั 4งหมด หรอืมผีู้ถอืหุ้นและ

ผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั 4งหมด และต้องมหีุน้นับ

รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั 4งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

         ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครั 4งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ 1 ชั �วโมง จํานวนผูถ้อืหุน้ซึ�งมา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กําหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุ้น

รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นั 4นมิใช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้ง

ขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชุมครั 4งหลงันี4ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั �งเป็นประธานที�ประชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการมไิดม้า

เข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัิหน้าที�ได ้กใ็ห้ที�ประชุมเลอืกผู้ถือหุ้นคน

หนึ�งซึ�งไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในที�ประชุม 

ขอ้ 31.ในการออกเสยีงลงคะแนนใหหุ้น้ 1 หุน้มเีสยีง 1 เสยีง และมตขิองที�ประชุมผูถ้อืหุน้นั 4นใหป้ระกอบดว้ย

คะแนนเสยีงดงัต่อไปนี4 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ4นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี4ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี4 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 4งหมดของ 

ผูถ้อืหุน้ ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

             (ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทั 4งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 

(ข) การซื4อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื�นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การทํา แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทั 4งหมดหรอืบางส่วนที�สําคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรอืการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั  

(ง) การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ) การเพิ�มหรอืลดทุนของบรษิทั หรอืการออกหุน้กูข้องบรษิทั 

             (ฉ) การควบหรอืเลกิบรษิทั 

ขอ้ 32. กจิการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพงึกระทาํมดีงันี4 

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถงึผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี

ที�ผ่านมา 

    (2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชทีี�ผ่านมา 

(3) พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนสาํรอง 

         (4) เลอืกตั 4งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทน 

         (5) แต่งตั 4งผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทน 

(6) กจิการอื�น ๆ 
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