
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) 

วนัศุกร์ท่ี 8 เมษำยน 2559  

เวลำ 14.00 น. 

 

ณ หอ้งบอลรูม 

โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ 

ชั้น 3 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 
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ที ่ECF2 005/2559 
         

24 มีนาคม 2559 
 
เร่ือง ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2558 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 

2. รายงานประจ าปี 2558 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4) 
4. ประวติักรรมการท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่ง 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
5. ประวติักรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม และค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
6. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 
7. การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 8) 
8. รายละเอียดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 9) 
9. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
10. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
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 การมอบฉนัทะและวธีิการมอบฉนัทะ 
 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียง 

11. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 
12. ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
13. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
14. แบบค าขอรับรายงานประจ าปีเป็นรูปเล่ม 
15. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 
16. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ท่ีตอ้งน ามาในวนัประชุม)  
 
ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 

1/2559 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ท่ี 8 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 
333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เมือ่วนัที ่ 16 เมษายน 

2558 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 ของบริษทัไดถู้กจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 

16 เมษายน 2558 และบริษทัไดบ้นัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้งตามความเป็นจริงและจดัท า
รายงานการประชุมส่งใหก้ระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั การบนัทึกรายงานมีความถูกตอ้ง ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วนัที ่ 1 

มกราคม 2558 ถึง วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ยในรอบปีบญัชี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผา่นมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฏตาม
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รายงานประจ าปี 2558 ซ่ึงส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม สรุป
สาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

 

รายการ 
ปี 2558 ปี 2557 เปลีย่นแปลง 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) เพิม่ขึน้/ลดลง 

สินทรัพยร์วม 1,506.20  1,238.67  21.60% 

หน้ีสินรวม 1,052.54  839.55  25.37% 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 453.66  399.12  13.67% 

ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ 137.55  130.00  5.81% 
รายไดจ้ากการขาย – สุทธิ 1,334.10  1,209.05  10.34% 

รายไดร้วม 1,358.30  1,227.97  10.61% 

ตน้ทุนขาย 981.74  887.25  10.65% 

ค่าใชจ่้ายรวม 292.40  257.86  13.39% 

ภาษีเงินได ้ 13.99  12.97  7.83% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 74.83  69.88  7.09% 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงาน 

ในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  2  
การลงมติ –เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบ
บัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การจดัท างบการเงินของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบรับรองแลว้ เพื่อ
น าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัประจ าปี 2559 ตามท่ีมาตรา 112 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงิน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับ
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อนุญาต ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัได้
เห็นชอบแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  2  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2558 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40.00 ของ

ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษทั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะทาง
การเงินของบริษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และ
ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั จากการประชุมของคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 
23 กุมภาพนัธ์ 2559 พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบการจดัสรรก าไร
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ดงัน้ี 

4.1  บริษทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายแลว้ โดยในปีน้ีมีการจดัสรร
ทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนจ านวน 2,900,000 บาท (สองลา้นเกา้แสนบาทถว้น) 
ท าใหข้ณะน้ีบริษทัมีทุนส ารองในจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

4.2  จดัสรรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0586 บาท แบ่งเป็นการจ่ายจากส่วนท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0153 บาทต่อหุ้น และส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุน (Non-BOI) 0.0433 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
32,241,169.16 บาท (สามสิบสองลา้นสองแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยหกสิบเกา้
บาทสิบหกสตางค)์ โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นภายใน
วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 
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4.3  ก าไรส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะจดัเป็นก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรต่อไป ทั้งน้ี สิทธิในการ
ไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษทั ไดผ้า่นขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี พรบ. 
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด โดย
คณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา และไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรอง
ของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้ประกาศเชิญชวนใหผู้ถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรไดรั้บการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยน าประกาศข้ึนแสดงในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 9 
ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แต่ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นเหมาะสมเขา้มาให้
พิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 และ 18 สรุปใจความส าคญัวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ังให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออก
ใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัมารับต าแหน่งอีกได ้ กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ี
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนาน
ท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

โดยในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
1. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ 
2. นายอารักษ ์  สุขสวสัด์ิ 
3. นางวราภรณ์  สุขสวสัด์ิ 

ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่ ทั้ง 3 ท่าน ตาม
รายช่ือท่ีน าเสนอเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด สมควรเลือกกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน 
กลบัเขา้เป็นกรรมการและเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระ
น้ี ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอรายช่ือบุคคลดงัต่อไปน้ี เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทั แทนกรรมการท่ีครบวาระ ดงัน้ี 

1. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ 
2. นายอารักษ ์  สุขสวสัด์ิ 
3. นางวราภรณ์  สุขสวสัด์ิ 

เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกนัก ากบัดูแลกิจการ
อยา่งเขม้แขง็ และอุทิศเวลาในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั และผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ท่ีตลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  

รายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4  
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการเพิม่เตมิ 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการของบริษทั ไดผ้า่นขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี พรบ. 
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
คณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา และไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรอง
ของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา ไดพ้ิจารณาเห็นวา่ องคป์ระกอบของคณะกรรมการ
บริษทั ยงัสามารถเพิ่มเติมบุคคลผูมี้ความรู้ ความสามารถเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึง
จะช่วยเสริมก าลงั และความสามารถในดา้นการพิจารณาและใหค้วามเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
จากความรู้ และประสบการณ์การท างานท่ีมีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทัได ้ รวมถึงจะสามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่มเติม ไดแ้ก่ นายชูพงศ ์ธนเศรษฐกร เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ  

รายละเอียดประวติัของนายชูพงศ ์ ธนเศรษฐกร และค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั ปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5  
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การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดน้ าเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา การปฏิบติังานและความ
รับผดิชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ท่ีบริษทัไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ โดยจะน าขอ้มูล
ค่าตอบแทนท่ีก าหนดในเบ้ืองตน้ไปเปรียบเทียบอา้งอิงกบั ขอ้มูลสรุปผลส ารวจขอ้มูลกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ 
ไอ (mai) แยกตามขนาดรายไดข้องบริษทั และแยกตามขนาดก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั ซ่ึงจดัท าข้ึน
โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2557  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 24 คณะกรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และ
วธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 
20) ก าหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ 5 รอบ
ปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวยีนไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไดมี้ความเห็นวา่ สมควรแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรือง
โรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือ นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 
หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 โดยให้คนหน่ึงคนใดหรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน
ท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั
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ยอ่ย และเป็นผูท้  าการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดย
เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ / ผูบ้ริหาร / บริษทัยอ่ย หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับประจ าปี 2559 ค่าตรวจสอบ งบ
การเงินรวมส าหรับปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,000,000 บาท 
(สองลา้นบาทถว้น)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการ
แต่งตั้ง นายพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือ นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 โดยใหค้นหน่ึงคน
ใด หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2559 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 
บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 500.00 ล้านบาท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เพื่อเป็นการเสริมความแขง็แกร่งทางการเงินใหก้บับริษทั ส าหรับรองรับ
การด าเนินธุรกิจ ในการเพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใชช้ าระคืนหน้ี และ/หรือใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการออก
และเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 500.00 ลา้นบาท เพื่อใชเ้พิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใชช้ าระคืนหน้ี และ/
หรือใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ส าหรับการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่10 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทั

จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป หากท่านผูถื้อหุ้นไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองและประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้
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ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ยล าดบัท่ี 13 หรือสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.ecf-furniture.com พร้อมแนบหลกัฐานตาม
รายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 และเพื่อให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นไปดว้ยความสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน โปรดส่งกลบัมายงับริษทัภายในวนัท่ี 6 เมษายน 2559 ทั้งน้ี บริษทัไดอ้ านวยความสะดวกใน
การปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ
หุ้นดว้ย  

กรณีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามท่ีตอ้งการให้บริษทัช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระการ
ประชุมท่ีน าเสนอในคร้ังน้ี สามารถจดัส่งค าถามล่วงหน้าไดท่ี้ e-mail : ir@eastcoast.co.th หรือโทรสาร
หมายเลข 0-2152-7305 

อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 
(Record Date) ในวนัพฤหสับดีท่ี 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัศุกร์ท่ี 11 
มีนาคม 2559  
       
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 โดยค าสั่งของคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 (นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ) 
 เลขานุการบริษทั 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์0-2152-7301-4 ต่อ 212 โทรสาร 0-2152-7305 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่1 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) 

 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 
ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 16 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม

เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

ทาง บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ไดใ้หข้อ้มูลต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการ
รับเงินปันผล บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เป็นเงิน 130,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวนหุน้
สามญัท่ีจ าหน่ายได ้520,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 195,000,000 
บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวนหุน้สามญัจ านวน 780,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  

ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ มาเขา้ร่วมการประชุมจ านวน
ทั้งส้ิน 140 ราย โดยมาประชุมดว้ยตวัเอง 61 ราย และรับมอบฉนัทะ 79 ราย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตวัเอง 61 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 334,865,103 หุน้ หรือคิด
เป็นร้อยละ 64.3971  

2. ผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 79 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 57,517,762 หุน้ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 11.0611 

3. รวมจ านวนทั้งส้ิน 140 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 392,382,865 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 
75.4582 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ซ่ึงมีจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และมีจ านวนหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ถือวา่ครบองค์
ประชุมตามขอ้คบัของบริษทัฯ และยงัคงรับลงทะเบียนต่อไป 
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บริษทัฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงรายช่ือประธานกรรมการ และกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุมเพื่อท าหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบั
คะแนนเสียงในการประชุม เพื่อใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

 
1. พลเอกเทอดศกัด์ิ**  มารมย ์ ประธานคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ  รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
4. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
5. รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

สรรหา 
6. นายอารักษ ์ สุขสวสัด์ิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นางสาวทิพวรรณ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั 
8. นางวราภรณ์  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ 
**โดยมี พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
***บริษทัฯ มีสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการบริษทัฯ 

ทั้งหมด 
 
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

1. นางสาวพชนนั  สิงห์ภู่  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 จาก บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  

1. นายเมธี  รัตนศรีเมธา 
2. นายพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน์  
3. นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล 
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ทีป่รึกษากฎหมายจาก ส านักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่ง
โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

1. นายฐานนัดร์ เจริญฤทธ์ิ 
2. นายอ านาจ  จ าปาสาร 
3. เจา้หนา้ท่ีอีก 2 ท่าน 

 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

1. นางสาวสาริสา  ทองกิตติกุล  ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
2. นางสาวพิมพร์ าไพ บุญชะนะ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
บริษทัฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบักติกา วธีิการลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการใชบ้ตัร

ลงคะแนน ดงัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตวัเองและผูท่ี้ไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม จะ

ไดรั้บแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงมติ
ในหนงัสือมอบฉนัทะเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน ซ่ึงมติดงักล่าวจะ
สอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุน้ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลใน
แต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถามก่อนท าการลงมติ กรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็น กรุณายกมือ และเดินไปท่ีไมโครโฟนท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้สุด และแจง้ช่ือ นามสกุล 
และหากเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ขอใหแ้จง้ช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะดว้ยทุกคร้ัง เพื่อบริษทัฯ จะไดท้  า
การบนัทึกลงในรายงานการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ขอใหส้อบถาม หรือใหค้วามเห็นตรงตามวาระ 
อยา่งกระชบั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย และเพื่อบริหารการประชุมใหอ้ยูใ่น
เวลาท่ีก าหนด หากผูถื้อหุน้มีค าถามท่ีไม่ตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ ขอใหส้อบถามในวาระอ่ืน 
ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม 

3. ผูถื้อหุน้ทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด
เป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ หากเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
ในวาระใด ใหท้ าเคร่ืองหมายถูก () หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึง ลงในช่อง เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหย้กมือข้ึน จะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน ามา
ค านวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง
ดงักล่าวนั้น หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและถือวา่คะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนน
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ท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน
ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

4. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2558 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

4.1 วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระท่ี 1 3 4 5 และวาระท่ี 7 บริษทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบั
เฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงลงคะแนนเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยเท่านั้น ไม่รวม
คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

4.2 วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ไดแ้ก่วาระท่ี 6 บริษทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง นบัจากเสียงของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

4.3 วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไดแ้ก่ วาระท่ี 8 และ 9 โดยบริษทัฯ จะค านวณ
ฐานคะแนนเสียง นบัจากเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ
งดออกเสียง 

5. เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี ดงันั้นวาระ
ท่ี 5 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งในกรณีท่ี
ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายถูก () หรือ
กากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึง ลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือใน
บตัรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทั้งน้ีหากผูถื้อหุ้นไม่ส่งบตัร
ลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัฯ จะถือวา่ผูถื้อ
หุน้เห็นชอบ  

6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏท่ีหนา้จอเพื่อแสดงใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ ทั้งน้ี การ
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท าเคร่ืองหมายใหช้ดัเจน มิฉะนั้นจะมีผลใหก้าร
ลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ 

7. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีความประสงคจ์ะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะส้ินสุดลง ขอให้
ลงทะเบียนกลบั พร้อมส่งบตัรลงคะแนนท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้หนา้ประตูทางออก ดงันั้น จ  านวนผูถื้อหุน้
หรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะบาง
ท่านเขา้มาประชุมเพิ่มเติมหรือกลบัก่อน อน่ึง บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทุกท่าน
คืนเม่ือเสร็จส้ินการประชุมเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน โดยมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนต่อไป 
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8. ส าหรับรายงานประจ าปี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปีน้ีในรูปแบบ CD แลว้ หากตอ้งการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได ้ ณ บริเวณโตะ๊
ลงทะเบียนของบริษทัฯ  

 
เร่ิมการประชุม 

 
พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ี

เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวสัดี เพื่อเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 
และก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้สู่ล าดบัตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ 
ส าหรับเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 6 มีนาคม 2558 และบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอ
เร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557และการ
เสนอค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 ตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 10 
เมษายน 2558 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอเพื่อ
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดส่งค าถามเขา้มาล่วงหนา้เช่นกนั  

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวม
ทั้งส้ิน 10 วาระ ดงัน้ี 

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 1/2557 เมื่อวนัที ่ 18 กรกฎาคม 
2557 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทัฯ ซ่ึงถูกจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 และบริษทัฯ ได้
บนัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้งตามความเป็นจริงและจดัท ารายงานการประชุมส่งใหต้ลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
www.ecf-furniture.com และไดจ้ดัส่งใหก้ระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีส าเนา
รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี  

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 392,406,989 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วนัที ่ 1 

มกราคม 2557 ถึง วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในรอบปี

บญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีผา่นมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2557 ซ่ึงส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมท่ี
ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้  

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
โดยในวาระน้ีขอเชิญ นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 ดงัน้ี 
ในรอบปี 2557 ไดเ้กิดเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและก าไรสุทธิเติบโตต่อเน่ือง โดยรายไดจ้ากการขายเติบโต

ร้อยละ 3.09 และก าไรสุทธิเติบโตร้อยละ 71.32  
 บริษทัฯ มีการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 

(ECF-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 2 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ อาย ุ3 
ปี ท่ีอตัราการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 0.50 บาท 

 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (“MOU”) เพื่อร่วมด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop Power Plant) กบับริษทั กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
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(“GUNKUL”) และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการจดัตั้งบริษทัยอ่ย 6 บริษทั เพื่อเตรียมเขา้ด าเนิน
ธุรกิจดงักล่าว 

 ด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ซ่ึงบริษทัฯ 
ถือหุน้ร้อยละ 51 เพื่อเตรียมเป็นผูเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ อาทิเช่น ธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน หรือธุรกิจ
ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต 

 มีมติอนุมติัการจดัตั้งบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งใหม่ในประเทศญ่ีปุ่น คือ ECF Tornado 
Energy Godo Kaisha ซ่ึง บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ  ากดั เขา้เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็นเงิน
ลงทุนประมาณ 29.52 ลา้นบาท เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีขนาด
ก าลงัการผลิตติดตั้งประมาณ 1.5 เมกะวตัต ์ท่ีเมืองฮิเมจิ จงัหวดัฮิวโงะ คาดวา่จะเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าไดภ้ายใน
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนช้ีแจงขอ้มูลรายไดจ้ากการขายเปรียบเทียบรายไตรมาส ระหวา่งปี 
2556 และ ปี 2557 โดยในรอบไตรมาสท่ี 1 2 3 และ 4 บริษทัฯ มีอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการขาย
เติบโตเพิ่มข้ึนเท่ากบั ร้อยละ 15.42 ร้อยละ 7.39 ร้อยละ 2.26 และลดลงร้อยละ 10.86 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่ทั้งน้ีโดยภาพรวมแลว้บริษทัฯ สามารถสร้างอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการ
ขายทั้งปี 2557 ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 3.09 โดยมีรายไดจ้ากการขายตลอดปี 2557 เท่ากบั 1,209.05 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีปี 2556 มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 1,172.76 ลา้นบาท 

ขอ้มูลรายไดแ้บ่งแยกตามประเภทผลิตภณัฑ ์ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดโ้ดย
ส่วนใหญ่กวา่ร้อยละ 70 มาจากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตจากไมป้าติเคิลบอร์ด โดยในปี 2557 สามารถ
สร้างรายไดจ้ากการขายไดท่ี้ 852.47 ลา้นบาท เติบโตจากปี 2556 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายอยูท่ี่ 821.48 ลา้น
บาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตจากไมย้างพาราท่ี 176.59 ลา้นบาท มียอดจ าหน่ายท่ีลดลงโดยในปี 2556 
มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายอยูท่ี่ 202.62 ลา้นบาท และเฟอร์นิเจอร์ท่ีจ  าหน่ายผา่นโชวรู์ม และร้านคา้ส่ง ร้านคา้
ปลีกรายยอ่ยเท่ากบั 108.82 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2556 มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายอยูท่ี่ 95.47 ลา้นบาท และมี
รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระดาษปิดผวิ และไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้เท่ากบั 61.65 ลา้นบาท และ 9.51 ลา้น
บาท ตามล าดบั ในขณะท่ีมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายในปี 2556 เท่ากบั 50.22 ลา้นบาท และ 2.98 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

ขอ้มูลรายไดแ้บ่งแยกตามช่องทางการจดัจ าหน่าย ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 บริษทัฯ มีรายได้
โดยส่วนใหญ่กวา่ร้อยละ 60 มาจากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตตามค าสั่งซ้ือ (Made to order) โดยในปี 
2557 สามารถสร้างรายไดจ้ากการขายไดท่ี้ 690.41 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2556 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายอยูท่ี่ 
740.34 ลา้นบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัท่ี 338.66 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ปี 2556 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายอยูท่ี่ 283.76 ลา้นบาท และเฟอร์นิเจอร์ท่ีจ  าหน่ายผา่นโชวรู์ม และร้านคา้ส่ง 
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ร้านคา้ปลีกรายยอ่ยเท่ากบั 89.18 ลา้นบาท และ 19.64 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2556 ท่ีมีรายไดจ้ากการขาย
อยูท่ี่ 89.18 ลา้นบาท และ 19.64 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ทั้งน้ีหากคิดเป็นสัดส่วนการจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ จะมีสัดส่วนรายได้
เท่ากบัร้อยละ 38.67 และ ร้อยละ 61.33 ตามล าดบั 

ขอ้มูลก าไรสุทธิเปรียบเทียบรายไตรมาส ระหวา่งปี 2556 และ ปี 2557 โดยในรอบไตรมาสท่ี 1 
2 3 และ 4 บริษทัฯ มีอตัราการเติบโตของก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนเท่ากบั ร้อยละ 113.01 ร้อยละ 222.09 ร้อยละ 
12.49 และร้อยละ 80.76 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่ทั้งน้ีโดยภาพรวมแลว้บริษทัฯ 
สามารถสร้างอตัราการเติบโตของก าไรสุทธิทั้งปี 2557 ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 71.32 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนของผูถื้อ
หุน้ ในรอบปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 26.62 ร้อยละ 5.66 และร้อยละ 18.78 ตามล าดบั ซ่ึงทั้งสามอตัราส่วน
ดงักล่าวมีการเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีอตัราส่วนเท่ากบัร้อยละ 22.75 ร้อย
ละ 3.47 และ ร้อยละ 14.99 ตามล าดบั  

นอกจากขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2557 แลว้ กรรมการ
ผูจ้ดัการยงัไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมเพื่อรับทราบถึงแผนธุรกิจในปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
ธุรกจิเฟอร์นิเจอร์ 
บริษทัฯ ไดว้างแผนกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไวส้ าหรับปี 2558 โดย 
 จะเนน้การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ซ่ึงเม่ือเร็ว ๆ น้ี บริษทัฯ 

ไดล้งนามในสัญญาการเป็นผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิการ์ตูนจาก บริษทั ดิสนีย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(“Disney”) เพื่อใชผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์เป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ 

 เนน้การออกแบบและพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ ์เพื่อสร้าง Value Added ส่งผลใหเ้พิ่มราคา
จ าหน่ายไดสู้งจากเดิม 

 จดัตั้งทีมงานดา้นการตลาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้ในเขตเศรษฐกิจอาเซียน (“AEC”) เพื่อ
แสวงหาช่องทางดา้นการตลาดในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงท่ีผา่นมาประเทศ
ไทยไดมี้การส่งออกสินคา้ไปจ าหน่ายในกลุ่มตลาด AEC คิดเป็นมูลค่ากวา่ 6,000 ลา้น
บาท ซ่ึงบริษทัฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการเจาะกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ี ขณะน้ีบริษทัไดเ้ร่ิมเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้ในประเทศอินโดนีเซียแลว้ ส่วนมาเลเซียคาดวา่ จะเร่ิมส่งออก shipment แรก
ไดใ้นเร็ว ๆ น้ี โดยบริษทัไดจ้ดัตั้งทีมงานเพื่อขยายงานส่วนน้ีไวร้องรับแลว้ 

 ปรับเพิ่มรายการสินคา้ใหม้ากข้ึน เพิ่มโอกาสน าเสนอผลิตภณัฑต่์อลูกคา้ โดยการเพิ่ม
รายการสินคา้ท่ีจะเสนอขายต่อลูกคา้ เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการขายใหเ้พิ่มข้ึน 
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 รักษานโยบายควบคุมตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่าง ๆ โดยเคร่งครัด เพื่อ
รักษาระดบัอตัราก าไรใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงจากเดิมหรือดีข้ึนจากเดิม 

 
ในภาพรวมของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ในส่วนการส่งออกเพื่อจ าหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ จาก

กลุ่มลูกคา้หลกัในประเทศญ่ีปุ่น บริษทัฯ จะยงัคงรักษาฐานลูกคา้ในกลุ่มน้ีตามเดิม ในขณะท่ีจะแสวงหา
โอกาสในการขยายฐานลูกคา้ โดยเฉพาะในปีน้ีตั้งเป้าหมายส าหรับกลุ่มลูกคา้แถบ AEC ใหเ้พิ่มข้ึน 

ส าหรับส่วนของ Showroom “ELEGA” บริษทัฯ ตั้งเป้าการขยายสาขาต่อเน่ืองไม่ต ่ากวา่ 3 แห่ง 
โดยในปีน้ีไดเ้ปิดด าเนินการไปเรียบร้อยแลว้ 1 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาหาดใหญ่ ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับจากลูกคา้
ค่อนขา้งดี ล าดบัต่อไปจะเป็นการเปิดสาขาเพิ่มเติมในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และในเขตกรุงเทพมหานคร
เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง และส าหรับแผนในปี 2559 บริษทัฯ ไดรั้บแผนการขยายสาขาของกลุ่มพนัธมิตรท่ีเปิดให้
เช่าพื้นท่ีแลว้วา่ มีแผนท่ีจะขยายไดอี้กถึง 10 สาขา แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณา
ขอ้มูลดงักล่าวต่อไป 

ในส่วนของกลุ่มลูกคา้ประเภทร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) บริษทัฯ มีแผนการสร้าง
รายไดใ้หเ้ติบโตเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มประเภทสินคา้ในกลุ่มการ์ตูน Disney เขา้ไปน าเสนอต่อทีมผูซ้ื้อ (Buyer) 
ซ่ึงก็จะเป็นการสร้างรายไดอี้กทางหน่ึง นอกจากน้ีในกลุ่มของสินคา้ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิในการผลิตจาก Disney 
บริษทัมีแผนท่ีจะสร้าง Showroom ส าหรับสินคา้ของ Disney ข้ึนมาต่างหาก ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบของ 
Disney shop หรือ Disney corner เพิ่มเติมใหไ้ดภ้ายในปีน้ีอีก 5 แห่ง ซ่ึงขณะน้ีบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการศึกษา
วา่ รูปแบบผลิตภณัฑ ์หรือรูปแบบร้านคา้แบบไหนท่ีจะเหมาะสมกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาวไทย  

ส าหรับสินคา้ในกลุ่มร้านคา้ส่งและร้านคา้ปลีกรายยอ่ยทัว่ไป (Dealer) ซ่ึงบริษทัฯ ใชต้รา
สินคา้ในกลุ่มน้ีวา่ “COSTA” นั้น บริษทัฯ ไดด้ าเนินการเพิ่มช่องทางการขยายลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงล่าสุด
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมการแสดงสินคา้ในงาน “Thailand International Furniture Fair (TIFF) 2015” บริษทัฯ ได้
เชิญกลุ่มผูป้ระกอบการร้านคา้ส่งรายใหญ่ ๆ เขา้ร่วมงานดงักล่าว เพื่อเปิดโอกาสในการน าเสนอสินคา้ใหม่ 
ๆ รวมถึงสร้างโอกาสในการรับค าสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ดว้ย 

ส าหรับสินคา้ประเภทกระดาษปิดผวิ ขณะน้ีเร่ิมไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ในประเทศมาเลซีย
บา้งแลว้ นอกจากน้ียงัอาจจะไดรั้บค าสั่งซ้ือจากกลุ่มลูกคา้ในประเทศอิตาลี โดยคาดวา่ ปี 2558 ยอดการ
จ าหน่ายกระดาษปิดผิวของบริษทัฯ จะเติบโตต่อเน่ืองเช่นกนั  

 
ความท้าทายใหม่ สู่...ธุรกจิด้านพลงังานทางเลอืก 
ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ในฐานะบริษทัยอ่ย ซ่ึง

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยใน
เบ้ืองตน้จะมีการเขา้ลงทุนในโครงการดา้นพลงังานทดแทน ดงัต่อไปน้ี  
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 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm) 
 โครงการโรงไฟฟ้าท่ีญ่ีปุ่น ขนาด 1.5 MW คาดวา่ จะจ าหน่ายไฟไดภ้ายในไตร

มาสท่ี 4 ปี 2558 
 แสวงหาโอกาสขยายขนาดก าลงัการผลิตใหม้ากข้ึนจากเดิม โดยตั้งเป้าหมายไวท่ี้ 10 - 

15 MW 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บนหลงัคา (Solar Rooftop) 

 โครงการท่ีลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบัทางบริษทั กนักุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ  ากดั (มหาชน) (GUNKUL) คาดวา่ จะเร่ิมเขา้ประมูลเพื่อเสนอรับคดัเลือกใหเ้ป็น
ผูจ้  าหน่ายไฟฟ้าต่อภาครัฐไดใ้นไตรมาสท่ี 2 ปีน้ี ปัจจุบนัเตรียมพื้นท่ีรองรับไว้
ส าหรับก าลงัการผลิตติดตั้งท่ี 15 เมกะวตัต ์ ขนาดพื้นท่ีบนหลงัคารวม 95,000 
ตารางเมตร มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดเบ้ืองตน้ประมาณ 870 ลา้นบาท  
ซ่ึงท่ีผา่นมา ตอ้งรอภาครัฐประกาศนโยบายการรับซ้ือไฟฟ้าและการเปิดโอกาสให้
เขา้ร่วมประมูลรอบใหม่ และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรอการยกเลิกใบอนุญาตเก่าใหเ้สร็จ
เรียบร้อยก่อน ซ่ึงท่ีผา่นมาไดมี้การยดืเยื้อระยะเวลามาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม มา
เป็นเมษายน จนถึงขณะน้ีคาดวา่จะตอ้งขยายระยะเวลาออกไปเป็นเดือนพฤษภาคม  

 เม่ือผลการประมูลเรียบร้อย จึงจะเร่ิมตน้การก่อสร้างโครงการ คาดวา่ จะใชเ้วลา
ต่อจากนั้นอีก 6 – 9 เดือน จึงจะเร่ิมการจ าหน่ายไฟฟ้าได ้

 ตั้งเป้าหมายไวสู้งสุดท่ี 30 เมกะวตัต ์
 แสวงหาโอกาสเพิ่มเติม สู่....ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกดา้นอ่ืน ๆ อาทิ โรงไฟฟ้า

พลงังานชีวมวล หรือโรงไฟฟ้าพลงังานลม  
 
บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายท่ีจะจดัท านโยบายเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) ท่ีมีผล

อยา่งย ัง่ยนืทั้งต่อสังคมและกิจการใหม้ากข้ึนจากเดิมส าหรับรอบปี 2558 น้ี 
 
ภายหลงัจากการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 ของกรรมการผูจ้ดัการ ประธานฯ ได้

สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือไม่ ซ่ึงในท่ีประชุมไดมี้ค าถามจากผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 
นายมนตรี ปานเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดก้ล่าวช่ืนชมต่อการเขา้ซ้ือลิขสิทธ์ิ

การ์ตูนจาก Disney โดยไดส้อบถามต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 
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 ค าถามเก่ียวกับ Disney ได้แก่ สินค้าประเภทใดท่ีบริษัทฯ จะสามารถผลิตและจ าหน่ายได้ 
ค่าลิขสิทธ์ิมีมลูค่าเท่าใด อายลิุขสิทธ์ิมีระยะเวลาเท่าใด และความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายกับรายได้ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับเป็นอย่างไร 

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
ส าหรับผลประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าซ้ือลิขสิทธ์ิการ์ตูนจาก Disney นั้น คือ 

ความสามารถท่ีจะผลิตสินค้าโดยสามารถน าลายการ์ตูนของ Disney เข้ามาใช้ประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ได้ท้ังหมด อาทิ โต๊ะ ตู้  เตียง รวมถึงโซฟา และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้าน
เฟอร์นิเจอร์ท้ังหมด โดยหากเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศอ่ืน ๆ ถ้าหากมีฐานะเป็น Franchisee เช่นเดียวกับของ
บริษัทฯ กจ็ะสามารถส่ังซ้ือสินค้าจากบริษัทฯ ได้ ยกเว้นว่า บริษัทฯ จะไม่สามารถส่งสินค้าขายให้กับทาง
สหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศเจ้าของลิขสิทธ์ิได้ ซ่ึงการเข้าซ้ือลิขสิทธ์ิจาก Disney จะเป็นการเพ่ิมโอกาส
สร้างรายได้ท่ีมากขึน้ให้กับบริษัทฯ 

การคิดค่าลิขสิทธ์ิ ทาง Disney จะเรียกเกบ็ในอัตราท่ีตกลงร่วมกันตามยอดขายท่ีเราขาย
ให้กับลูกค้า 

สัญญาการใช้ลิขสิทธ์ิ มีอายคุราวแรกเท่ากับ 2 ปี และจะพิจารณาต่อสัญญาเป็นคร้ังคราวไป 
ส าหรับความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายกับรายได้ท่ีทางบริษัทฯ จะได้รับนั้น บริษัทฯ มองว่า เป็น

การสร้างโอกาสทางธุรกิจ เน่ืองจากทาง Disney มีตัวการ์ตูนท่ีท่ัวโลกรู้จักเป็นอย่างดี และสินค้าท่ีผลิตจาก
ทางบริษัทฯ เป็นลิขสิทธ์ิจริง ดังน้ันความสวยงาม ความคมชัดของตัวการ์ตูนบนผลิตภัณฑ์จะมีความสวยงาม
มากกว่า ซ่ึงบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าช่องทางการตลาดเพ่ือน าเสนอสินค้าให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
(Modern Trade) อาทิ เทสโก้ โลตัส โฮมโปร ซ่ึงตั้งเป้าหมายท่ีจะมีรายได้จากส่วนนีป้ระมาณ 5 – 7 ล้านบาท
ต่อเดือน และในส่วนของโชว์รูม Disney ท่ีมีแผนการจะสร้างและขยายสาขาเพ่ือจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธ์ิจาก 
Disney เพ่ิมเติมจากโชว์รูม ELEGA ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน กไ็ด้ตั้งเป้าหมายการขยายสาขาให้ได้ 10 สาขา 
ภายในระยะเวลา 2 ปี ซ่ึงตั้งเป้าท่ีจะมีรายได้เพ่ิมขึน้อีก 3 – 4 ล้านบาท ต่อเดือน รวมท้ังส้ินต้ังเป้าหมายไว้ 8 – 
11 ล้านบาทต่อเดือน  

นอกจากนีท้างบริษัทฯ ยงัได้พิจารณาถึงแผนการตลาดของ Disney ซ่ึงจะช่วยเอือ้ต่อการ
สร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ Disney ให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคให้มากขึน้จากเดิม ซ่ึงท่ี
ผ่านมาจะมีกระแส อาทิ Disney on ICE เป็นต้น ซ่ึงกลุ่มลูกค้าของ Disney จะครอบคลุมตั้งแต่เดก็เลก็ เดก็
วยัรุ่น จนถึงระดับผู้ใหญ่ตอนต้น นอกจากนีท้าง Disney ยงัขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มากขึน้จากการ์ตูนในกลุ่ม 
คือ การขยายเพ่ือซ้ือการ์ตูนในกลุ่มของ Marvel เข้ามาด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายท่ี
เติบโตไปกับกิจกรรมทางด้านการตลาดของ Disney เช่นเดียวกัน 

 ค าถามเก่ียวกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของ
บริษัทฯ มีอะไรบ้าง ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราแลกเปล่ียน ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อ
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การเส่ือมสภาพของสินค้า จากวตัถดิุบท่ีเป็นไม้ยางพารา ภาวะความผนัผวนของเศรษฐกิจ
โลกจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างไรบ้าง และคู่แข่งขันทางการค้าท่ีส าคัญของบริษัทฯ 
กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
จากท่ีได้กล่าวไว้ถึงแผนการด าเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงมลูค่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากการ

ส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ โดยขอน าเสนอตัวเลขมลูค่าการส่งออกในปี 2557 ท่ีผ่านมา เท่ากับ 
38,549 ล้านบาท เติบโตเพ่ิมขึน้จากปีก่อนเท่ากับร้อยละ 2.86 โดยมีสัดส่วนของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
เท่ากับร้อยละ 36.13 ของมลูค่าการส่งออกท้ังหมด หรือคิดเป็น 13,982 ล้านบาท โดยล าดับผู้น าเข้า
เฟอร์นิเจอร์จากไทยท่ีส าคัญ ได้แก่ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มาเลเซีย และจีน ซ่ึงในกลุ่ม Top 20 
หากรวมเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะคิดเป็นมลูค่าการส่งออกเท่า 5,818 ล้านบาท 
ดังนั้นจากข้อมลูดังกล่าว จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้บริษัทฯ จะต้องตระหนักถึงการส่งออกสินค้าไปจ าหน่าย
ในกลุ่ม AEC ให้มากขึน้จากเดิม 

เน่ืองจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การส่งออก ดังนั้นความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็น
เร่ืองท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ อย่างไรกต็ามทางบริษัทฯ จะจัดท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศไว้
ล่วงหน้า (Forward contract) ซ่ึงท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองนีโ้ดย
เน้นให้บริษัทฯ จัดท าสัญญา Forward ไว้ให้ครอบคลุมเฉพาะในส่วนท่ีบริษัทฯ จะต้องใช้ตามมลูค่าการซ้ือ
ขายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นคราว ๆ เท่านั้น โดยไม่ให้จัดท าวงเงินซ้ือขายท่ีกว้างมากเกินไปซ่ึงจะยาก
ต่อการควบคุมหากเกิดความผนัผวนจากอัตราแลกเปล่ียน 

ส าหรับความเส่ียงเร่ืองวัตถุดิบ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากไม้ยางพารานั้น บริษัทฯ มีแผนท่ีจะ
พยายามหมนุเวียนสตอ็กสินค้าให้มีอายไุม่เกินกว่า 6 เดือน 

คู่แข่งขนัทางการค้า บริษัทฯ พิจารณาว่า ในแต่ละประเทศกจ็ะมีจุดแขง็ จุดอ่อนท่ีแตกต่างกัน
ไป ดังนี ้

- ส าหรับจีน ซ่ึงท่ีผ่านมาในอดีตเคยพิจารณาว่า อาจจะเป็นคู่แข่งขนัท่ีส าคัญนั้น ปัจจุบัน
ไม่ได้เป็นเช่นนั้นโดยทางบริษัทฯ มองว่า จีนจะมีโอกาสเป็นคู่ค้ากับทางบริษัทฯ ได้
ในอนาคต โดยได้วางแผนท่ีจะออกงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ ท่ีเซ่ียงไฮ้ ในช่วงเดือน
กันยายน 2558 และจีนมีแนวโน้มท่ีจะส่ังซ้ือเฟอร์นิเจอร์จากไทยเพ่ิมมากขึน้ด้วย
เช่นกัน 

- เวียดนาม ปัจจุบันจะต้องน าเข้าวตัถดิุบจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในขณะท่ี
ค่าแรงงานเร่ิมปรับตัวเพ่ิมสูงขึน้ ซ่ึงในอนาคตอาจจะปรับเพ่ิมขึน้จนมีระดับค่าแรงท่ี
ใกล้เคียงกับของไทย 

- มาเลซีย บริษัทฯ พิจารณาว่า เป็นคู่แข่งท่ีส าคัญ แต่อย่างไรกต็ามบริษัทฯ จะได้โอกาส
จากการเปิด AEC โดยการน าบุคลากรทางด้านการบริหารจัดการต้นทุนในธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์จากมาเลเซียเข้ามาช่วยในการบริหารงานมากขึน้ 
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อย่างไรกต็ามบริษัทฯ มองว่า ปัจจุบันบริษัทฯ จะต้องแข่งขันกับตัวเองเป็นหลัก เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบทางการค้าเม่ือเทียบกับคู่แข่งขันรายอ่ืน ๆ ในต่างประเทศ 

ส าหรับการกีดกันทางการค้าในต่างประเทศส าหรับกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์นั้น ปัจจุบันยงัไม่มี
การกีดกัน ซ่ึงอาจจะเคยได้ยินเร่ืองมาตรฐาน FSC หรือ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (The Forest 
Stewardship Council) เป็นมาตรฐานท่ีทางยโุรปเป็นผู้ก  าหนดขึน้ แต่อย่างไรกต็ามไม้ยางพาราไม่ได้จัดเป็น
ไม้ป่า เน่ืองจากเป็นไม้ท่ีมีการปลูกขึน้เพ่ือใช้ประโยชน์จากน า้ยางพารา และตัดโค่นเม่ือหมดอาย ุ ซ่ึงเข้าข่าย
เป็นกลุ่ม Replantation forest 

ส าหรับการขยายธุรกิจเข้าสู่พลังงานทางเลือกนั้น นับว่า เป็นการเปิดช่องทางให้กับบริษัทฯ 
สามารถสร้างความเจริญเติบโตได้ ประกอบกับแนวโน้มความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้าของไทยยงัคง
เติบโตต่อเน่ือง ซ่ึงหากเศรษฐกิจปรับตัวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 ท้ังประเทศจะมีความต้องการใช้พลังงานเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 9 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีดี คือ GUNKUL ท่ีได้มีการลงนามในบันทึกความ
เข้าใจร่วมกันท่ีจะร่วมมือในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) 

 
นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ถึง

ขอ้มูลผลการด าเนินงานท่ีไดน้ าเสนอ และค าถามอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1. เหตุใดจึงมีรายได้จากเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราลดลง 
2. เหตุใดก าไรในช่วงไตรมาสท่ี 3 และ ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2557 ถึงลดลง เป็นไปตาม

ก าไรท่ีขึน้อยู่กับฤดูกาล (Season) หรือไม่ 
3. บริษัทฯ จะประสบปัญหาความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถดิุบประเภทไม้มากน้อยแค่

ไหน 
4. หากให้เปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเฟอร์นิเจอร์เหลก็ จะมีข้อเสียเปรียบ

ได้เปรียบกันอย่างไร 
5. ECF มีส่วนแบ่งทางด้านตลาดในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อยู่ในล าดับท่ีเท่าไหร่ 
6. โอกาสในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีจะเข้าสู่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

ยาก ง่าย ขนาดไหน 
7. และตามท่ีปรากฎข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2558 ท่ีระบุว่า บริษัท

ฯ จ่อซ้ือธุรกิจค้าปลีกใหญ่ อันดับ 3 จากญ่ีปุ่น คาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสท่ี 1 
ปีนี ้ขอให้แจ้งความคืบหน้าเร่ืองดังกล่าวให้ทราบด้วย 

 
กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. สาเหตุท่ีบริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราลดลง เน่ืองจากหาก
พิจารณาตัวเลขการส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายในประเทศญ่ีปุ่นโดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 
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พบว่า มีมลูค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 9.35 ซ่ึงการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา บริษัทฯ ผลิตและส่งออก
ให้กับลูกค้าในประเทศญ่ีปุ่นมากท่ีสุด ซ่ึงในปีท่ีผ่านมารัฐบาลญ่ีปุ่นมีนโยบายการปรับเพ่ิมภาษีมลูค่าเพ่ิมเม่ือ
ช่วงเดือนเมษายน ท าให้ลูกค้าในประเทศญ่ีปุ่นเกิดการใช้จ่ายสินค้าน้อยลง ประกอบกับเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารามีราคาจ าหน่ายแพงกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด ดังนั้นจากเหตุผลท่ีกล่าวจะเห็นได้ว่า สาเหตุ
ไม่ได้เกิดจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลงของบริษัทฯ แต่อย่างไร ท้ังนีบ้ริษัทฯ คาดว่า ตัวเลขการ
ส่ังซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจากญ่ีปุ่นจะเร่ิมฟ้ืนตัวและกลับมาดีอีกคร้ังในรอบปี 2558 นี ้ 

2. ค าถามเก่ียวกับสาเหตุของก าไรในช่วงไตรมาสท่ี 3 และ ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2557 
ลดลง บริษัทฯ ขอเรียนว่า โดยปกติแล้ว ในช่วงไตรมาสท่ี 3 และ 4 จะเป็นหน้าฤดูกาลขายสินค้า (High 
season) มาตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา แต่เหตุการณ์ท่ีไม่ปกติเช่นนีไ้ด้เกิดขึน้ในปี 2557 
เน่ืองจากปัญหาท่ีท่ัวโลกประสบคือ ภาวะด้านเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ปัญหาสงความในกลุ่มประเทศ
ตะวนัออกกลาง กลุ่มยโุรปยงัไม่ฟ้ืนตัวเตม็ท่ี ประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมดีขึน้ แต่กย็ังไม่ถึงท่ีสุด รวมถึงปัจจัย
ด้านอ่ืน ๆ ตามท่ีกล่าวมาในวาระก่อนหน้า ส่งผลให้บริษัทฯ มีก าไรในช่วงไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 
ของปี 2557 ลดลง 

3. ส าหรับการป้องกันความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบประเภทไม้ยางพารา บริษัทฯ 
ได้ให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพืน้ท่ีการผลิตไม้ยางพารากว่า 18 ล้านไร่ โดยแต่ก่อน
ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรโค่นไม้ยางพาราท่ี 250,000 ไร่ต่อปี แต่นโยบายล่าสุด ให้การ
สนับสนุนเพ่ิมขึน้ถึง 400,000 – 500,000 ไร่ ดงันั้นปัญหาการขาดแคลนไม้ยางพาราเป็นไปได้ยากท่ีจะ
เกิดขึน้ ประกอบกับปัจจุบันพืน้ท่ีปลูกไม้ยางพาราครอบคลุมในหลายภูมิภาคภายในประเทศไทย โดยไม่ได้
จ ากัดเฉพาะพืน้ท่ีภาคใต้เพียงอย่างเดียว 

4. หากจะเปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเฟอร์นิเจอร์เหลก็ ความแตกต่างท่ีจะ
เห็นได้คือ ความนิยมในการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์เพ่ือน ามาใช้ภายในบ้านจะยงัคงเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้อยู่ 
เน่ืองจากไม้เป็นวัตถุดิบท่ีอิงกับธรรมชาติมากกว่าเฟอร์นิเจอร์เหลก็ ในขณะท่ีเฟอร์นิเจอร์เหลก็จะเป็นท่ีนิยม
ใช้ในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์ อาทิ โรงงาน หรือเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์มากกว่า  

5. ปัจจุบัน ECF มีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อยู่ในล าดับท่ี 1 หรือ 2 
หากพิจารณาจากตัวเลขการส่งออกเพ่ือจ าหน่ายในต่างประเทศ แต่ถ้าหากเปรียบเทียบเฉพาะในประเทศไทย 
ECF จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีอันดับ 5 หรือ 6 เน่ืองจากภายในประเทศจะมีผู้ครองส่วนแบ่งการตลาด
รายใหญ่ อาทิ กลุ่มอินเดก็ซ์ ลีฟว่ิง มอลล์ กลุ่มเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ กลุ่ม IKEA เป็นต้น 

6. ส าหรับโอกาสในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีจะเข้าสู่อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบันนับว่า มีผู้ เล่นรายใหม่น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย ซ่ึงจะไม่ใช่เร่ืองของเงินลงทุนใน
การส่ังซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ือใช้ในการผลิต แต่เป็นเร่ืองของการบริหารจัดการ ภายในโรงงาน การเปิดตลาดกับ
ลูกค้า เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีระยะเวลาการซ้ือขายด้วยกันเป็นเวลามากกว่าสิบปีขึน้ไป 
ซ่ึงทางผู้ ซ้ือเม่ือเกิดความคุ้นเคยกับโรงงานใดแล้ว กจ็ะส่งค าส่ังซ้ือให้กับโรงงานนั้น ๆ อย่างต่อเน่ือง  
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7. ตามท่ีปรากฎข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2558 ท่ีระบุว่า บริษัทฯ จ่อ
ซ้ือธุรกิจค้าปลีกใหญ่ อันดับ 3 จากญ่ีปุ่น คาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสท่ี 1 ปีนี ้ในประเดน็นี ้บริษัทฯ 
ขอเรียนชี้แจงว่า ในขณะนีบ้ริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดอีกหลายประเดน็ท่ีส าคัญและยงัไม่ได้
ข้อสรุป ซ่ึงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหน่ึง 

 
นายประสาน มานะน าเกษม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามต่อคณะกรรมการบริษทั

ฯ ดงัน้ี 
1. จากรายงานประจ าปี หน้าท่ี 92 บริษัทฯ สามารถสร้างอัตราต้นทุนขายได้ลดลงอย่าง

ต่อเน่ือง เกิดจากสาเหตุใด 
2. จากรายงานประจ าปี หน้าท่ี 90 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 เพ่ิมขึน้จาก 211.22 ล้านบาท เป็น 419.99 ล้านบาท ซ่ึงสินค้า
คงเหลือเพ่ิมขึน้ในอัตราส่วนท่ีมากกว่าการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายมาก ซ่ึงไม่
สัมพันธ์กันเกิดจากสาเหตุใด 

3. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร เพ่ิมขึน้จากปี 2555 ท่ีมีมลูค่าเท่ากับ 69.21 ล้านบาท เป็น 118.21 ล้านบาท ใน
ปี 2557 ซ่ึงการปรับเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองเช่นนี ้ อาจส่งผลต่อก าไรของบริษัทฯ อยาก
ทราบว่าบริษัทฯ จะมีแนวทางในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพ่ิมขึน้นีอ้ย่างไร 

 
นางสาวพชนัน สิงห์ภู่  ในฐานะผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อ านวยการฝ่าย

บัญชีการเงิน”) ได้ตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น ดังนี้ 
1. บริษัทฯ สามารถสร้างอัตราต้นทุนขายได้ลดลงอย่างต่อเน่ือง เกิดจากในรอบปีท่ีผ่าน

มา บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์จากราคาไม้ยางพารา และไม้ปาติเคิลบอร์ด ซ่ึงเป็นวัตถดิุบหลักในการผลิตมี
แนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการเพ่ือลดต้นทุนการผลิตสินค้าใน
กระบวนการผลิตให้ลดลงจากเดิม 

2. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 เพ่ิมขึน้
จาก 211.22 ล้านบาท เป็น 419.99 ล้านบาท นั้น เกิดจากปัจจุบัน ลูกค้าของบริษัทฯ นิยมส่ังซ้ือสินค้าแบบ 
Mixed container คือ การผสมรายการสินค้าหลายประเภทเข้าไปใน 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ซ่ึงจะแตกต่างจากเม่ือ
ก่อนท่ีการส่งสินค้าต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ จะบรรจุสินค้าเพียง 1 รายการเท่านั้น และบริษัทฯ จะมีบริการส่งตู้
คอนเทนเนอร์ไปในแต่ละท่าเรือ (Port) ตามท่ีลูกค้าเป็นผู้ก  าหนด ซ่ึงจะแตกต่างจากแต่ก่อนท่ีส่งตรงเพียง
ท่าเรือปลายทางแห่งใดแห่งหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงเป็นการช่วยลูกค้าลดความยุ่งยากในการกระจายสินค้า ดังนั้นผล
คือ บริษัทฯ มีภาระในการแบกรับสตอ็กสินค้าท่ีเกิดจากการผลิตในหลายรายการมากขึน้ นอกจากนีสิ้นค้า
คงเหลือท่ีเพ่ิมขึน้ยงัเกิดจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern trade) เพ่ิมขึน้ในปี 
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2557 ได้แก่ เมกาโฮม และไทวสัดุ ท าให้จ าเป็นต้องผลิตสินค้าเพ่ือรองรับค าส่ังซ้ือท่ีเพ่ิมขึน้เช่นกัน จาก
เหตุผลท่ีกล่าวมาส่งผลให้บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง 

3. ส าหรับส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร บริษัทฯ ได้เร่ิมน านโยบายด้าน Key Performance Index (KPI) เพ่ือน ามาใช้ก าหนดเป็น
นโยบายในการช้ีวดัผลการด าเนินงานในแต่ละแผนกให้ท าผลงานให้ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซ่ึง KPI 
โดยส่วนใหญ่กจ็ะเก่ียวข้องกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้มีสัดส่วนท่ีลดลงจากเดิมด้วย 

 
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้

ถือหุ้น ไดก้ล่าวช่ืนชมผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาของบริษทัฯ และไดส้อบถามต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ ดงัน้ี 

1. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง นั้น ทางคู่ค้าได้พยายามลด
ความเส่ียงของเค้ามาไว้ท่ีเรา ซ่ึงบริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารจัดการประเดน็นี้
อย่างไร ประกอบกับในงบการเงินของบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าล้าสมยัและ
เคล่ือนไหวช้าเพ่ิมขึน้ 

2. จากรายงานประจ าปี ในหน้าท่ี 74 ท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมย์เป็แนวร่วมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ขอสอบถามถึงแผนการยกร่างนโยบายการต่อต้านการทุจริตท่ีจะ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือย่ืนต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) เพ่ือให้ได้รับการรับรองจาก IOD ต่อไป 

 
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้ตอบค าถามเก่ียวกับสินค้าคงเหลือว่า ท่ีผ่านมาบริษัทฯ 
ได้มีการบวกส่วนต่างเข้าไปท่ีต้นทุนสินค้าแล้วในกรณีท่ีต้องแบกรับสตอ็กสินค้าให้กับลูกค้า อาทิ ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการโกดังสินค้า ค่าดอกเบีย้ ฯลฯ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนีย้งัมีนโยบายว่า การจะเปิดใบส่ัง
ซ้ือสินค้าส าหรับลอ็ตใหม่ได้นั้น ลูกค้าจะต้องด าเนินการเรียกของท่ีคงค้างอยู่ในสตอ็กสินค้าของบริษัทฯ 
ออกไปก่อน 

2. ส าหรับเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนั้น กรรมการผู้จัดการให้ได้ข้อมลูเสริมว่า 
เร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันจัดเป็นนโยบายท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคัญมาตั้งแต่เร่ิมเปิดด าเนินธุรกิจ 
ประกอบกับทางท่านประธานฯ และท่านประธานกรรมการบริหาร ต่างให้ความส าคัญต่อนโยบายด้านนีเ้ป็น
อันดับต้น ๆ ซ่ึงท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศเป็นนโยบายให้ทราบภายในองค์กรว่า ความซ่ือสัตย์ สุจริต 
เป็นเร่ืองส าคัญ และในส่วนนอกองค์กร บริษัทฯ มีนโยบายการห้ามรับสินบน ซ่ึงหากพนักงานของบริษัทฯ 
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ถกูจับได้ว่า มีการทุจริตเกิดขึน้กจ็ะถกูยกเลิกการจ้างงาน รวมถึงส่งด าเนินคดีตามกฎหมายตามรายละเอียด
ในแต่ละกรณี เป็นต้น  

3. นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ ช่วยเลขานุการ

บริษัท”) ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนีบ้ริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาถึงร่างนโยบายการต่อต้านการทุจริตท่ีจะ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงอาจเป็นการน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราว
ถัดไปท่ีจะเกิดขึน้  

 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในต่างประเทศมองสินค้าของบริษัทฯ จัดอยู่ในคุณภาพระดับไหน 
เน่ืองจากเฟอร์นิเจอร์ท่ีเราผลิตมีการส่งจ าหน่ายให้กับร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern 
Trade) ในต่างประเทศ  

2. จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีอาจเข้าสู่ภาวะเงินฝืด บริษัทฯ ได้วางแผนการ
เพ่ิมหรือขยายก าลังการผลิตอย่างไร  

3. ขอช่ืนชมถึงการได้มาซ่ึงลิขสิทธ์ิของ Disney แต่ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่า ในกรณีท่ี
ลูกค้าของเรามีการส่ังซ้ือสินค้าและน าไปท าการต่อในเชิงพาณิชย์ จะเกิดปัญหา
อย่างไรหรือไม่ และลูกค้าท่ีด าเนินการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสียค่าลิขสิทธ์ิ
อย่างไร  

4. ในส่วนของการเตรียมการด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานทางเลือก
ต่าง ๆ ขอสนับสนุน แต่ไม่ทราบว่า จะมีแหล่งเงินทุนมาจากท่ีไหน และไม่ทราบว่าใน
แต่ละโครงการฯ มีต้นทุนการก่อสร้าง หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไร  

 
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้น 

ดังนี ้
1. กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ค าตอบต่อผู้ ถือหุ้นว่า ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ท่ีทาง ECF เป็น

ผู้ผลิตน้ัน ครอบคลุมผู้บริโภคในทุกกลุ่ม โดยลูกค้าในต่างประเทศท่ีส่ังซ้ือสินค้าจากบริษัทฯ เป็นกลุ่ม
ผู้ประกอบการในรูปแบบของ Modern trade ในต่างประเทศแบบเดียวกับ Index Living Mall และ SB 
Furniture ในประเทศไทย ท่ีมีขนาดพืน้ท่ีจ าหน่ายตั้งแต่ 10,000 – 15,000 ตารางเมตร ดังนั้นกลุ่มลูกค้าใน
ต่างประเทศท่ีซ้ือสินค้าจากบริษัทฯ จึงเป็นกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับ B ขึน้ไป ส าหรับตลาดภายในประเทศ 
สินค้าของบริษัทฯ มีการจ าหน่ายครอบคลุมทุกกลุ่ม หากเป็นการซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง Modern trade 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กจ็ะอยู่ในระดับ B หากเป็นการซ้ือสินค้าผ่าน โชว์รูม ELEGA กลุ่มลูกค้ากจ็ะเป็น
ระดับ B+ ขึน้ไป เน่ืองจากสินค้าจะมีราคาสูงขึน้เม่ือเทียบกับสินค้าท่ีวางจ าหน่ายใน Modern trade 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีสินค้าท่ีเน้นเจาะตลาดในกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด โดยเป็นการจ าหน่ายผ่านร้านค้าส่ง
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รายใหญ่ และร้านค้าปลีกรายย่อยในต่างจังหวัด (Dealer) ภายใต้ตราสินค้า COSTA อีกด้วย ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าสินค้าของบริษัทฯ มีวางจ าหน่ายครอบคลุมในทุกระดับ ทุกกลุ่ม 

2. ส าหรับค าถามเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีอาจเข้าสู่ภาวะเงินฝืด ทาง
ท่านประธานฯ ได้เชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) ตอบค าถามต่อผู้ ถือหุ้น ซ่ึง รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ตามหลักการแล้ว การ
จะพิจารณาว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงภาวะเงินฝืดหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากข้อมูลด้านอัตราเงินเฟ้อ ซ่ึงขณะนี้
ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปติดลบติดต่อกัน 3 เดือน ซ่ึงสาเหตุของเงินเฟ้อมาจาก 2 ประการคือ ด้าน
ต้นทุน และด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนีเ้งินเฟ้อยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เงินเฟ้อท่ัวไป และเงินเฟ้อพืน้ฐาน โดย
หากเป็นเงินเฟ้อท่ัวไปท่ีประเทศไทยประสบอยู่ในขณะนี ้ สาเหตุเกิดจากราคาน า้มันท่ีปรับตัวลดลง ส่งผล
ให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง ซ่ึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เกิดภาวะเงินฝืด การจะพิจารณาว่า อยู่ในภาวะ
เงินฝืดหรือไม่ จะต้องดูจากเงินเฟ้อพืน้ฐาน ซ่ึงจะต้องติดลบติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน  

ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการพ่ึงพาในประเทศอยู่ ท่ีร้อยละ 28 ในขณะท่ีพ่ึงพา
ต่างประเทศสูงถึงร้อยละ 72 โดยมีสัดส่วนการพ่ึงพาการค้าในแถบภูมิภาคอาเซียนคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 
ดังนั้นหากต่างประเทศมีสัญญาณการฟ้ืนตัวทางด้านเศรษฐกิจดีขึน้ ประเทศไทยกจ็ะได้รับอานิสงส์การฟ้ืน
ตัวตามไปด้วยเช่นกัน ส าหรับประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ท่ีส่ังซ้ือสินค้าจากบริษัทฯ ขณะนี้
เศรษฐกิจญ่ีปุ่นได้เร่ิมฟ้ืนตัวขึน้บ้างแล้ว จากนโยบายการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ โดยในรอบปีงบประมาณท่ี
เกิดขึน้ในช่วงเดือนเมษายนนี ้ กจ็ะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ืออัดฉีดเงินเพ่ิมเติมอีก ส าหรับแนวทางท่ี
บริษัทฯ วางแผนการขยายตลาดไปยงักลุ่ม AEC นั้น รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ในสัดส่วน 1 ใน 4 ท่ี
เป็นการพ่ึงพาการค้าในแถบภูมิภาคอาเซียนนั้น กว่าคร่ึงหน่ึงเป็นสัดส่วนการค้าขายในบริเวณชายแดน ซ่ึง
ประเทศเพ่ือนบ้านของไทย มีอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 7 ขึน้ไป ซ่ึงจะ
เห็นได้ว่า กลุ่ม Modern trade ในไทยเร่ิมมีการขยายสาขาตามจังหวัดชายแดนเพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมากขึน้ ท าให้บริษัทฯ จะได้รับอานิสงส์จากการขยายสาขาของ
กลุ่ม Modern Trade ตามไปด้วย  

3. กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นถึงกรณีท่ีหากลูกค้าของเรามีการส่ังซ้ือสินค้า
และน าไปด าเนินการต่อในเชิงพาณิชย์ส าหรับสินค้าท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของ Disney ว่า ไม่น่าจะน าผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือ
จากบริษัทฯ ไปด าเนินการในลักษณะดังกล่าวได้ และอาจเส่ียงต่อการถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในการละเมิด
ลิขสิทธ์ิจากทาง Disney ได้ 

4. กรรมการผู้ จัดการได้แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า แหล่งเงินทุนท่ีจะใช้ในการด าเนินธุรกิจด้าน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะนีท้างคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการณ์ไว้แล้วใน
ระดับหน่ึง เพียงแต่รอพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อสรุป ส าหรับเร่ืองอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) นั้น จะต้องพิจารณาประกอบกับนโยบายของ
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ภาครัฐท่ีจะประกาศออกมาในส่วนของการให้การสนับสนุนต่อโครงการโรงไฟฟ้าในรอบนีด้้วย ท้ังนี้
บริษัทฯ คิดว่า ภาพรวมของ IRR ท่ีเหมาะสมของโครงการน่าจะอยู่ ท่ีร้อยละ 12 – 15  

นายเอิญ สุริยะฉาย ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามขอ้มูลเพิ่มเติมต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. ความแตกต่างระหว่างสินค้าท่ีเราจะผลิตภายใต้ลิขสิทธ์ิของ Disney กับตราสินค้าของ
บริษัทฯ เองท่ีจ าหน่ายอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

2. ขอทราบอัตราก าไรขัน้ต้นโดยเปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด และ
ไม้ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ มีความแตกต่างกันอย่างไร 

3. เน่ืองจากบริษัทฯ มีลูกค้าในกลุ่มของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade) ซ่ึงกลุ่ม 
Modern trade เหล่านีม้กัจะนิยมผลิตสินค้าในรูปแบบของ House brand เอง ซ่ึงหาก
ในอนาคตกลุ่ม Modern trade เหล่านีเ้ร่ิมผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต้ House brand ของเค้า
เองไม่ทราบว่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร 

4. ขอทราบก าลังการผลิตท่ีใช้ไปในรอบปี 2557 
5. ปัจจุบันบริษัทฯ มีจ านวนแรงงานท่ีใช้ในการผลิตมาก ไม่ทราบว่า มีนโยบายท่ีจะลด

จ านวนแรงงานลงอย่างไร 
6. ในส่วนของสตอ็กสินค้าพบว่า ในรอบปี 2557 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ในกลุ่มของ

สินค้าระหว่างผลิตเพ่ิมขึน้จากเดิมเม่ือเทียบกับปี 2556 ท่ีมีมลูค่าเท่ากับ 81.61 ล้าน
บาท เป็น 217.13 ล้านบาท ในปี 2557 ขอทราบว่า สินค้าเหล่านีเ้ป็นการผลิตเพ่ือรอ
จ าหน่ายในอนาคต หรือว่าเป็นการผลิตเพ่ือท าสตอ็กสินค้า  

 
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น ดังนี้ 

1. กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมลูว่า ขณะนีบ้ริษัทฯ ยงัเป็นเพียงผู้ได้รับลิขสิทธ์ิทางด้าน
เฟอร์นิเจอร์จาก Disney เพียงรายเดียวในประเทศไทย ซ่ึงหากถามถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าท่ีเราจะ
ผลิตภายใต้ลิขสิทธ์ิของ Disney กับตราสินค้าของบริษัทฯ เองท่ีจ าหน่ายอยู่ในปัจจุบันนั้น สินค้าท่ีผลิต
ภายใต้ลิขสิทธ์ิของ Disney จะจัดเป็นกลุ่มสินค้า Premium ท่ีอาจจะบวกอัตราการท าก าไรขึน้ไปได้ถึงร้อยละ 
20 – 30 ท้ังนีจ้ะขึน้อยู่กับวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตด้วย 

2. ส าหรับอัตราก าไรขั้นต้นโดยเปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด และ
ไม้ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ นั้น อัตราก าไรขัน้ต้นของเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ดจะสูงกว่า
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เน่ืองจากใช้แรงงานคนในการผลิตน้อยกว่า และยงัมีต้นทุนด้านราคาไม้ท่ีใช้ใน
การผลิตถกูกว่า 

3. ก าลังการผลิตท่ีใช้ไปในรอบปี 2557 อยู่ ท่ีประมาณร้อยละ 70 ส าหรับ 1 กะ และยงั
สามารถเพ่ิมการท างานล่วงเวลา หรือเปิดการผลิตท่ี 2 กะ ได้ เพ่ือรองรับปริมาณการผลิตท่ีจะเพ่ิมขึน้ 
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4. ส าหรับเร่ืองจ านวนแรงงานท่ีใช้ในการผลิตมาก ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาด้าน
ต้นทุนค่าแรงงานนับตั้งแต่อัตราค่าแรงงานอยู่ ท่ี 170 บาท ต่อวนั จนถึงทุกวนันีค่้าแรงอยู่ ท่ี 300 บาท ต่อวนั
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงการปรับตัวตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา คือ การเพ่ิมจ านวนเคร่ืองจักร เปล่ียนการใช้
แรงงานคนในการผลิตมาเป็นการใช้เคร่ืองจักรให้มากขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีแผนการน าระบบ MRP 
(Material Requirement Planning) เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตให้มากขึน้จากเดิมด้วย  

5. ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบค าถามในส่วนของสตอ็กสินค้าว่า ในรอบปี 
2557 ท่ีบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ในกลุ่มของสินค้าระหว่างผลิตเพ่ิมขึน้จากเดิมนั้น เกิดจากเป็นการ
เตรียมการผลิตสินค้าส าเร็จรูปเพ่ือรอส่งมอบลูกค้าในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของ ปี 2558 ซ่ึงในประเดน็นี ้ทาง รศ.
ดร.มนตรีฯ ได้ให้ข้อมลูเพ่ิมเติมว่า ปัญหาสตอ็กสินค้าท่ีเพ่ิมขึน้ ส่วนหน่ึงเกิดจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจท่ี
กลุ่มลูกค้า Modern trade บางรายเร่ิมได้รับผลกระทบในการขายสินค้า ท าให้มีการออกของจากทางบริษัทฯ 
ล่าช้าตามไปด้วย ส่งผลให้มีปริมาณสตอ็กสินค้าค้างอยู่ในโกดังเพ่ิมขึน้จากเดิม แต่อย่างไรกต็าม บริษัทฯ 
สามารถสร้างภาพรวมการเติบโตในส่วนของผลก าไรได้เพ่ิมขึน้และเพ่ิมขึน้มากกว่าอัตราการเพ่ิมขึน้ของ
รายได้จากการขายด้วย 

 
ภายหลงัการตอบค าถามดงักล่าวทั้งหมด ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม 

หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึง
เขา้สู่วาระการประชุมท่ี 3 ต่อไป 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การท างบการเงินของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบ
รับรองแลว้ เพื่อน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 
ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด โดยรายละเอียดไดจ้ดัส่งใหก้บั
ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

โดยในวาระน้ีขอเชิญ นางสาวพชนนั สิงห์ภู่ ในฐานะผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็น
ผูร้ายงานเร่ืองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบ
ปี 2557 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
ประจ าปี 2557 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ โดย
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นายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษทั เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั และผา่นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2558 ดว้ย ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าว ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีส่งไป
ใหใ้นล าดบัท่ี 2 แลว้ 

นอกจากน้ียงัไดน้ าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงิน ประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2557 และปี 2556 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

สินทรัพย ์
o บริษทัฯ มีสัดส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีน เท่ากบั 631.47 ลา้นบาท และ 480.32 ลา้นบาท 

ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 31.47 
o บริษทัฯ มีสัดส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เท่ากบั 607.20 ลา้นบาท และ 611.59 ลา้นบาท 

ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนท่ีลดลงจากเดิมร้อยละ 0.72 
o บริษทัฯ มีสัดส่วนสินทรัพย ์เท่ากบั 1,238.67 ลา้นบาท และ 1,091.91 ลา้นบาท ตามล าดบั 

คิดเป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 13.44 
หน้ีสิน 
o บริษทัฯ มีสัดส่วนหน้ีสินหมุนเวยีน เท่ากบั 644.58 ลา้นบาท และ 673.90 ลา้นบาท 

ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนท่ีลดลงจากเดิมร้อยละ 4.35 
o บริษทัฯ มีสัดส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวยีน เท่ากบั 194.97 ลา้นบาท และ 73.17 ลา้นบาท 

ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 166.48 
o บริษทัฯ มีสัดส่วนหน้ีสิน เท่ากบั 839.55 ลา้นบาท และ 747.07 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น

สัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 12.38 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 
o บริษทัฯ มีมูลค่าส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 399.12 ลา้นบาท และ 344.84 ลา้นบาท ตามล าดบั 

คิดเป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 15.74 
 

 ในส่วนของงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีรายละเอียด ในรอบปี 2557 และ ปี 2556 ดงัน้ี 
o บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 1,209.05 ลา้นบาท และ 1,172.76 ลา้นบาท ตามล าดบั 

คิดเป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเท่ากบัร้อยละ 3.09 และมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,235.32 ลา้นบาท 
และ 1,175.15 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเท่ากบัร้อยละ 5.12 

o บริษทัฯ มีตน้ทุนขายเท่ากบั 887.25 ลา้นบาท และ 905.92 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น
สัดส่วนท่ีลดลงเท่ากบัร้อยละ 2.06 มีค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 108.70 ลา้นบาท และ 
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99.80 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเท่ากบัร้อยละ 8.92 และมีค่าใชจ่้ายใน
การบริหารเท่ากบั 118.21 ลา้นบาท และ 95.83 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนท่ี
เพิ่มข้ึนเท่ากบัร้อยละ 23.35 

o บริษทัฯ มีก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้เท่ากบั 82.85 ลา้นบาท และ 45.99 ลา้นบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเท่ากบัร้อยละ 80.15 และมีก าไรส าหรับงวด เท่ากบั 
69.88 ลา้นบาท และ 40.79 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเท่ากบัร้อยละ 
71.32 

 
จากท่ีไดน้ าเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ตามท่ีกล่าวมาทั้งหมด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และ
รายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2557 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามขอ้มูลต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. งบการเงินท่ีมีการปรับปรุงใหม่ในรอบปี 2555 ไม่ทราบว่ามีการปรับปรุงในเร่ือง
ใดบ้าง 

2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ท่ี
เกิดขึน้ในหน้างบการเงิน ไม่ทราบว่ามีรายละเอียดประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง 

3. ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ ไม่ทราบว่า ทางบริษัทฯ เตรียมความพร้อมต่อ
การบังคับใช้ไว้แล้วอย่างไร และมาตรฐานการบัญชี เร่ืองสัญญาการประกันภัย ท่ีมีเร่ิม
มีผลบังคับใช้จะมีผลกระทบต่องบการเงินบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร 

 
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น ดังนี้ 

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (“ผู้สอบบัญชี”) ให้ตอบค าถามผู้
ถือหุ้น ว่า ในรอบปี 2555 เป็นการปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานเร่ือง Deferred Income Tax  

2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ท่ี
เกิดขึน้ในหน้างบการเงิน สามารถดูรายละเอียดได้จากงบการเงินหน้า 6 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้น ซ่ึงรายการดังกล่าวเกิดจากในอดีตท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดโครงสร้างธุรกิจเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการเข้าซ้ือทรัพย์สินจากบริษัทในกลุ่มซ่ึงขณะนั้น
มีจ านวนรวม 5 บริษัท มาไว้ท่ีบริษัทเดียว คือ ECF และน า ECF เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป ตาม
มาตรฐานการบัญชีกล่าวว่า ในการซ้ือทรัพย์สินจากบริษัทในกลุ่มเดียวกันท่ีราคายติุธรรม (Fair Value) การ
ด าเนินการดังกล่าวจะให้บันทึกราคาซ้ือท่ีราคาทุนเดิม (Book Value) และส่วนต่างระหว่างราคา Fair Value 
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กับราคา Book Value จะถกูบันทึกโดยวิธีการลดมลูค่าในส่วนของผู้ ถือหุ้น ซ่ึงภายหลังการด าเนินการ
ดังกล่าว บริษัทฯ กไ็ด้ด าเนินการให้บริษัทประเมินราคาเข้ามาประเมินราคาทรัพย์สิน ท าให้เกิดจากปรับ
ราคาจาก Book Value ท่ีบันทึกไว้เป็นราคา Fair Value อีกที ซ่ึงเป็นวิธีการทางด้านบัญชี และไม่ได้เป็นการ
หลีกเล่ียงภาษีแต่อย่างใด 

3. ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ เร่ืองสัญญาการประกันภัย ผู้สอบบัญชีพิจารณา
แล้วประเมินว่า จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด 

 
นายสถาพรฯ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไดส้อบถามขอ้มูลเพิ่มเติม

ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 
1. งบการเงิน ในหน้าท่ี 54 ข้อ 29 ข้อย่อย ก. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

กล่าวถึงการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด ซ่ึงบริษัทฯ 
เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ค าถามคือ สัดส่วนการถือหุ้นส่วนท่ีเหลือร้อยละ 
49 มีรายละเอียดการถือหุ้นโดยใคร อย่างไร และจะเอือ้ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ 
อย่างไร และจากหัวข้อ ก. นี ้ บริษัทฯ มีเง่ือนไข หรือข้อตกลงพิเศษใด ๆ ท่ีเป็น
สาระส าคัญ ท่ีจะต้องแจ้งต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ 

2. ในรอบงบการเงินปี 2558 บริษัทฯ จะมีการจัดท างบการเงินรวม โดยน าบริษัทย่อย คือ 
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ จ ากัด เข้ามารวม (Consolidate) ด้วยหรือไม่ 

3. งบการเงิน ในหน้าท่ี 55 ข้อ 29 ข้อย่อย ค. มีการกล่าวถึง การลงนามในสัญญาใช้
ลิขสิทธ์ิกับบริษัทในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงเข้าใจว่า คือ การลงนามกับทาง Disney ซ่ึง
เข้าใจว่า ข้อมลูเก่ียวกับเงินค่าลิขสิทธ์ิ จะถกูเปิดเผยในงบการเงินส าหรับรอบไตรมาส
ท่ี 1 ปี 2558 นีอ้ยู่แล้ว ท้ังนีภ้ายใต้สัญญานี ้ มีเง่ือนไขอะไรท่ีผู้ถือหุ้นควรจะต้อง
รับทราบด้วยหรือไม่  

4. งบการเงิน ในหน้าท่ี 55 ข้อ 30 การอนุมัติงบการเงิน มีการระบุว่า งบการเงินนีไ้ด้รับ
การอนุมัติให้ออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 2558 อยากจะสอบถามว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยหรือไม่ 

 
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ตอบค าถามเก่ียวกับสัดส่วนการถือหุ้นส่วนท่ีเหลือร้อยละ 
49 ว่า ท่ีผ่านมา เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึง
การจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด โดยในส่วนของผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 49 ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยรวม 3 ท่าน ได้แก่  
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1. นางศิริลักษณ์ นักเจริญ เป็นเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจการค้าขายสินค้าเกษตรกรรม 
2. นางสาวนภาภรณ์ ศุภวงศ์ เป็นเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง 
3. นางอรพิมล ผิวเหลืองสวสัด์ิ เป็นเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
ท้ังนีบ้ริษัทฯ เลง็เห็นว่า ท้ัง 3 ท่าน เป็นผู้มีศักยภาพทางด้านเงินลงทุน และบริษัทฯ จะ

ได้รับประโยชน์จากค าแนะน าทางด้านธุรกิจ รวมถึงช่องทางในการด าเนินธุรกิจด้านอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 
2. ผู้สอบบัญชี ได้ตอบค าถามเก่ียวกับในรอบงบการเงินปี 2558 บริษัทฯ จะมีการจัดท า

งบการเงินรวม โดยน าบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ จ ากัด เข้ามารวม (Consolidate) ด้วยหรือไม่นั้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ ให้หลักการว่า ผู้สอบบัญชีจะต้องเข้าไปประเมินถึงขอบข่ายการเข้าควบคุม
ด้วย ซ่ึงจะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 เท่านั้น เม่ือเข้าข่ายเป็นการ
ควบคุมจริง ๆ จึงจะสามารถน างบการเงินเข้ามา Consolidate ได้ 

3. ผู้สอบบัญชี กล่าวว่า ข้อมูลเก่ียวกับเงินค่าลิขสิทธ์ิ การจะถกูเปิดเผยในงบการเงิน
ส าหรับรอบไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 หรือไม่นั้น คงจะต้องขึน้อยู่กับหลักการเปิดเผยข้อมลูท่ีอาจส่งผลต่อ
ความลับทางการค้าของบริษัทฯ ด้วย อย่างไรกต็ามทางผู้สอบบัญชีจะได้หารือกับคณะกรรมการบริษัทฯ 
ก่อน ซ่ึงหากสามารถเปิดเผยได้โดยปกติทางคณะกรรมการบริษัทฯ กไ็ม่เคยติดขดัในการเปิดเผยข้อมลูเพ่ือ
ความโปร่งใสอยู่แล้ว 

4. ผู้สอบบัญชีตอบค าถามว่า โดยปกติในการจัดประชุมเพ่ือพิจารณางบการเงินนั้น ใน
ช้ันแรกจะผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ซ่ึงในรอบนีท้างผู้สอบบัญชีจะเข้าร่วมชี้แจง
ข้อมลูต่าง ๆ ด้วย และเสร็จจากการประชุมแล้ว ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้น าเสนอวาระ
การพิจารณาและอนุมติังบการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือรับทราบและพิจารณาอนุมติัต่อไป ท้ังนีต้าม
กฎหมายคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าท่ีโดยตรงในการกลั่นกรองงบการเงินก่อนเปิดเผยข้อมลูต่อ
สาธารณะอยู่แล้ว 

 
นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามขอ้มูลต่าง ๆ 

เพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 
1. สัดส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E ratio) ของบริษัทฯ ในขณะนีอ้ยู่ ท่ีประมาณ 2 

เท่า การจะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ ยืมในอนาคต จะมีข้อจ ากัดอะไรหรือไม่ 
2. ข้อมลูจากรายงานประจ าปี หน้าท่ี 95 พบว่า บริษัทฯ มีระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉล่ียท่ีนาน

ขึน้จาก 43.22 วนั ในปี 2555 เพ่ิมขึน้เป็น 60.86 วนั ในปี 2557 เกิดจากสาเหตุใด 
3. ในงบแสดงฐานะการเงินรวม พบว่า มีรายการเงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้

จ านวน 30.00 ล้านบาท ไม่ทราบว่า มีรายละเอียดอย่างไร 
4. ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ปรากฎรายการก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการวัด

มลูค่ายติุธรรมของตราสารอนุพันธ์ ไม่ทราบว่า มีรายละเอียดอย่างไร 
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5. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้าท่ี 53 หัวข้อ ง. กล่าวถึงสัญญาขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ไม่ทราบว่า ตรงส่วนนีจ้ะท าให้บริษัทฯ มีก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนหรือไม่ 

6. จากการท่ีบริษัทฯ จะเข้าร่วมลงทุนกับทาง บริษัท กันกุลเอน็จิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
(GUNKUL) คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณก่ีล้านบาท  

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น ดังนี้ 
1. รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันมีสถาบันการเงินบางแห่งให้

ความส าคัญต่อธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซ่ึงอาจจะอนุโลมสัดส่วนหนีสิ้นต่อทุนได้สูงถึง 3 – 4 เท่า 
เน่ืองจากธุรกิจโรงไฟฟ้ามีรายได้เข้ามาสม า่เสมอ และผลประกอบการจะดีกว่าธุรกิจปกติท่ัวไป แต่อย่างไรก็
ตามบริษัทฯ จะพิจารณาถึงแหล่งเงินกู้ ยืมหรือแหล่งเงินท่ีจะใช้ในการด าเนินธุรกิจในหลาย ๆ ประเดน็ และ
จะพิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงั 

2. ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินแจ้งถึง สาเหตุท่ีบริษัทฯ มีระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉล่ียท่ี
นานขึน้จากเดิม เกิดจากบริษัทฯ มีจ านวนลูกค้าในกลุ่ม Modern trade และลูกค้าประเภทร้านค้าส่งและ
ร้านค้าปลีกในต่างจังหวดั (Dealer) เพ่ิมขึน้ 

3. ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งว่า รายการเงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากัดในการ
ใช้จ านวน 30.00 ล้านบาท เป็นไปตามเง่ือนไขการใช้หลักทรัพย์ค า้ประกันวงเงินกู้ ยืมของบริษัทฯ ท่ีมีต่อ
สถาบันการเงิน และในส่วนของงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ปรากฎรายการก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก
การวดัมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนุพันธ์ เกิดจากการเข้าท าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงในประเดน็นี้
ทางผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อมลูเสริมว่า เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้ดังกล่าวเป็นการค า้ประกันวงเงิน
แพคกิง้เครดิตตามท่ีได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7. นอกจากนีใ้นส่วนของ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ยงัได้แยกหัวข้อ ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน และก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่
เกิดขึน้จากการวดัมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนุพันธ์ ไว้อย่างชัดเจนในหน้างบการเงินแล้ว 

4. กรรมการผู้จัดการได้ให้ข้อมลูว่า มลูค่าเงินท่ีจะใช้เข้าร่วมลงทุนกับทาง บริษัท กันกุล
เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (GUNKUL) จะได้ตัวเลขท่ีชัดเจนเม่ือทราบถึงระยะเวลาท่ีจะเร่ิมต้นโครงการอีก
ทีเน่ืองจากราคาการก่อสร้างมีแนวโน้มท่ีอาจจะลดลงต่อเน่ือง แต่ท้ังนีบ้ริษัทฯ มีตัวเลขมลูค่าการลงทุนอยู่ใน
ใจแล้ว  

 
นายสถาพรฯ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไดส้อบถามขอ้มูลต่าง ๆ 

เพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 
1. ขอย้อนกลับไปท่ีค าถามเดิม ถึงกระบวนการพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัทฯ ซ่ึง

เห็นว่า ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณางบการเงินของ
บริษัทฯ ด้วย และ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าท่ีเพียงการกลั่นกรอง เพ่ือ
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น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันท้ัง
สององค์คณะ ซ่ึงขอทราบข้อเทจ็จริงในการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ  

2. ขอสอบถามถึงประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากผู้ถือหุ้นท้ัง 3 ท่าน ในบริษัท อีซีเอฟ 
โฮลดิง้ส์ จ ากัด ขอรบกวนช้ีแจงข้อมลูเพ่ิมเติมอีกคร้ังเน่ืองจากในส่วนของการ
ประกอบธุรกิจของท้ังสามท่านไม่ทราบว่าจะเอือ้ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างไร 

3. ในส่วนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด ท่ีจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึง
ถือเป็นบริษัทหลานนั้น จะมีรูปแบบการลงทุนในลักษณะท่ีเราเข้าเป็นผู้บริหารเอง
หรือต้องผ่านตัวแทนให้บริหารโครงการ นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะได้รับสิทธิพิเศษด้าน
การส่งเสริมการลงทุนในญ่ีปุ่นหรือไม่ อย่างไร และจะมีอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในโครงการอย่างไร  

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น ดังนี้ 
1. ท่านประธานฯ ได้แจ้งว่า กระบวนการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ จะผ่าน

การพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ัง นอกจากนี ้รศ.ดร.มนตรีฯ ยงัได้กล่าวเสริมถึงประเดน็
ดังกล่าวด้วยว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณางบการเงิน โดยรับทราบและสอบถามถึง
ประเดน็ต่าง ๆ จากทางผู้สอบบัญชีก่อน ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ ทางประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้น าเสนองบการเงินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือรับทราบและพิจารณาอนุมติั
ต่อไป  

2. กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงถึงประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากผู้ถือหุ้นท้ัง 3 ท่าน ใน
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด ว่า ในการด าเนินธุรกิจบริษัทฯ จ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยความสัมพันธ์กับผู้ร่วม
ลงทุนรายอ่ืน ๆ ซ่ึงท้ัง 3 ท่าน กเ็ป็นผู้ ท่ีมีศักยภาพทางด้านการเงิน มีความรู้ ความสามารถท่ีจะให้ข้อมลูใน
เชิงธุรกิจแก่บริษัทฯ รวมถึงค าแนะน าในการด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

3. ในส่วนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด ท่ีจะเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในโครงการ
โรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงถือเป็นบริษัทหลานนั้น ท่ีผ่านมาก่อนตัดสินใจเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่นดังกล่าว บริษัทฯ ได้เร่ิมต้นการศึกษาร่วมกับพันธมิตรทางด้านธุรกิจท่ี
มีความสัมพันธ์กันมายาวนานกว่า 20 ปี เป็นผู้ ช่วยประสานงานกับผู้สนใจขายโครงการท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
ประกอบกับบริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกการส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไปจ าหน่ายในประเทศญ่ีปุ่นเป็นรายแรก ๆ ของ
ไทยเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ดังนั้นจึงท าให้บริษัทฯ มีพันธมิตรในประเทศญ่ีปุ่นอยู่ ค่อนข้างมาก ซ่ึงผู้
ประสานงานโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น คือ พันธมิตรท่ีช่วยประสานงานการเจรจา ประกอบด้วย 
Mr.Mihara Mr.Obata Mr.Noto ซ่ึงรู้จักกันมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี เป็นผู้ เข้าช่วยเหลือและแนะน า
โครงการจากผู้สนใจขายจ านวนกว่า 4 – 5 โครงการ จนในท่ีสุดได้ตัดสินใจเข้าซ้ือโครงการโรงไฟฟ้า
ขนาด 1.5 เมกะวัตต์ได้เป็นผลส าเร็จ นอกจากนีใ้นส่วนของการบริหารงานโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ได้วางแผน
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ท่ีจะให้มีการเช่ือมต่อข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ เรียลไทม์ จากโครงการเพ่ือความสะดวกในการควบคุม
และติดตามการด าเนินงานได้ทันท่วงที  

นายศักด์ิชัยฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามขอ้มูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ โดยขอทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับวงเงินแพคกิง้เครดิต และวงเงินทรัสต์รีซีท มีรายละเอียดอย่างไร  

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบค าถามดังกล่าวว่า วงเงินแพคกิง้เครดิตเป็น
วงเงินท่ีบริษัทฯ สามารถน า Letter of credit (L/C) ท่ีได้รับจากลูกค้ามาย่ืนขอท าวงเงินแพคกิง้เครดิตเพ่ือน า
เงินมาใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตสินค้าได้ท่ีร้อยละ 70 ของวงเงิน Letter of credit   

ส่วนวงเงินทรัสต์รีซีทนั้น เป็นวงเงินส าหรับการส่งออก โดยภายหลังจากท่ีบริษัทฯ 
ส่งออกสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว จะสามารถขอใช้วงเงินทรัสต์รีซีทเพ่ือจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนช่ัวคราว
มาใช้ในการด าเนินธุรกิจได้ ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับเง่ือนไขปลอดดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมส าหรับระยะเวลา 7 
วันแรก หลังจากนั้นจะเสียอัตราดอกเบีย้ท่ี MLR – ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้ต่อสถาบันการเงิน 

 
ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ี

หรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี  
โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 392,587,101 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 100  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 
204,336 หุน้ 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน 
ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความ
จ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต ซ่ึงไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล 
ผูช่้วยเลขานุการบริษทั เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นางสาวสาริสาฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ส าหรับเหตุผลประกอบการแจง้ทราบการจดัสรร
ก าไรสะสม และการพิจารณาเพื่ออนุมติัการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 116 นั้น บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งจดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมี
ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ตอ้งมีทุนส ารองมากกวา่นั้น 

เน่ืองจากขณะน้ีทางบริษทัฯ ยงัจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายยงัไม่เขา้ตามเกณฑด์งักล่าว จึง
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบการจดัสรรเงินก าไรจ านวน 5,100,000 บาท ไวเ้ป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2557 โดย 

 จ่ายเงินปันผลจากส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.0069 บาท  
 จ่ายเงินปันผลจากส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.0621 

บาท  
รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.069 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 35,880,000 บาท  
โดยขอน าเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2556 และ ปี 2557 ดงัน้ี 
ในรอบปี 2556 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการท่ี 40.84 ลา้นบาท ซ่ึงใน

ปี 2557 มีก าไรสุทธิเท่ากบั 70.98 ลา้นบาท มีการจดัสรรเงินส ารองตามกฏหมายในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากบั 
3 ลา้นบาท และ 5.10 ลา้นบาทตามล าดบั 

ในขณะน้ีมีจ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้เท่ากบั 520 ลา้นหุ้นเท่ากนัทั้งสองปี 
คิดเป็นจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินต่อหุ้นในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากบั 0.03 บาทต่อหุ้น และ 0.069 

บาทต่อหุน้ ตามล าดบั 
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รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน ในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากบั 15.60 ลา้นบาท และ 35.88 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นวา่ ทั้งรอบปี 2556 และ ปี 2557 บริษทัฯ สามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหกั
ส ารองตามกฎหมายมีอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้ 

ซ่ึงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีผา่นมา 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2557 ดงักล่าวต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมติั  

โดยมีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 24 เมษายน 2558 
และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา  225  ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะด าเนินการภายในวนัท่ี 12 
พฤษภาคม 2558 ต่อไป 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับทราบการจดัสรรก าไรสะสม และพิจารณาอนุมติั
การจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

 
นายวิจิตรฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามขอ้มูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

วา่ ในการจ่ายเงินปันผลรอบนี ้บริษัทฯ จะมีการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิหรือไม่ 
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ตอบค าถามผู้ ถือหุ้น ว่า เน่ืองจากอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบนีย้งั

ไม่เข้าเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ดังนั้นจึงจะยงัไม่มีการปรับสิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลในรอบนี ้

 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี 
โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 392,587,201 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 
204,336 หุน้ 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระน้ี กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.
มนตรี โสคติยานุรักษ ์ รศ.ทรงกลด จารุสมบติั และนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ ขอแจง้ความประสงคข์อออกจากห้อง
ประชุมส าหรับการพิจารณาในวาระน้ีและส าหรับวาระน้ีทางบริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุ้นแลว้ 

โดยนางสาวสาริสาฯ จะเป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระน้ีต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้  

นางสาวสาริสาฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ส าหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมติัการ
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ มีดงัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
17 และ 18 สรุปใจความส าคญัวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วน
ไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือก
ใหก้ลบัมารับต าแหน่งอีกได ้ กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง 

โดยในปีน้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบติั 
และ 3. นายวลัลภ สุขสวสัด์ิ 
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ส าหรับหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
นั้น มิไดผ้า่นขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่
เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกนัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ี พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด อยา่งไรก็ดี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตามมติท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีผา่นมา ซ่ึงจะไดป้ฏิบติังานตาม
ขอบเขต และอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาตามท่ีก าหนดไวต่้อไป   

และในการพิจารณาสรรหากรรมการท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งนั้น ในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติพิจารณาให ้ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ รศ.ทรงกลด จารุ
สมบติั และนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าว
เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยกรรมการท่ีเสนอช่ือ ล าดบัท่ี 1 และ 2 คือ รศ.ดร.มนตรีฯ และ รศ.ทรงกลดฯ ถูกเสนอช่ือเพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ ท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระ ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ก าหนด 

โดยขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถิ้อหุน้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบตัรลงคะแนน
เสียงเพื่ออ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป 

ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี และ
เพื่อใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี ดงันั้น ส าหรับวาระท่ี 
5 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทัฯ จะ
เก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งในกรณีท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง ทั้งน้ีขอใหผู้ถื้อหุน้กาเคร่ืองหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทั้งน้ีหากผูถื้อหุน้ไม่ส่ง
บตัรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัฯ จะถือวา่ ผูถื้อหุน้
เห็นชอบ ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ไดรั้บบตัรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลง
มติในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงมติดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุน้ไดร้ะบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนด
วาระ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 392,579,201 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 8,000  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 
204,336 หุน้ 

 
รศ.ทรงกลด จารุสมบติั  
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 392,579,201 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 8,000  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 
204,336 หุน้ 
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นายวลัลภ สุขสวสัด์ิ  
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 392,539,201 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 48,000  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 
204,336 หุน้ 
 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เพื่อท าหนา้ท่ีในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได้
ร่วมกนัพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของ
บริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ โดยจะน าขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีก าหนดในเบ้ืองตน้ไปเปรียบเทียบอา้งอิง
กบัขนาดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีมีรายไดใ้กลเ้คียงกบัของบริษทัฯ  นอกจากน้ียงัพิจารณาอา้งอิงกบัขอ้มูล
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยนางสาวสาริสาฯ จะเป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระน้ีต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้  

นางสาวสาริสาฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ส าหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมติัการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558  มีดงัน้ี 

ส าหรับการก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 เทียบกบั ปี 2557 อยูท่ี่จ  านวน 
3,500,000 บาท ซ่ึงเป็นวงเงินค่าตอบแทนท่ีน าเสนอเท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

และในปี 2557 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง มี
การจ่ายค่าตอบแทนเท่ากบั 1,815,000 บาท การจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 คร้ัง มีการจ่าย
ค่าตอบแทนเท่ากบั 575,000 บาท และการจดัประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเส่ียงเท่ากบั 30,000 บาท 
รวมทั้ง 3 องคค์ณะคิดเป็นการจ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งส้ิน 2,420,000 บาท 
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ส าหรับรายละเอียดองคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการ มีดงัน้ี 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ จะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และ

ค่าตอบแทนรายปี โดยในปี 2557 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ีย
ประชุมต่อคร้ังใหก้บั ท่านประธานกรรมการท่ี 20,000 บาท และ 5,000 บาทต่อคร้ัง ตามล าดบั ส าหรับ
กรรมการบริษทัท่ี 10,000 บาท และ 5,000 บาทต่อคร้ัง ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2558 เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มในส่วนของค่าตอบแทนราย
เดือนเพิ่มข้ึนอีก 5,000 บาท เป็นการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ท่านประธานกรรมการ และกรรมการบริษทั 
เท่ากบั 25,000 บาท และ 15,000 บาทตามล าดบั ส่วนเบ้ียประชุมต่อคร้ังคงอตัราเดิม 

ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ องคป์ระกอบของค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุม โดยในปี 2557 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณาอนุมติัการจ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังใหก้บั ประธานกรรมการตรวจสอบท่ี 15,000 บาท และ 5,000 
บาทต่อคร้ัง ตามล าดบั ส าหรับกรรมการตรวจสอบท่ี 10,000 บาท และ 5,000 บาทต่อคร้ัง ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2558 เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มในส่วนของค่าตอบแทนราย
เดือนเพิ่มข้ึนอีก 5,000 บาท เป็นการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบ เท่ากบั 20,000 บาท และ 15,000 บาทตามล าดบั ส่วนเบ้ียประชุมต่อคร้ังคงอตัราเดิม 

และในส่วนของคณะอนุกรรมการ ซ่ึงในปี 2558 จะประกอบดว้ยคณะกรรมการพิจารณาความ
เส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะไดรั้บค่าตอบแทนในรูปแบบของ
เบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ี 5,000 บาทต่อคร้ัง 

และเพื่อใหเ้กิดการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีดี รวมถึงเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนราย
เดือน ค่าเบ้ียประชุม โบนสั ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ และตามอ านาจอนุมติัท่ีมี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ท่ีมี
มูลค่ามากกวา่ 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะตอ้งน าเสนอเป็นวาระการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมติั โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวสัดิการเพิ่มเติม
ดงักล่าว 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2558 ตามท่ีเสนอมา 

ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี  

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุม 

1. เห็นดว้ย 392,572,201 99.9962 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 15,000 0.0038 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 
204,336 หุน้ 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์
ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

รศ.ดร.มนตรีฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 39/2548 เร่ือง
หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัท่ีออกทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) ก าหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวยีนไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่ง
ใหม่ บริษทัฯ สามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิม
ได ้ 

โดยบริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั ไดน้ าเสนอรายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในปี 
2558 ไดแ้ก่ 

1. นายพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน์ ซ่ึงยงัไม่เคยตรวจสอบและลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของ
บริษทัฯ 

2. นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล มีจ านวนปีท่ีตรวจสอบงบการเงินของบริษทั รวม 4 ปี และยงัไม่
เคยลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษทัฯ 
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3. นายเมธี รัตนศรีเมธา มีจ านวนปีท่ีตรวจสอบและลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของ
บริษทัฯ มาแลว้รวม 5 ปี 

4. หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควร
และเหมาะสม 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบแลว้มีความเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
ถูกเสนอช่ือนั้น ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ / 
ผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2558 โดยค่าสอบบญัชี จ  านวน 1 ลา้นบาท และค่าสอบทานรายไตร
มาส จ านวน 540,000 คิดเป็นค่าสอบบญัชีทั้งหมดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรวม 1,540,000 บาท 

ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนตามท่ี
กล่าวมา 

 
นายศักด์ิชัยฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามขอ้มูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

ดงัน้ี 
1. บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วง

ก่อนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช่หรือไม่ 
2. เหตุผลท่ีขึน้ค่าสอบบัญชีจากปีท่ีแล้วเพราะอะไร 
3. ค่าบริการอ่ืน ๆ คืออะไร 

 
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น ดังนี้ 

1. ผู้สอบบัญชี ได้แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

2. เหตุผลท่ีขึน้ค่าสอบบัญชีจากปีท่ีแล้ว เน่ืองจากมีบริษัทย่อยเพ่ิมเติมขึน้อีก 1 แห่ง 
3. ค่าบริการอ่ืน ๆ คือ ค่าสอบทานรายไตรมาส ซ่ึงรศ.ดร.มนตรีฯ ได้กล่าวเสริมว่า ค่า

สอบบัญชีท่ีเพ่ิมขึน้ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วไปเป็นอย่างสมเหตุสมผลกับภารกิจท่ี
เพ่ิมขึน้ ท้ังนีใ้นประเดน็นีผู้้ถือหุ้นได้แจ้งขอให้แก้ไขค าส าหรับการประชุมในคราวต่อไป โดยแก้ไขจาก 
“ค่าบริการอ่ืน ๆ” เป็น “ค่าสอบทานรายไตรมาส” 

 
ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ี

หรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี  
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วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2558 
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 392,574,201 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 13,000  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 
204,336 หุน้ 
 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษัท 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากบริษทัฯ จะมีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจดา้น
พลงังานทดแทน ดงันั้นจึงเห็นสมควรท่ีจะใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ เพื่อให้
ครอบคลุมการด าเนินธุรกิจในดา้นดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อสร้างผลตอบแทนในดา้นการลงทุน สร้างผลประโยชน์
ใหก้บัผูถื้อหุน้ และเป็นการกระจายความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจใหก้บับริษทัฯ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัฯ 
ไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยนางสาวสาริสาฯ จะเป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระน้ีต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้  

นางสาวสาริสาฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ส าหรับการน าเสนอเพื่อขอแกไ้ขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีรายละเอียดการขอแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ จ านวน 5 ขอ้ ดงัน้ี 

ขอ้ 28.  ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลงังานชีวมวล 
พลงังานชีวภาพ พลงังานไอน ้า พลงังานความร้อน พลงังานแสงอาทิตย ์ พลงังานลม พลงังานทดแทน และ
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เพื่อการอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม 

ขอ้ 29.  ประกอบกิจการจ าหน่ายพลงังาน เช่น พลงังานไฟฟ้า 
ขอ้ 30.  ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ขอ้ 31.  ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษา แนะน า เก่ียวกบัการจดัการพลงังาน การประหยดั
พลงังานและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ขอ้ 32. ประกอบกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ในกิจการตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้น
วตัถุประสงค ์กบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือ บริษทัจ ากดั หรือ บริษทัมหาชนจ ากดั 

ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ หรือกรรมการ
ผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั
ฯ เป็นผูมี้อ  านาจแกไ้ข แต่งเติม หรือเปล่ียนแปลงถอ้ยค าในวตัถุประสงคต์ามความจ าเป็นและเหมาะสม 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยไ์ด ้

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
ต่อไป 

 
นายมนตรีฯ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุม รวมถึงขอ้เสนอแนะ โดยขอ

เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมในวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ครอบคลุมถึงกิจการท่ีประกอบธุรกิจ
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยขอเสนอผกูพันธ์ถึงวาระการประชุมท่ี 9 และขอให้ด าเนินการพิจารณาลง
มติในคราวนีเ้ลย 

 
นายคมคิด เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุม รวมถึง

ขอ้เสนอแนะ โดยในข้อสุดท้ายของวตัถปุระสงค์ว่า ควรจะระบุวัตถปุระสงค์แบบปลายเปิดไว้เพ่ือจะได้ไม่
ต้องมาขออนุมัติการแก้ไขวตัถปุระสงค์ในคราวต่อ ๆ ไป  

 
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้น โดยนาย

ฐานันดร์ เจริญฤทธ์ิ ในฐานะท่ีปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นว่า เน่ืองจากบริษัทฯ มีฐานะ
เป็นบริษัทมหาชน ดังนั้นการก าหนดวตัถปุระสงค์แบบเปิดกว้างเกินไปเกรงว่า จะไม่เหมาะสม นอกจากนีย้งั
ได้เคยมีการหารือกับนายทะเบียนแล้วว่า การร่วมทุนกับต่างประเทศสามารถด าเนินการได้กับวตัถปุระสงค์ท่ี
เสนอให้เพ่ิมเติมในคร้ังนี ้ ส่วนการจะขอให้เพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์และขอให้มีการลงมติในคราวนีด้้วย เห็นว่า 
จะไม่สามารถด าเนินการได้ และเกรงว่าอาจจะเป็นการลงมติโดยไม่ชอบ ท้ังนีจ้ะขอน ารายละเอียดไป
พิจารณาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน 

ในประเดน็นีท่้านประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
น าเสนอวาระการประชุม รวมถึงค าถามล่วงหน้าให้กับบริษัทฯ ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ซ่ึงท่ีผ่านมากไ็ม่ปรากฎว่า มีผู้ถือหุ้นท่านไหนส่งวาระการประชุมหรือค าถามเข้ามา 

นอกจากนี ้นายสถาพรฯ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวต่อท่ีประชุม
ว่า ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายในการลงคะแนนเสียงว่า หากมีการเสนอวาระจร จะต้องลงมติ
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ให้ความเห็นในวาระนั้น ๆ ว่า “ไม่เห็นด้วย” ซ่ึงการจะเสนอวาระอะไรเพ่ิมเติมจะต้องน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน เพ่ือให้เกิดการพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมถึงการเสนอต่อผู้ ถือหุ้นรับทราบ
ก่อนเป็นการล่วงหน้าเพ่ือสิทธิในการรับทราบข้อมลูโดยเท่าเทียมกัน 

 
นายเอิญฯ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามขอ้มูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษทัวา่ 

ตามท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถปุระสงค์ของบริษัท ในข้อท่ี 28 เก่ียวกับพลังงานทางเลือก ดังนั้นจะขอ
ทราบในรายละเอียดเก่ียวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาท่ีก าลังด าเนินการอยู่  รวมถึง
ขณะนีโ้ครงการด าเนินการถึงขัน้ตอนไหน และจากเป้าหมายท่ีตั้งไว้ท่ี 30 เมกะวตัต์ จะมีความเป็นไปได้
อย่างไร รวมถึงแหล่งท่ีมาของเงินลงทุน จะใช้การกู้ ยืมเงินหรือการเพ่ิมทุนอย่างไรต่อไป 

 
กรรมการผู้จัดการได้ให้ข้อมลูว่า ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยถึงการพิจารณาอนุมติัเพ่ือจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทย่อยเพ่ือเข้าด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคารวม 5 บริษัท ซ่ึงจะประกอบด้วย บริษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซล่าร์ 1 จ ากัด บริษัท อีซีเอฟ 
กัลกุล โซล่าร์ 2 จ ากัด บริษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซล่าร์ 3 จ ากัด บริษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซล่าร์ 4 จ ากัด และ บริษัท 
อีซีเอฟ กัลกุล โซล่าร์ 5 จ ากัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง บริษัทฯ และ GUNKUL เท่ากับร้อยละ 74.99 
และ ร้อยละ 25.01 

ซ่ึงขณะนีบ้ริษัทฯ ได้จัดหาพืน้ท่ีหลังคาเพ่ือใช้ในการติดตั้งภายในโรงงานของบริษัทฯ เอง 2 
แห่ง และบนหลังคาของพันธมิตรทางการค้าอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย แถบปริมณฑล 2 แห่ง และต่างจังหวดั
อีก 1 แห่ง โดยแบ่งแยกพืน้ท่ีการติดตั้งตามแต่ละบริษัทย่อยท่ีจะจัดต้ังขึน้เพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ 

ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ด าเนินการร่วมกับทาง GUNKUL ในส่วนของการเข้าศึกษาในเชิงเทคนิค
ส าหรับพืน้ท่ีบนหลังคา การประเมินโครงสร้างหลังคาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการติดตั้ง หากภายหลัง
บริษัทฯ สามารถเข้าประมลูและได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จ าหน่ายไฟฟ้าได้แล้ว โดยขณะนีมี้พืน้ท่ีเพ่ือ
รองรับการติดต้ังได้ประมาณ 95,000 ตารางเมตร ซ่ึงจะมีก าลังการผลิตไฟฟ้าท่ี 12 – 15 เมกะวตัต์ นอกจากนี้
ยงัได้ด าเนินการเตรียมขอมิเตอร์ไฟฟ้า และการเจรจาค่าก่อสร้างและติดตั้งแล้ว อย่างไรกต็ามขณะนีบ้ริษัทฯ 
ต้องรอความชัดเจนให้ภาครัฐจัดการยกเลิกใบอนุญาตจาก ลอ็ตเก่าให้เรียบร้อยเสียก่อน ซ่ึงบริษัทฯ คาดว่า 
ภายในปีนีน่้าจะมีโอกาสรับรู้รายได้จากโครงการนีไ้ด้บ้าง 

ส าหรับปริมาณก าลังการผลิตติดต้ังท่ีตั้งเป้าหมายไว้ท่ี 30 เมกะวตัต์ นั้น จะแบ่งการด าเนินการ
ออกเป็นเฟส ๆ ซ่ึงบริษัทฯ จะท าแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีจะใช้ด าเนินโครงการ
นั้น บริษัทฯ ยงัไม่ได้ข้อสรุปเน่ืองจากอยู่ระหว่างการศึกษาในรายละเอียด 
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ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านหน่ึง ได้สอบถามว่า หากในอนาคตบริษัทฯ มีการขยายไปในธุรกิจด้าน
พลังงานมากขึน้ บริษัทฯ จะต้องย้ายหมวดการซ้ือขาย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือไม่ 

 
ประเดน็นี ้ รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากโครงการดังกล่าวตามท่ีกล่าวมายงั

เป็นเพียงแผนงาน ซ่ึงยงัมีตัวแปรอีกหลาย ๆ ด้านท่ีจะต้องรอให้ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจน ท่ีส าคัญคือ ความชัดเจน
จากนโยบายของภาครัฐ และยงัประกอบด้วยขัน้ตอนการด าเนินการในอีกหลาย ๆ ด้าน ส่วนการจะย้าย
หมวดการซ้ือขายหรือไม่ ประเดน็นีค้งจะเป็นเร่ืองของอนาคตหากบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจด้านพลังงาน
จนถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงจะต้องพิจารณาในรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในอนาคตต่อไป 

 
ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ี

หรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี  
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 392,494,201 99.9763 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 93,000 0.0237 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 
204,336 หุน้ 
 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพือ่ให้สอดคล้องกบั

การแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการ

พิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 
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โดยนางสาวสาริสาฯ จะเป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระน้ีต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้  

นางสาวสาริสาฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ สืบเน่ืองจากวาระท่ี 8 การแกไ้ขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  ดงันั้นทางบริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัฯ ขอ้ 3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดงักล่าว โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

จากเดิม 
“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 27 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ” 
แกไ้ขเป็น 
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแ่นบ” 
ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทัฯ ขอ้ 3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ต่อไป 
ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ี

หรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี  
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 392,494,201 99.9763 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 93,000 0.0237 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 
204,336 หุน้ 
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วาระที ่10 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี - 
 
ภายหลงัจากวาระน้ี ประธานฯ ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามเพิ่มเติม

หรือไม่ ซ่ึงในท่ีประชุมไดมี้ค าถามจากผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 
นายศักด์ิชัยฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริษทัฯ วา่ 

เท่าท่ีทราบมา ทาง GUNKUL จะมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก 4 โครงการ ไม่ทราบว่า จะมีเวลาให้กับ
ทางบริษัทฯ ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากน้อยแค่ไหน และการเข้ามา
ของ GUNKUL จะเป็นเพียงท่ีปรึกษาหรือเข้ามาดูแลโครงการด้วย 

 
กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้นว่า ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ 

มีการติดตามความคืบหน้าร่วมกับทาง GUNKUL ทุกเดือน และคาดว่า ทาง GUNKUL จะจัดสรรเวลาให้กับ
โครงการของบริษัทฯ ได้ 

 
นายวิจิตรฯ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ต้องการให้บริษัทฯ เข้าร่วมการ

แถลงผลการด าเนินงานท่ีจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) เป็นประจ าเพ่ือจะนัก
ลงทุนและผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบความคืบหน้าของบริษัท ซ่ึงประเดน็นีท้างคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

 
นายเมธี รักษีวงศ์ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามขอ้มูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ ดงัน้ี 
1. สินค้าท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของ Disney ไม่ทราบว่า จะน าเสนอสู่ตลาดได้เม่ือไหร่ 
2. ตามท่ีบริษัทฯ แจ้งว่า จะมีการออกงานแสดงสินค้าท่ีประเทศจีน ในช่วงเดือนกันยายน 

ไม่ทราบว่า จะน าสินค้าประเภทไหนไปน าเสนอ และพิจารณาถึงช่องทางการสร้าง
รายได้จากการส่งออกให้เพ่ิมขึน้อย่างไร  

3. การเปิดตลาดในกลุ่ม AEC ได้วางแผนท่ีจะน าเสนอสินค้าประเภทไหนบ้าง 
4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่นคาดว่า จะเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าได้เม่ือไหร่ 
5. ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถปุระสงค์เก่ียวกับการเข้าร่วมลงทุน (Joint Venture) 

ขณะนีบ้ริษัทฯ มีแผนการเข้าร่วมทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างไร  
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กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
1. สินค้าท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของ Disney ได้น าเสนอสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่าน

มา และได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี 
2. การขยายตลาดส่งออก ในส่วนของญ่ีปุ่น บริษัทฯ มีแผนการเจรจากับคู่ค้ารายใหญ่ใน

ประเทศญ่ีปุ่นอยู่รายหน่ึง หากส าเร็จกจ็ะสามารถสร้างรายได้จากการขายให้เพ่ิมขึน้ได้ นอกจากนีย้งัมีกลุ่ม
ตลาดในประเทศตะวนัออกกลาง ท่ีคาดว่าจะยงัเติบโตได้อีกมาก ประกอบกับบริษัทฯ ได้ขยายเคร่ืองจักรไว้
รองรับแล้ว และในส่วนของจีน ขณะนีบ้ริษัทฯ ได้รับค าส่ังซ้ือส าหรับการผลิตเพ่ือส่งออกไปขายในจีนแล้ว 
โดยเป็นการขยายฐานลูกค้าไปพร้อม ๆ กับการขยายสาขาของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่ม Modern trade ในประเทศ
ญ่ีปุ่น ซ่ึงมีแผนท่ีจะขยายสาขาในจีนให้ได้ 200 สาขา จากปัจจุบันมีสาขาในญ่ีปุ่นประมาณ 330 สาขา 

3. การเปิดตลาดในกลุ่ม AEC ขณะนีบ้ริษัทฯ ได้รับค าส่ังซ้ือจากลูกค้าในประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซียเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบของสินค้าท่ีส่งไปจ าหน่ายนับว่าไม่มี
ความแตกต่างจากสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย เน่ืองจากมี Lifestyle ท่ีคล้ายคลึงกัน ท าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ 
ผลิตอยู่แล้วสามารถส่งจ าหน่ายได้ 

4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่นคาดว่า จะเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าได้ภาย
ในช่วงปลายไตรมาสท่ี 3 ถึงต้นไตรมาสท่ี 4 

5. ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถปุระสงค์เก่ียวกับการเข้าร่วมลงทุน (Joint Venture) 
ขณะนีบ้ริษัทฯ มีแผนการเข้าร่วมทุนในโครงการต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสใน
การเติบโตของธุรกิจให้เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง  

 
นายเอิญฯ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามต่อคณะกรรมการบริษทัฯ วา่ บริษัทฯ มี

แผนการใช้เงินลงทุนโดยแบ่งออกเป็นการลงทุนในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจด้านโครงการโรงไฟฟ้าไว้
อย่างไร 

 
กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

บริษัทฯ ไม่ได้เน้นการลงทุนในเคร่ืองจักรแต่ได้มีการลงทุนในส่วนของเคร่ืองจักรเพ่ือรองรับการผลิตสินค้า
ลิขสิทธ์ิของ Disney ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยปีนีจ้ะเน้นการท าการตลาดให้มากขึน้ รวมถึงการเปิดโชว์รูมเพ่ือ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ลิขสิทธ์ิของ Disney เพ่ือสร้างตราสินค้าของเราให้เป็นท่ีรู้จักมากขึน้ ส าหรับส่วนของ
ธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ มีตัวเลขการลงทุนส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาไว้ท่ี 60 
ล้านบาทต่อ 1 เมกะวตัต์ ท้ังนีจ้ะยงัขึน้อยู่กับการเจรจาต่อรองต่อไป 
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ภายหลงัการตอบค าถามดงักล่าว ในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 17.45 น. 
 

 
 
สาริสา ทองกิตติกุล 
ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
ผูบ้นัทึกการประชุม 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่2  และ 3 
 

 

 

 

 

 

รายงานประจ าปี 2558 

(ในรูปแบบ CD ROM) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่4 
 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง 
แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 116 นั้น บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทั
จะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดใหต้อ้งมีทุนส ารองมากกวา่นั้น 

 
เน่ืองจากทางบริษทัยงัจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายยงัไม่เขา้ตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบการจดัสรรเงินก าไรจ านวน 2,900,000 บาท (สองลา้นเกา้แสนบาทถว้น) ไว้
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ดงัน้ี 

 จ่ายเงินปันผลจากส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.0153 บาท  
 จ่ายเงินปันผลจากส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอตัราหุ้นละ 

0.0433 บาท  
รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0586 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 32,241,169.16 บาท (สามสิบ
สองลา้นสองแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยหกสิบเกา้บาทสิบหกสตางค)์ โดยมีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา  
225  ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 22 
เมษายน 2559 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะด าเนินการภายในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 

 
  



 

 
56 | ห น้ า ท่ี  

ขอ้มูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ระหวา่งปี 2557 และ ปี 2558 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 ปี 2558 

ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 70.98 80.59 

จดัสรรเงินส ารอง 5% ตามกฎหมาย (ลา้นบาท) 5.10 2.90 

จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น) 520.00 550.19 

เงินปันผลทั้งส้ินต่อหุน้ (บาทต่อหุ้น) 0.069 0.0586 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ (ลา้นบาท) 35.88 32.24 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหกัส ารอง (%)* 54.46% 41.50% 
หมายเหตุ : บริษัทมอีตัราการจ่ายเงนิปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลทั้งของปี 2557 และ ปี 2558 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 4 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่5 

 

ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 

 
1. นายชาลี สุขสวสัด์ิ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  
 
 
 

อายุ 48 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

รองประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 

การศึกษา ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 รองประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
  บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จ ากดั 
  บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จ ากดั 
  บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จ ากดั 
  บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จ ากดั 
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ความเช่ียวชาญ การด าเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

- ไม่มี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 14.5387% / 14.5390% (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

บุตรของนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ กบันางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ และพ่ีชายของ 
นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ และ นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 16 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100.00 

คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง สดัส่วนร้อยละ 100.00 
คณะกรรมการสรรหา สดัส่วนร้อยละ 100.00 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สดัส่วนร้อยละ 100.00 
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ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 

 
2. นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  
 
 
 

  
อายุ 45 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 

การศึกษา ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยับูรพา 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 95/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการผู้ จัดการ 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
  บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จ ากดั 
  บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จ ากดั 
  บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จ ากดั 
  บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จ ากดั 
2550 – ปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคม 
  Council of Asia Furniture Associations (CAFA) 
2555 – ปัจจุบัน นายกสมาคม 
  สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย  
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ความเช่ียวชาญ การด าเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

- ไม่มี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 14.5387% / 14.6841% (รวมคู่สมรส)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

บุตรของนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ กบันางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ นอ้งชายของนายชาลี สุข
สวสัด์ิ และพ่ีชายของนางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 16 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100.00 

คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง สดัส่วนร้อยละ 100.00 
คณะกรรมการสรรหา สดัส่วนร้อยละ 100.00 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สดัส่วนร้อยละ 100.00 
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ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 

 
3. นางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  
 
 
 

 

  

อายุ 73 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
การศึกษา - 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

ความเช่ียวชาญ การด าเนินธุรกิจการเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

- ไม่มี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 2.5430% / 17.0893% (รวมคู่สมรส)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

คู่สมรสของนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ และมารดาของ นางชาลี สุขสวสัด์ิ 
นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ และ นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 16 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100.00 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่6 

 

ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้แต่งตั้งเพิม่เติม 

 

นายชูพงศ ์ธนเศรษฐกร 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ   
 
 
 

อายุ 58 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
การศึกษา ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจ 
University of Detroit (USA) 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Certificate Program (DCP) รุ่นท่ี 19/2545  
Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 21/2550 
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 6/2551 
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นท่ี 
3/2551 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2551 – 2558 กรรมการผู้ จัดการ 
  บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2551 กรรมการผู้ จัดการ 
  บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
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ความเช่ียวชาญ ด้านการเงิน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

มีทั้งหมด 2 แห่ง ดงัน้ี  
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ 
บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

- ไม่มี- 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไม่มี- 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5 (ต่อ) 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่6 (ต่อ) 

 

ค านิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

(ทีม่ีความเข้มกว่าข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์) 

 
 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน            
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว        
ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น    
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดา  มารดา  คู่สมรส  พี่น้อง  และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่             
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 
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 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ   
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน  

 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน     
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย 

 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่7 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2559 

 

ในช่วงปี 2558 ทางบริษทัไดก้ าหนดรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 

 ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการ 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

2) ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด : จ  านวน 5,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 
 ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
 ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ซ่ึงเป็นวงเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเท่ากบัปี 2557 ท่ีผา่นมา  
อน่ึง ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,240,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 และ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2558 ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแล
กิจการ หวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2)  

 
และส าหรับช่วงปี 2559 ทางบริษทัขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2559 ดงัน้ี 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 
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 ประธานกรรมการ 28,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการ 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการตรวจสอบ 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

2) ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด : จ  านวน 7,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 
 ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
 ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซ่ึงเป็นวงเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีพิจารณาปรับเพิ่มข้ึนตามขอบข่ายการท างานและปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม 
 
หมายเหตุ :  เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิ

บาล บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม โบนสั ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ และตามอ านาจอนุมติัท่ีมี โดยการตอบแทน
เพิ่มเติมใด ๆ ท่ีมีมูลค่ามากกวา่ 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะตอ้งน าเสนอเป็นวาระการประชุมต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมติั โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่าย
สวสัดิการเพิ่มเติมดงักล่าว  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่8 

 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

 
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี  1/2559 เ ม่ือว ันท่ี  23 กุมภาพันธ์ 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2559 มี
สาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัสรุปวา่ บริษทัไดแ้ต่งตั้ง 
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั ให้เป็นผูต้รวจสอบ
บญัชีของบริษทัมาตั้งแต่ปี 2558 (คิดเป็นระยะเวลา 1 ปี) ซ่ึงเป็นปีล่าสุดท่ีปฏิบติัหน้าท่ีของการเป็นผู ้
ตรวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย ในช่วงเวลาดงักล่าว ผูส้อบบญัชีไดท้  าหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบับริษทัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเขา้มาด าเนินการตรวจสอบบญัชี ดงัตารางรายช่ือผูส้อบบญัชีใน แต่ละปีดงัน้ี 
 

รายการ 
ปี 2559 

(น าเสนอเพือ่พจิารณา) 
ปี 2558 

ช่ือส านักงาน
ตรวจสอบบัญชี 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

ผู้สอบบัญชี หรือนายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน์  
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 2803 

นายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน์  
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 2803 

นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 5389 

 

หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 3425 

 

หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ 
แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เห็นควรและ
เหมาะสม 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบแลว้มีความเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีท่ีถูกเสนอช่ือนั้น ไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสัมพนัธ์หรือมี
ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ / ผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ี
ท าใหเ้กิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเท่ียงธรรมของผูส้อบบญัชี  

ดังนั้ น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2559 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 เพื่อแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือ นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 หรือนาย
เมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 โดยให้คนหน่ึงคนใดหรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั 
เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั  เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน
ปี 2559 ต่อไป 

ในการพิจารณาค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบญัชี 
ประจ าปี 2559 ท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เสนอราคาค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทั
ย่อยส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 
2558 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 460,000 บาทต่อปี เน่ืองจากปริมาณเน้ืองาน ขั้นตอน ระยะเวลาของการสอบ
บญัชีจะเพิ่มข้ึนมากจากปี 2558 ซ่ึงน่าจะสมเหตุสมผลท่ีจะเสนออตัราค่าสอบบญัชีดงักล่าวต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 ในส่วนของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยส าหรับเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

รายการ 
ปี 2559 

(น าเสนอเพือ่พจิารณา) 
ปี 2558 

ค่าตรวจสอบประจ าปี (Audit Fee) 1,330,000 1,000,000 
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 

(Non-Audit Fee)  
670,000 540,000 

รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัท 
และบริษัทย่อย 

2,000,000 1,540,000 

 
เน่ืองจากในการน าเสนอคร้ังน้ีบริษทัและบริษทัย่อยใช้ผูส้อบบญัชี และสังกดัส านกังานสอบบญัชี

เดียวกนั ดงันั้นบริษทัจะด าเนินการวางแผนก าหนดการท างาน โดยประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัผูส้อบบญัชี
และติดตามงานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ จะสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา   
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แบบสรุปประวตัขิองผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  
 
ช่ือ-นามสกลุ นายพศิิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ นายเมธี รัตนศรีเมธา 
ต าแหน่งในส านกังาน กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ (หวัหนา้ส านกังาน) 
อาย ุ 68 ปี 42 ปี 57 ปี 
คุณวฒิุ / คุณสมบติั  บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีฯ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2803 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบ

จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

 บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีฯ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5389 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 บญัชีบณัฑิตและนิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีฯ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3425 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

การฝึกอบรม หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการสอบบญัชี การบญัชี 
ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการสอบบญัชี การ
บญัชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการสอบบญัชี การ
บญัชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี 45 ปี (2513 - ปัจจุบนั) 
 บริษทั ส านกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จ ากดั 

(2513 - 2546) 
 บริษทั เคพีเอม็จีภูมิไชยสอบบญัชี จ ากดั 

(2546 - 2552) 
 บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

(2552 - ปัจจุบนั) 

20 ปี (2538 - ปัจจุบนั) 
 บริษทั ส านกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จ ากดั 

(2538 - 2546) 
 บริษทั เคพีเอม็จีภูมิไชยสอบบญัชี จ ากดั 

(2546 - 2547) 
 บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

(2547 - ปัจจุบนั) 

35 ปี (2523 - ปัจจุบนั) 
 บริษทั ส านกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จ ากดั 

(2523 - 2546) 
 บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

(2547 - ปัจจุบนั) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่9 

 
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเง่ือนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท มีรายละเอียด
ดังนี ้

 
วตัถุประสงค ์ : เพื่อใชเ้พิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใชช้ าระคืนหน้ี และ/หรือใชเ้ป็นเงินลงทุนใน

การขยายธุรกิจ  
ประเภทของ
หลกัทรัพย ์

: หุน้กูทุ้กประเภท/ทุกชนิด ซ่ึงอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิชนิดทยอย
คืนเงินตน้ หรือคืนเงินตน้คร้ังดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มี
ประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น ๆ 

วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ก าหนดไวไ้ม่เกิน 
500.00 ลา้นบาท (หา้ร้อยลา้นบาทถว้น) หรือในสกุลเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า 

อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูน้ั้นๆ 
อายขุองหุน้กู ้ : ส าหรับหุน้กูร้ะยะสั้นไม่เกิน 270 วนั และส าหรับหุน้กูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี 
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจ ากดั 

และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่
ทั้งหมด หรือบางส่วน ซ่ึงอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคร้ังเดียว หรือหลายคร้ัง
ก็ได ้ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.)  

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้ออกในแต่ละคร้ัง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  : ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ของหุน้กู ้อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท่ี้จะออก
ในแต่ละคร้ัง มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย การแต่งตั้ง
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้วธีิการออกและเสนอขาย วธีิการจดัสรร รายละเอียดการเสนอ
ขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถา้มี) ใหอ้ยู่
ในอ านาจของกรรมการผูจ้ดัการและมอบอ านาจใหแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใน
การก าหนดหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท / แต่ละชนิดในแต่ละคร้ัง รวมทั้งใหมี้  
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ (ต่อ)  : อ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอ

ขายหุน้กูน้ั้น ๆ ใหส้ าเร็จและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ซ่ึงรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตั้งผูจ้ดัจ  าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย 
การเขา้ท าและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา 
Placement Agreement และ/หรือสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัท าและยืน่ค  า
ขอและเอกสารต่าง ๆ กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ (กลต.) หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ และใหน้ าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 

 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที ่5 

คณะกรรมการ 
ขอ้ 17.  ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่ง

น้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
ขอ้ 18.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ี  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการ
เลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 19.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงใน
สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ  านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบั
ฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง 

ขอ้ 20.  นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 



 

 
74 | ห น้ า ท่ี  

(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั หรือกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตาม ขอ้ 22. 
(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

 
หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 35.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) 

เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 
 การประชุมผู ้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เ รียกว่าการประชุมวิสามัญ โดย

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 
 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

หรือผูถื้อหุ้นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ 
(1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 
ขอ้ 36.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั 

เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า
สาม (3) วนั 

  
 ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ี

อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
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ขอ้ 37.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ย

กว่ายี่สิบห้า (25) คน  หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็น
องคป์ระชุม 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง 

จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หาก
วา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ
ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และใน
กรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 38.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม    
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ี
ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุม 

 
ขอ้ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคน

ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง
หน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4)  ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคล
อ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของ
บริษทั 
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(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด
หรือบางส่วนท่ีส าคญัการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไร
ขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

 
ขอ้ 40.  กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 

 
ขอ้ 45.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัมียอดขาดทุนสะสม

อยูห่า้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั เวน้แต่จะได้มีก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

ส าหรับหุน้บุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมี

ผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ให้รายงานการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือท่ีประชุม
คณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้โฆษณาค าบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
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ขอ้ 46. บริษทัตอ้งการจดัหาก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) 
ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีทุน
ส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 
ขอ้ 47. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการพนกังาน ลูกจา้ง หรือ ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 

  



 

 
78 | ห น้ า ท่ี  

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่10 

 

 

ข้อปฏิบัติส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดั

ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บริษทัจด
ทะเบียนยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพื่อให้การจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และ
เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก าหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็น
ผูถื้อหุ้น ผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ีบริษทัขอสงวน
สิทธิท่ีจะผอ่นผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 
 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษทัใคร่ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงหลกัฐานและปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 
 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวสิาหกิจ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตวัจริงท่ียงัไม่
หมดอายขุองผูถื้อหุน้ 

2. กรณีมีการมอบฉนัทะ 
 หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษทัได้จดัส่งมาพร้อมกรอกขอ้ความให้ครบถ้วน และปิด

อากรแสตมป์ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัร

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง  
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ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
(กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั  

2. กรณีมีการมอบฉนัทะ 
 หนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมกรอกขอ้ความให้ครบถว้น และปิด

อากรแสตมป์ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัร

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง ของผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัและผูรั้บ
มอบฉนัทะ 

 ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
(กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

ในกรณีส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประ
เทส ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 
 
 การมอบฉันทะและวธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด หาก
ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได ้ดงัน้ี 

 ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาให ้
 ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนน
เสียงได ้

 ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู ้มอบฉนัทะและ
ผูรั้บมอบฉนัทะใหถู้กตอ้งครบถว้น 
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 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบ
อ านาจฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 

 ส่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามช่ือ - ท่ีอยูข่องบริษทั โดยจ่าหนา้ซองถึง 

 ส านกังานเลขานุการบริษทั 
 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) สาขาล าลูกกา 
 เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
 โดยโปรดส่งกลบัมายงับริษทัภายในวนัท่ี 6 เมษายน 2559 
 หากผูรั้บมอบฉนัทะมาดว้ยตนเอง ตอ้งน าหนงัสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ณ 

สถานท่ีประชุม เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนการเร่ิมประชุม เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและทนัเวลาเร่ิมประชุม 

 
หมายเหตุ  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั ( มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูมี้

เอกสารถูกตอ้งและครบถว้นเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ สถานท่ีล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึง

ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงก าหนดเวลาเร่ิมการประชุม  
สถานท่ีประชุม : ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 

บริษทัจะจดัเตรียม บัตรลงคะแนนเสียงไวใ้ห้ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขา้ห้องประชุม
เพื่อผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใชร้ะบุลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 
 

หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  
การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้น

พจิารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุ้นท่านใด เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงใหผู้ถื้อหุน้ระบุในบตัรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือข้ึนเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีบริษทัเก็บ
และรวบรวมบตัรทั้งหมดเพื่อท าการตรวจนบั ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัให้มีคนกลางร่วมท าหนา้ท่ีตรวจรับบตัรและ
นบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 
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1. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี  
o กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง
เสียง เป็นเสียงช้ีขาด  

o ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณี
ปกติ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อ
หุน้ในท่ีประชุมรับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงตามท่ีผูม้อบฉนัทะ
ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถ้ือหุ้นที่มีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
ยกเวน้การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญผูน้ั้นออกนอกห้อง
ประชุมชัว่คราวได ้

 
หลกัเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดวา่ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

บริษทัจะนบัคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงท่ีตรวจนบัจากบตัรลงคะแนนเสียงในแต่
ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ก่อนเร่ิมประชุม ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ทราบวา่ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระโดย
การหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ผลการนบั
คะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเร่ิมวาระถดัไป ยกเว้น การลงคะแนนเสียง
ในระเบียบวาระการประชุมท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม (ทั้งกรณีเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย และงดออกเสียง) 

หมายเหตุ ; บริษทัลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 
 
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 

1. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนแลว้ จะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์
ส าหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 9 วาระ ไม่รวมวาระ เร่ืองอ่ืนๆ) โดยในแต่ละแผ่น
นั้นจะระบุช่ือผูถื้อหุน้และสิทธิออกเสียง โดยถือวา่หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะจะตอ้งใชบ้ตัรหลกัฐานในการออกเสียงลงคะแนนน้ีใหถู้กตอ้งตรงกบัวาระ 
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2. วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระ จะใช้บตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผน่พิมพ ์แยกหัวขอ้เป็นขอ้ยอ่ยต่างหาก
โดยเฉพาะ ซ่ึงระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการไวท้ั้ง 3 ท่าน แยกต่างหาก
จากกนั เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผูถื้อหุ้นใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่
ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

4. วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท : ใช้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

5. ส าหรับการท าเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายถูก () 
หรือ กากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึงลงในช่องท่ีเป็นความประสงคข์องท่านเพียงช่องเดียว
เท่านั้น 

6. บตัรเสีย คือ บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจาก
เคร่ืองหมายถูก () หรือ กากบาท () เพียงหน่ึงเคร่ืองหมาย หรือ มากกว่าหน่ึงช่อง หรือ 
เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา จะถือเป็นบตัรเสีย  

7. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยโดยประธานในท่ีประชุม หรือผูท่ี้ด าเนินการ
ประชุมแทนอยูใ่นระหวา่งนั้น จะขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นดว้ยชูมือข้ึน และ
ส่งบตัรลงคะแนนเสียงท่ีท าเคร่ืองหมายแลว้ และถูกตอ้งตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาให้แก่
เจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

8. เม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษทัท าการรวบรวมบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง
หรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้วจะท าการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทนัทีในท่ี
ประชุม โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูส้รุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระ 

9. ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้มาร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีเขา้ร่วมประชุม
เท่านั้น ส าหรับท่านผูถื้อหุ้นท่ีกลบัไปก่อนการประชุมส้ินสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ียงัมิไดพ้ิจารณา 
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ผู้ถือหุ้น 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่11 

 
 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

มาดว้ยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 
 เร่ิม 13.00 น 

ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนผูไ้ดรั้บ
มอบฉนัทะ เร่ิม 13.00 น 

 

ตรวจสอบหนงัสือมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมบตัรประจ าตวัผูม้อบและ
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวั 

และใบลงทะเบียน 

ลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode 

ประธานเปิดการประชุม (เวลา 14.00 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

ลงคะแนนเสียง 

นบัคะแนนเสียง 

หมายเหตุ 
 -นับคะแนนเสียงโดยวิธีการ

หกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียงของผูถื้อหุ้น
ออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมด
ของผู ้ถือหุ้น ท่ี มี สิท ธิออก
เสียง 

 -กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุก
วาระคืนต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทั
เม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

ผูต้อ้งการออกเสียง “ไม่
เห็นดว้ย” หรือ “งดออก
เสียง” ในวาระนั้น ๆ ให้
กรอกบตัรลงคะแนน
และชูมือเพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัร

ลงคะแนน 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่12 

 
 

ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัททีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ  
 

พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์
ประธานกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

  
อายุ 79 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริษทั 

กรรมการตรวจสอบ 
การศึกษา - วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต (กิตติมศกัด์ิ) สาขานวตักรรมเทคโนโลยดีา้นการศึกษา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
- วทิยาศาสตร์บณัฑิต (ทบ.) 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (จปร.). 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- วทิยาลยัการทพับก 
- หลกัสูตรกฎหมายส าหรับผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบท่ี 21 รักษาพระองค์ 
2535 – ปัจจุบัน ประธานมลูนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที 
2540 – ปัจจุบัน ราชองครักษ์พิเศษ 
2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถมัภ์ 
2556 – ปัจจุบัน ประธานมลูนิธิไลออนส์ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  
  บริษทั ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

2529 – ปัจจุบัน ประธานท่ีปรึกษาและกรรมการ 
 บริษทั อี.เทค. จ ากดั 
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2535 - ปัจจุบัน ประธานท่ีปรึกษา 
 บริษทั ดาตา้โปรดกัส์ทอปป้ิงฟอร์ม จ ากดั 
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

- ไม่มี - 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่13 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.   
 
       เขียนท่ี........................................................................ 
      วนัท่ี.................เดือน.............................พ.ศ. ............................... 

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................สญัชาติ...........................................................
อยูบ่า้นเลขท่ี...............................................ถนน.............................................ต  าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั.................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)......................................................... 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม..........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................เสียง  ดงัน้ี 

หุน้สามญั...................................หุน้ และออกเสียงคงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ.............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต  าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

(2) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

(3) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ 
โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2558 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

โปรดติดอากร

แสตมป์ 20 บาท 
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            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 วาระที ่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่ 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   วาระที ่ 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่5  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ............นายชาลี สุขสวสัด์ิ......................................... 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ............นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ.................................... 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ............ นางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ.......................... 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่6  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่7  พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
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            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 8  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 9  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 500.00 ลา้นบาท 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 10  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่
การลง คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ 
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีการ
แกไ้ข เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ี
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

    ลงช่ือ...................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 
 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

 
หมายเหตุ 

(1) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนเงินให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
(3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ เป็นผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 วนัท่ี 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3  
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
 

    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ). 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................ 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................ 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................ 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่14 

 
 

แบบค าขอรับรายงานประจ าปีเป็นรูปเล่ม 
 

 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 หากผูถื้อหุน้มีความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี 2558 ในรูปแบบเล่มเอกสาร ผูถื้อหุน้สามารถ
แจง้ความจ านงขอรับไดโ้ดยกรอกขอ้มูลของท่านใหช้ดัเจนลงในแบบค าขอรับรายงานประจ าปีเป็นรูปเล่มท่ี
แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัน้ี แลว้ส่งแฟกซ์กลบัมายงัหมายเลข 0-2152-7305 หรือท่ี 
e-mail : ir@eastcoast.co.th ภายหลงัจากไดรั้บแจง้ความประสงค ์ ทางบริษทัจะด าเนินการจดัส่งรายงาน
ประจ าปี 2558 ใหก้บัท่านทางไปรษณียต่์อไป 
 
ช่ือผูถื้อหุ้น ……………………………………………………………………………………….. 
 
ท่ีอยู ่ ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 
โทรศพัท ์ ……………………………………………………………………………………….. 
 
หรือสามารถติดต่อขอรับไดด้ว้ยตนเองท่ี 

ส านกังานเลขานุการบริษทั 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) สาขาล าลูกกา 
เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่15 

 
 

แผนทีส่ถานทีจั่ดการประชุม  
 

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น  
เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

โทรศพัท์ : +662-378-8000 โทรสาร : +662-378-8084 

 


