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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (ECF) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ 
โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

ทาง บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมลูตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
ข้อมลู ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้น เพื่อก าหนดสทิธิในการเข้าร่วมประชุมและสทิธิในการรับเงินปันผล 

บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงิน 130,000,000 บาท โดยแบง่ออกเป็นจ านวนหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้ 
520,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 195,000,000 บาท โดยแบง่ออกเป็นจ านวน
หุ้นสามญัจ านวน 780,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชมุจ านวนทัง้สิน้ 140 ราย 
โดยมาประชมุด้วยตวัเอง 61 ราย และรับมอบฉนัทะ 79 ราย มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตวัเอง 61 ราย คดิเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 334,865,103 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
64.3971  

2. ผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 79 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 57,517,762 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
11.0611 

3. รวมจ านวนทัง้สิน้ 140 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 392,382,865 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.4582 ของ
จ านวนหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ซึง่มจี านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน และมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อคบัของบริษัทฯ และ
ยงัคงรับลงทะเบยีนตอ่ไป 

 

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงรายช่ือประธานกรรมการ และกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี 
และที่ปรึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชมุเพื่อท าหน้าที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ เพื่อให้การ
ลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

 
1. พลเอกเทอดศกัดิ*์*  มารมย์  ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
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2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และประธานคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 

3. นายชาล ี สขุสวสัดิ์  รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
4. นายวลัลภ  สขุสวสัดิ์  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
5. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
6. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
7. นางสาวทิพวรรณ  สขุสวสัดิ์  กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จดัการ และเลขานกุารบริษัท 
8. นางวราภรณ์  สขุสวสัดิ์  กรรมการ 
**โดยมี พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 
***บริษัทฯ มีสดัสว่นกรรมการที่เข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด 

 
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

1. นางสาวพชนนั  สงิห์ภู ่ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด  

1. นายเมธี  รัตนศรีเมธา 
2. นายพิศษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  
3. นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ 

 
ที่ปรึกษากฎหมายจาก ส านักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ให้การลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้อง
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1. นายฐานนัดร์ เจริญฤทธ์ิ 

2. นายอ านาจ  จ าปาสาร 
3. เจ้าหน้าที่อีก 2 ทา่น 

 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

1. นางสาวสาริสา  ทองกิตตกิลุ  ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
2. นางสาวพิมพ์ร าไพ บญุชะนะ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
บริษัทฯ ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบักติกา วธีิการลงคะแนน การนบัคะแนนเสยีง และการใช้บตัรลงคะแนน 

ดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตวัเองและผู้ที่ได้รับมอบฉนัทะให้ออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุ จะได้รับแจกบตัร

ลงคะแนน ณ จดุลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงมตใินหนงัสอืมอบฉนัทะ
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เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน ซึง่มตดิงักลา่วจะสอดคล้องกบัมติที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบไุว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

2. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ
และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนท าการลงมติ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น กรุณา
ยกมือ และเดินไปท่ีไมโครโฟนที่ตัง้อยูใ่กล้ที่สดุ และแจ้งช่ือ นามสกลุ และหากเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ขอให้แจ้งช่ือผู้
ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะด้วยทกุครัง้ เพื่อบริษัทฯ จะได้ท าการบนัทกึลงในรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้อง ขอให้
สอบถาม หรือให้ความเห็นตรงตามวาระ อยา่งกระชบั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สทิธิด้วย และเพื่อ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาทีก่ าหนด หากผู้ ถือหุ้นมคี าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพจิารณาอยู ่ ขอให้
สอบถามในวาระอื่น ๆ ในชว่งท้ายของการประชมุ 

3. ผู้ ถือหุ้นทกุรายมคีะแนนเสยีง 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง แตใ่นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดเป็นพิเศษ จะ
ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ หากเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระใด ให้ท า
เคร่ืองหมายถกู () หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหนึง่ ลงในช่อง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ยก
มือขึน้ จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน ามาค านวณคะแนนเสยีงของแตล่ะวาระ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะน า
คะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและถือ
วา่คะแนนที่เหลอืเป็นคะแนนที่เหน็ด้วยในวาระนัน้ ๆ หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นคดัค้านหรือแสดง
ความเห็นเป็นอยา่งอื่นให้ถือวา่ทีป่ระชมุมีมติเห็นชอบ 

4. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 จะแบง่
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

4.1 วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ได้แก่ วาระท่ี 1 3 4 5 และวาระท่ี 7 บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่ลงคะแนนเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยเทา่นัน้ ไมร่วมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสยีง 

4.2 วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุ ได้แก่วาระท่ี 6 บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีง นบัจากเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุออก
เสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

4.3 วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ได้แก่ วาระท่ี 8 และ 9 โดยบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีง นบัจาก
เสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุออกเสยีงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง 

5. เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีดี ดงันัน้วาระท่ี 5 ซึง่เป็น
วาระพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระ บริษัทฯ จะเก็บ
บตัรลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุ ทัง้ในกรณีที่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออก
เสยีง ขอให้ผู้ ถือหุ้นท าเคร่ืองหมายถกู () หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหนึง่ ลงในช่องเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จากนัน้จะมเีจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทัง้นีห้ากผู้ ถือหุ้น
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ไมส่ง่บตัรลงคะแนน และไมแ่สดงความเห็นคดัค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอื่น บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้น
เห็นชอบ  

6. ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะปรากฏท่ีหน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ ทัง้นี ้ การลงคะแนนเสยีงใน
บตัรลงคะแนน ขอให้ผู้ ถือหุ้นท าเคร่ืองหมายให้ชดัเจน มิฉะนัน้จะมีผลให้การลงคะแนนเสยีงนัน้เป็นโมฆะ 

7. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มีความประสงค์จะกลบัก่อนท่ีการประชมุจะสิน้สดุลง ขอให้ลงทะเบยีนกลบั พร้อม
สง่บตัรลงคะแนนท่ียงัไมไ่ด้ใช้ที่หน้าประตทูางออก ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะในแตล่ะวาระอาจ
ไมเ่ทา่กนั เนื่องจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะบางทา่นเข้ามาประชมุเพิ่มเติมหรือกลบัก่อน อนึง่ บริษัทฯ 
จะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นคืนเมื่อเสร็จสิน้การประชมุเพื่อใช้เป็นหลกัฐาน โดยมอบให้กบัเจ้าหน้าที่
เก็บบตัรลงคะแนนตอ่ไป 

8. ส าหรับรายงานประจ าปี บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีนีใ้นรูปแบบ CD แล้ว หากต้องการรับแบบรูปเลม่ สามารถรับได้ ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียนของบริษัทฯ  

 
เร่ิมการประชุม 

 
พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่

ประชุม (“ประธานฯ”) กลา่วสวสัดี เพื่อเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 และก่อนที่จะเร่ิมเข้าสู่ล าดบั
ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับเอกสารทีใ่ช้ในการประชมุวนันี ้บริษัทฯ ได้
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตัง้แตว่นัท่ี 6 มีนาคม 2558 และบริษัทฯ ได้
เปิดโอกาสให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ การเสนอช่ือบคุคลที่
มีคณุสมบตัเิหมาะสมเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ได้ตัง้แตว่นัท่ี 3 ตลุาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557และการ
เสนอค าถามลว่งหน้าส าหรับการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ตัง้แตว่นัท่ี 3 ตลุาคม 2557 ถึงวนัท่ี 10 เมษายน 
2558 ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และเสนอเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุ รวมถึงไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสง่ค าถามเข้ามาลว่งหน้าเช่นกนั  

ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามที่ก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวมทัง้สิน้ 10 วาระ 
ดงันี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวนัที่ 18 กรกฎาคม 2557 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ของบริษัทฯ ซึง่ถกูจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 และบริษัทฯ ได้บนัทกึรายงานการประชมุ
ดงักลา่วถกูต้องตามความเป็นจริงและจดัท ารายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบั
แตว่นัท่ีประชมุ พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ecf-furniture.com และได้จดัสง่ให้กระทรวงพาณิชย์ 
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยมีส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
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ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคดิเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ และเมื่อไมม่ี
ผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมตใินวาระนี ้ 

โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 
ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 392,406,989 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสยีง 0  

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญช ี ตัง้แต่วนัที่ 1 

มกราคม 2557 ถงึ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในรอบปีบญัชี สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ที่ผา่นมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ปรากฏตามรายงานประจ าปี 
2557 ซึง่สง่มาในรูปแบบซดีี-รอม (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น  

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงไมม่กีารลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี ้
ขอเชิญ นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ รายงาน
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

กรรมการผู้จดัการ ได้เรียนชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ดงันี ้
ในรอบปี 2557 ได้เกิดเหตกุารณ์ส าคญัตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัการด าเนนิงานของบริษัทฯ ดงันี ้
 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและก าไรสทุธิเติบโตตอ่เนื่อง โดยรายได้จากการขายเติบโตร้อยละ 3.09 

และก าไรสทุธิเติบโตร้อยละ 71.32  
 บริษัทฯ มีการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (ECF-W1) 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดมิตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ อาย ุ 3 ปี ที่อตัราการใช้สทิธิ
แปลงสภาพ 0.50 บาท 

 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในบนัทกึความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อร่วมด าเนินธุรกิจผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar Rooftop Power Plant) กบับริษัท กนักลุเอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“GUNKUL”) และ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มมีติอนมุตัิการจดัตัง้บริษัทยอ่ย 6 บริษัท เพื่อเตรียมเข้าด าเนินธุรกิจดงักลา่ว 
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 ด าเนินการจดทะเบยีนจดัตัง้บริษัทยอ่ย ได้แก่ บริษัท อีซเีอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 
51 เพื่อเตรียมเป็นผู้ เข้าลงทนุในธุรกิจอื่น ๆ อาทิเช่น ธุรกิจด้านพลงังานทดแทน หรือธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิม่เติม
ในอนาคต 

 มีมติอนมุตัิการจดัตัง้บริษัทยอ่ยทางอ้อมแหง่ใหมใ่นประเทศญ่ีปุ่ น คือ ECF Tornado Energy Godo 
Kaisha ซึง่ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 คิดเป็นเงินลงทนุประมาณ 29.52 ล้านบาท 
เพื่อรองรับการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวตัต์ ที่
เมืองฮิเมจิ จงัหวดัฮิวโงะ คาดวา่จะเร่ิมจ าหนา่ยไฟฟ้าได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 

กรรมการผู้จดัการ ได้เรียนชีแ้จงข้อมลูรายได้จากการขายเปรียบเทียบรายไตรมาส ระหวา่งปี 2556 และ ปี 
2557 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตของรายได้จากการขายเติบโตเพิ่มขึน้เทา่กบั ร้อยละ 
15.42 ร้อยละ 7.39 ร้อยละ 2.26 และลดลงร้อยละ 10.86 ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แตท่ัง้นีโ้ดย
ภาพรวมแล้วบริษัทฯ สามารถสร้างอตัราการเติบโตของรายได้จากการขายทัง้ปี 2557 ได้เทา่กบัร้อยละ 3.09 โดยมีรายได้
จากการขายตลอดปี 2557 เทา่กบั 1,209.05 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2556 มีรายได้จากการขายเทา่กบั 1,172.76 ล้านบาท 

ข้อมลูรายได้แบง่แยกตามประเภทผลติภณัฑ์ ตัง้แตปี่ 2555 ถึงปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้โดยสว่นใหญ่กวา่
ร้อยละ 70 มาจากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ที่ผลติจากไม้ปาติเคิลบอร์ด โดยในปี 2557 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้
ที่ 852.47 ล้านบาท เติบโตจากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายอยูท่ี่ 821.48 ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลติจาก
ไม้ยางพาราที่ 176.59 ล้านบาท มียอดจ าหนา่ยที่ลดลงโดยในปี 2556 มีรายได้จากการจ าหนา่ยอยูท่ี่ 202.62 ล้านบาท 
และเฟอร์นิเจอร์ที่จ าหนา่ยผา่นโชว์รูม และร้านค้าสง่ ร้านค้าปลกีรายยอ่ยเทา่กบั 108.82 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2556 มี
รายได้จากการจ าหนา่ยอยูท่ี่ 95.47 ล้านบาท และมีรายได้จากการจ าหนา่ยกระดาษปิดผิว และไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
เทา่กบั 61.65 ล้านบาท และ 9.51 ล้านบาท ตามล าดบั ในขณะท่ีมีรายได้จากการจ าหนา่ยในปี 2556 เทา่กบั 50.22 ล้าน
บาท และ 2.98 ล้านบาท ตามล าดบั  

ข้อมลูรายได้แบง่แยกตามช่องทางการจดัจ าหนา่ย ตัง้แตปี่ 2555 ถึงปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้โดยสว่นใหญ่
กวา่ร้อยละ 60 มาจากการจ าหนา่ยเฟอร์นเิจอร์ที่ผลติตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) โดยในปี 2557 สามารถสร้างรายได้
จากการขายได้ที่ 690.41 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2556 ที่มรีายได้จากการขายอยูท่ี่ 740.34 ล้านบาท รองลงมาคือ 
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลติภายใต้ตราสนิค้าของบริษัทที่ 338.66 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายอยูท่ี่ 283.76 
ล้านบาท และเฟอร์นิเจอร์ที่จ าหนา่ยผา่นโชว์รูม และร้านค้าส่ง ร้านค้าปลกีรายยอ่ยเทา่กบั 89.18 ล้านบาท และ 19.64 
ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายอยูท่ี่ 89.18 ล้านบาท และ 19.64 ล้านบาท ตามล าดบั  

ทัง้นีห้ากคิดเป็นสดัสว่นการจ าหนา่ยภายในประเทศและตา่งประเทศ จะมีสดัสว่นรายได้เทา่กบัร้อยละ 
38.67 และ ร้อยละ 61.33 ตามล าดบั 

ข้อมลูก าไรสทุธิเปรียบเทยีบรายไตรมาส ระหวา่งปี 2556 และ ปี 2557 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 
บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตของก าไรสทุธิเพิ่มขึน้เทา่กบั ร้อยละ 113.01 ร้อยละ 222.09 ร้อยละ 12.49 และร้อยละ 80.76 
ตามล าดบั เมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน แตท่ัง้นีโ้ดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ สามารถสร้างอตัราการเติบโตของก าไร
สทุธิทัง้ปี 2557 ได้เทา่กบัร้อยละ 71.32 
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีอตัราสว่นก าไรขัน้ต้น อตัราก าไรสทุธิ และอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น ในรอบปี 
2557 เทา่กบัร้อยละ 26.62 ร้อยละ 5.66 และร้อยละ 18.78 ตามล าดบั ซึง่ทัง้สามอตัราสว่นดงักลา่วมีการเติบโตเพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เนื่องเมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2556 ที่มีอตัราสว่นเทา่กบัร้อยละ 22.75 ร้อยละ 3.47 และ ร้อยละ 14.99 ตามล าดบั  

นอกจากข้อมลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึน้ในรอบปี 2557 แล้ว กรรมการผู้จดัการยงัได้
แจ้งตอ่ที่ประชมุเพื่อรับทราบถงึแผนธุรกิจในปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัทฯ ได้วางแผนกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไว้ส าหรับปี 2558 โดย 

 จะเน้นการผลติและจ าหนา่ยสนิค้าที่มมีลูคา่เพิ่ม (Value Added) ซึง่เมื่อเร็ว ๆ นี ้บริษัทฯ ได้ลงนาม
ในสญัญาการเป็นผู้ซือ้ลขิสทิธ์ิการ์ตนูจาก บริษัท ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“Disney”) เพื่อใช้ผลติ
และจ าหนา่ยสนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 เน้นการออกแบบและพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ เพื่อสร้าง Value Added สง่ผลให้เพิ่มราคาจ าหนา่ย
ได้สงูจากเดมิ 

 จดัตัง้ทีมงานด้านการตลาด เพื่อเจาะกลุม่ลกูค้าในเขตเศรษฐกิจอาเซยีน (“AEC”) เพื่อแสวงหาชอ่ง
ทางด้านการตลาดในกลุม่ประเทศเขตเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ที่ผา่นมาประเทศไทยได้มีการสง่ออก
สนิค้าไปจ าหนา่ยในกลุม่ตลาด AEC คิดเป็นมลูคา่กวา่ 6,000 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ เลง็เห็นถงึโอกาส
ในการเจาะกลุม่ลกูค้ากลุม่นี ้ ขณะนีบ้ริษัทได้เร่ิมเข้าถึงกลุม่ลกูค้าในประเทศอินโดนีเซียแล้ว สว่น
มาเลเซียคาดวา่ จะเร่ิมสง่ออก shipment แรกได้ในเร็ว ๆ นี ้โดยบริษัทได้จดัตัง้ทีมงานเพื่อขยายงาน
สว่นนีไ้ว้รองรับแล้ว 

 ปรับเพิ่มรายการสนิค้าให้มากขึน้ เพิ่มโอกาสน าเสนอผลติภณัฑ์ตอ่ลกูค้า โดยการเพิ่มรายการสนิค้าที่
จะเสนอขายตอ่ลกูค้า เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการขายให้เพิม่ขึน้ 

 รักษานโยบายควบคมุต้นทนุการผลติและคา่ใช้จา่ยด าเนินงานตา่ง ๆ โดยเคร่งครัด เพื่อรักษาระดบั
อตัราก าไรให้อยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคยีงจากเดิมหรือดขีึน้จากเดิม 

 
ในภาพรวมของธุรกิจเฟอร์นเิจอร์ ในสว่นการสง่ออกเพื่อจ าหนา่ยสนิค้าไปยงัตา่งประเทศ จากกลุม่ลกูค้า

หลกัในประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทฯ จะยงัคงรักษาฐานลกูค้าในกลุม่นีต้ามเดมิ ในขณะที่จะแสวงหาโอกาสในการขยายฐาน
ลกูค้า โดยเฉพาะในปีนีต้ัง้เป้าหมายส าหรับกลุม่ลกูค้าแถบ AEC ให้เพิ่มขึน้ 

ส าหรับสว่นของ Showroom “ELEGA” บริษัทฯ ตัง้เป้าการขยายสาขาตอ่เนื่องไมต่ ่ากวา่ 3 แหง่ โดยในปีนี ้
ได้เปิดด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว 1 แหง่ ได้แก่ สาขาหาดใหญ่ ซึง่ได้รับผลตอบรับจากลกูค้าคอ่นข้างดี ล าดบัตอ่ไปจะเป็น
การเปิดสาขาเพิ่มเติมในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเตมิอีก 1 แหง่ และส าหรับแผนในปี 2559 
บริษัทฯ ได้รับแผนการขยายสาขาของกลุม่พนัธมิตรทีเ่ปิดให้เชา่พืน้ท่ีแล้ววา่ มีแผนท่ีจะขยายได้อีกถึง 10 สาขา แตอ่ยา่งไร
ก็ตามบริษัทฯ จะต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อมลูดงักลา่วตอ่ไป 
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ในสว่นของกลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้าปลกีสมยัใหม ่ (Modern Trade) บริษัทฯ มีแผนการสร้างรายได้ให้
เติบโตเพิม่ขึน้จากการเพิ่มประเภทสนิค้าในกลุม่การ์ตนู Disney เข้าไปน าเสนอตอ่ทีมผู้ซือ้ (Buyer) ซึง่ก็จะเป็นการสร้าง
รายได้อีกทางหนึง่ นอกจากนีใ้นกลุม่ของสินค้าท่ีได้รับลขิสทิธ์ิในการผลติจาก Disney บริษัทมีแผนท่ีจะสร้าง Showroom 
ส าหรับสนิค้าของ Disney ขึน้มาตา่งหาก ซึง่อาจอยูใ่นรูปแบบของ Disney shop หรือ Disney corner เพิ่มเตมิให้ได้
ภายในปีนีอ้ีก 5 แหง่ ซึง่ขณะนีบ้ริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการศกึษาวา่ รูปแบบผลติภณัฑ์ หรือรูปแบบร้านค้าแบบไหนที่จะ
เหมาะสมกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภคชาวไทย  

ส าหรับสนิค้าในกลุม่ร้านค้าสง่และร้านค้าปลกีรายยอ่ยทัว่ไป (Dealer) ซึง่บริษัทฯ ใช้ตราสนิค้าในกลุม่นีว้า่ 
“COSTA” นัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพิม่ช่องทางการขยายลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ลา่สดุบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการแสดงสนิค้า
ในงาน “Thailand International Furniture Fair (TIFF) 2015” บริษัทฯ ได้เชิญกลุม่ผู้ประกอบการร้านค้าสง่รายใหญ่ ๆ 
เข้าร่วมงานดงักลา่ว เพื่อเปิดโอกาสในการน าเสนอสนิค้าใหม ่ๆ รวมถงึสร้างโอกาสในการรับค าสัง่ซือ้สนิค้าจากลกูค้าด้วย 

ส าหรับสนิค้าประเภทกระดาษปิดผิว ขณะนีเ้ร่ิมได้รับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าในประเทศมาเลซยีบ้างแล้ว 
นอกจากนีย้งัอาจจะได้รับค าสัง่ซือ้จากกลุม่ลกูค้าในประเทศอิตาล ี โดยคาดวา่ ปี 2558 ยอดการจ าหนา่ยกระดาษปิดผิว
ของบริษัทฯ จะเติบโตตอ่เนื่องเชน่กนั  

 
ความท้าทายใหม่ สู่ ...ธุรกิจด้านพลังงานทางเลอืก 
ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัตัง้บริษัท อีซเีอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัทฯ ได้เข้า

ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว โดยในเบือ้งต้นจะมกีารเข้าลงทนุใน
โครงการด้านพลงังานทดแทน ดงัต่อไปนี ้ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ (Solar Farm) 
 โครงการโรงไฟฟ้าที่ญ่ีปุ่ น ขนาด 1.5 MW คาดวา่ จะจ าหนา่ยไฟได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 

2558 
 แสวงหาโอกาสขยายขนาดก าลงัการผลติให้มากขึน้จากเดิม โดยตัง้เป้าหมายไว้ที่ 10 - 15 MW 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ บนหลงัคา (Solar Rooftop) 
 โครงการท่ีลงนามในบนัทกึความเข้าใจ (MOU) กบัทางบริษัท กนักลุ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

(มหาชน) (GUNKUL) คาดวา่ จะเร่ิมเข้าประมลูเพื่อเสนอรับคดัเลอืกให้เป็นผู้จ าหนา่ยไฟฟ้า
ตอ่ภาครัฐได้ในไตรมาสที่ 2 ปีนี ้ปัจจบุนัเตรียมพืน้ท่ีรองรับไว้ส าหรับก าลงัการผลติติดตัง้ที ่15 
เมกะวตัต์ ขนาดพืน้ท่ีบนหลงัคารวม 95,000 ตารางเมตร มลูคา่เงินลงทนุทัง้หมดเบือ้งต้น
ประมาณ 870 ล้านบาท  
ซึง่ที่ผา่นมา ต้องรอภาครัฐประกาศนโยบายการรับซือ้ไฟฟ้าและการเปิดโอกาสให้เข้าร่วม
ประมลูรอบใหม ่และขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอการยกเลกิใบอนญุาตเก่าให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ซึง่ที่
ผา่นมาได้มกีารยืดเยือ้ระยะเวลามาตัง้แตช่่วงเดือนมีนาคม มาเป็นเมษายน จนถึงขณะนีค้าด
วา่จะต้องขยายระยะเวลาออกไปเป็นเดือนพฤษภาคม  

 เมื่อผลการประมลูเรียบร้อย จงึจะเร่ิมต้นการก่อสร้างโครงการ คาดวา่ จะใช้เวลาตอ่จากนัน้
อีก 6 – 9 เดือน จึงจะเร่ิมการจ าหนา่ยไฟฟ้าได้ 
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 ตัง้เป้าหมายไว้สงูสดุที่ 30 เมกะวตัต์ 
 แสวงหาโอกาสเพิ่มเตมิ สู.่...ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืกด้านอื่น ๆ อาทิ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล หรือ

โรงไฟฟ้าพลงังานลม  
 
บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายทีจ่ะจดัท านโยบายเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) ทีม่ีผลอยา่งยัง่ยืน

ทัง้ตอ่สงัคมและกิจการให้มากขึน้จากเดิมส าหรับรอบปี 2558 นี ้
 
ภายหลงัจากการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 ของกรรมการผู้จดัการ ประธานฯ ได้สอบถาม

วา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุได้มคี าถามจากผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 
นายมนตรี ปานเจริญ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ได้กลา่วช่ืนชมตอ่การเข้าซือ้ลขิสทิธ์ิการ์ตนูจาก 

Disney โดยได้สอบถามตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้

 ค าถามเกี่ยวกบั Disney ไดแ้ก่ สินคา้ประเภทใดทีบ่ริษัทฯ จะสามารถผลิตและจ าหน่ายได ้
ค่าลิขสิทธ์ิมีมูลค่าเท่าใด อายลิุขสิทธ์ิมีระยะเวลาเท่าใด และความคุม้ค่าของค่าใช้จ่ายกบัรายไดที้ค่าดว่าจะไดร้บัเป็น
อย่างไร 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้
ส าหรบัผลประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะไดร้บัจากการเขา้ซ้ือลิขสิทธ์ิการ์ตูนจาก Disney นัน้ คือ 

ความสามารถทีจ่ะผลิตสินคา้โดยสามารถน าลายการ์ตูนของ Disney เขา้มาใช้ประกอบในการผลิตผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์
ไดท้ัง้หมด อาทิ โต๊ะ ตู ้ เตียง รวมถึงโซฟา และผลิตภณัฑ์อืน่ ๆ ทีเ่ข้าข่ายเป็นผลิตภณัฑ์ทางดา้นเฟอร์นิเจอร์ทัง้หมด โดย
หากเป็นกลุ่มลูกคา้ในประเทศอืน่ ๆ ถา้หากมีฐานะเป็น Franchisee เช่นเดียวกบัของบริษัทฯ ก็จะสามารถสัง่ซ้ือสินคา้
จากบริษัทฯ ได ้ ยกเวน้ว่า บริษทัฯ จะไม่สามารถส่งสินคา้ขายใหก้บัทางสหรฐัอเมริกาในฐานะประเทศเจ้าของลิขสิทธ์ิได ้
ซ่ึงการเขา้ซ้ือลิขสิทธ์ิจาก Disney จะเป็นการเพ่ิมโอกาสสร้างรายไดที้ม่ากข้ึนใหก้บับริษัทฯ 

การคิดค่าลิขสิทธ์ิ ทาง Disney จะเรียกเก็บในอตัราทีต่กลงร่วมกนัตามยอดขายทีเ่ราขายใหก้บัลูกคา้ 
สญัญาการใช้ลิขสิทธ์ิ มีอายคุราวแรกเท่ากบั 2 ปี และจะพิจารณาต่อสญัญาเป็นครัง้คราวไป 
ส าหรบัความคุม้ค่าของค่าใช้จ่ายกบัรายไดที้ท่างบริษัทฯ จะไดร้บันัน้ บริษัทฯ มองว่า เป็นการสร้าง

โอกาสทางธุรกิจ เนือ่งจากทาง Disney มีตวัการ์ตูนทีท่ัว่โลกรู้จกัเป็นอย่างดี และสินคา้ทีผ่ลิตจากทางบริษัทฯ เป็นลิขสิทธ์ิ
จริง ดงันัน้ความสวยงาม ความคมชดัของตวัการ์ตูนบนผลิตภณัฑ์จะมีความสวยงามมากกว่า ซ่ึงบริษัทฯ ไดต้ัง้เป้า
ช่องทางการตลาดเพือ่น าเสนอสินคา้ใหก้บักลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) อาทิ เทสโก้ โลตสั โฮมโปร ซ่ึง
ตัง้เป้าหมายทีจ่ะมีรายไดจ้ากส่วนนีป้ระมาณ 5 – 7 ลา้นบาทต่อเดือน และในส่วนของโชว์รูม Disney ทีมี่แผนการจะสร้าง
และขยายสาขาเพือ่จ าหน่ายสินคา้ลิขสิทธ์ิจาก Disney เพ่ิมเติมจากโชว์รูม ELEGA ของบริษัทฯ ในปัจจุบนั ก็ได้
ตัง้เป้าหมายการขยายสาขาใหไ้ด ้10 สาขา ภายในระยะเวลา 2 ปี ซ่ึงตัง้เป้าทีจ่ะมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอีก 3 – 4 ลา้นบาท ต่อ
เดือน รวมทัง้ส้ินตัง้เป้าหมายไว ้8 – 11 ลา้นบาทต่อเดือน  

นอกจากนีท้างบริษัทฯ ยงัไดพิ้จารณาถึงแผนการตลาดของ Disney ซ่ึงจะช่วยเอือ้ต่อการสร้างการ
รบัรู้ในผลิตภณัฑ์ทีเ่กี่ยวข้องกบั Disney ใหเ้กิดการรบัรู้ในกลุ่มผูบ้ริโภคใหม้ากข้ึนจากเดิม ซ่ึงทีผ่่านมาจะมีกระแส อาทิ 
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Disney on ICE เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ของ Disney จะครอบคลมุตัง้แต่เด็กเล็ก เด็กวยัรุ่น จนถึงระดบัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
นอกจากนีท้าง Disney ยงัขยายกลุ่มผลิตภณัฑ์ใหม้ากข้ึนจากการ์ตูนในกลุ่ม คือ การขยายเพือ่ซ้ือการ์ตูนในกลุ่มของ 
Marvel เข้ามาดว้ย ดงันัน้จะเห็นไดว่้า ทางบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายทีเ่ติบโตไปกบักิจกรรมทางดา้นการตลาดของ Disney 
เช่นเดียวกนั 

 ค าถามเกี่ยวกบัธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ไดแ้ก่ ความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ มี
อะไรบา้ง ความเสีย่งเกีย่วกบัอตัราแลกเปลีย่น ความเสียหายทีอ่าจจะเกิดข้ึนต่อการเสือ่มสภาพของ
สินคา้ จากวตัถดิุบทีเ่ป็นไม้ยางพารา ภาวะความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อ
บริษัทฯอย่างไรบา้ง และคู่แข่งขนัทางการคา้ทีส่ าคญัของบริษัทฯ 
กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้
จากทีไ่ดก้ล่าวไวถึ้งแผนการด าเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงมูลค่ารายไดส่้วนใหญ่มาจากการส่งออกไป

จ าหน่ายยงัต่างประเทศ โดยขอน าเสนอตวัเลขมูลค่าการส่งออกในปี 2557 ทีผ่่านมา เท่ากบั 38,549 ลา้นบาท เติบโต
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเท่ากบัร้อยละ 2.86 โดยมีสดัส่วนของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ เท่ากบัร้อยละ 36.13 ของมูลค่าการ
ส่งออกทัง้หมด หรือคิดเป็น 13,982 ลา้นบาท โดยล าดบัผูน้ าเขา้เฟอร์นิเจอร์จากไทยทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกา 
ออสเตรเลีย มาเลเซีย และจีน ซ่ึงในกลุ่ม Top 20 หากรวมเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะคิดเป็น
มูลค่าการส่งออกเท่า 5,818 ลา้นบาท ดงันัน้จากข้อมูลดงักล่าว จึงเป็นส่วนส าคญัทีท่ าใหบ้ริษัทฯ จะตอ้งตระหนกัถึงการ
ส่งออกสินคา้ไปจ าหน่ายในกลุ่ม AEC ใหม้ากข้ึนจากเดิม 

เนือ่งจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ การส่งออก ดงันัน้ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจึงเป็นเร่ืองทีไ่ม่
สามารถหลีกเลีย่งได ้ อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ จะจดัท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหนา้ (Forward 
contract) ซ่ึงทีผ่่านมาคณะกรรมการบริหารความเสีย่งไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองนีโ้ดยเนน้ใหบ้ริษัทฯ จดัท าสญัญา 
Forward ไวใ้หค้รอบคลมุเฉพาะในส่วนทีบ่ริษัทฯ จะตอ้งใช้ตามมูลค่าการซ้ือขายทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศเป็นคราว ๆ 
เท่านัน้ โดยไม่ใหจ้ดัท าวงเงินซ้ือขายทีก่วา้งมากเกินไปซ่ึงจะยากต่อการควบคมุหากเกิดความผนัผวนจากอตัรา
แลกเปลีย่น 

ส าหรบัความเสีย่งเร่ืองวตัถดิุบ เนือ่งจากผลิตภณัฑ์ทีท่ าจากไมย้างพารานัน้ บริษัทฯ มีแผนทีจ่ะพยายาม
หมนุเวียนสต็อกสินคา้ใหมี้อายไุม่เกินกว่า 6 เดือน 

คู่แข่งขนัทางการคา้ บริษัทฯ พิจารณาว่า ในแต่ละประเทศก็จะมีจุดแข็ง จดุอ่อนทีแ่ตกต่างกนัไป ดงันี ้
- ส าหรบัจีน ซ่ึงที่ผ่านมาในอดีตเคยพิจารณาว่า อาจจะเป็นคู่แข่งขนัทีส่ าคญันัน้ ปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็น

เช่นนัน้โดยทางบริษัทฯ มองว่า จีนจะมีโอกาสเป็นคู่คา้กบัทางบริษัทฯ ไดใ้นอนาคต โดยได้
วางแผนทีจ่ะออกงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ ทีเ่ซ่ียงไฮ ้ ในช่วงเดือนกนัยายน 2558 และจีนมีแนวโนม้ที่
จะสัง่ซ้ือเฟอร์นิเจอร์จากไทยเพ่ิมมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

- เวียดนาม ปัจจุบนัจะตอ้งน าเข้าวตัถดิุบจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในขณะทีค่่าแรงงานเร่ิม
ปรบัตวัเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงในอนาคตอาจจะปรบัเพ่ิมข้ึนจนมีระดบัค่าแรงทีใ่กลเ้คียงกบัของไทย 

- มาเลซีย บริษัทฯ พิจารณาว่า เป็นคู่แข่งทีส่ าคญั แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไดโ้อกาสจากการ
เปิด AEC โดยการน าบคุลากรทางดา้นการบริหารจดัการตน้ทนุในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จากมาเลเซีย
เข้ามาช่วยในการบริหารงานมากข้ึน 



 

หน้าที่ | 11 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มองว่า ปัจจุบนับริษัทฯ จะตอ้งแข่งขนักบัตวัเองเป็นหลกั เพือ่สร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการคา้เมื่อเทียบกบัคู่แข่งขนัรายอืน่ ๆ ในต่างประเทศ 

ส าหรบัการกีดกนัทางการคา้ในต่างประเทศส าหรบักลุ่มสินคา้เฟอร์นิเจอร์นัน้ ปัจจุบนัยงัไม่มีการกีดกนั ซ่ึง
อาจจะเคยไดยิ้นเร่ืองมาตรฐาน FSC หรือ การจดัการป่าไม้อย่างยัง่ยืน (The Forest Stewardship Council) เป็น
มาตรฐานทีท่างยโุรปเป็นผูก้ าหนดข้ึน แต่อย่างไรก็ตามไม้ยางพาราไม่ไดจ้ดัเป็นไม้ป่า เนือ่งจากเป็นไม้ทีมี่การปลูกข้ึนเพือ่
ใช้ประโยชน์จากน ้ายางพารา และตดัโค่นเมื่อหมดอาย ุซ่ึงเข้าข่ายเป็นกลุ่ม Replantation forest 

ส าหรบัการขยายธุรกิจเขา้สู่พลงังานทางเลือกนัน้ นบัว่า เป็นการเปิดช่องทางใหก้บับริษัทฯ สามารถสร้าง
ความเจริญเติบโตได ้ ประกอบกบัแนวโนม้ความตอ้งการทางดา้นพลงังานไฟฟ้าของไทยยงัคงเติบโตต่อเนือ่ง ซ่ึงหาก
เศรษฐกิจปรบัตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ทัง้ประเทศจะมีความตอ้งการใช้พลงังานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมี
พนัธมิตรทางธุรกิจทีดี่ คือ GUNKUL ทีไ่ดมี้การลงนามในบนัทึกความเขา้ใจร่วมกนัทีจ่ะร่วมมือในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar rooftop) 

 
นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ได้สอบถามตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ถงึข้อมลูผลการ

ด าเนินงานท่ีได้น าเสนอ และค าถามอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
1. เหตใุดจึงมีรายไดจ้ากเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราลดลง 
2. เหตใุดก าไรในช่วงไตรมาสที ่3 และ ไตรมาสที ่4 ของปี 2557 ถึงลดลง เป็นไปตามก าไรทีข้ึ่นอยู่

กบัฤดูกาล (Season) หรือไม่ 
3. บริษัทฯ จะประสบปัญหาความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดิุบประเภทไม้มากนอ้ยแค่ไหน 
4. หากใหเ้ปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเฟอร์นิเจอร์เหล็ก จะมีข้อเสียเปรียบไดเ้ปรียบกนั

อย่างไร 
5. ECF มีส่วนแบ่งทางดา้นตลาดในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อยู่ในล าดบัทีเ่ท่าไหร่ 
6. โอกาสในการเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่ทีจ่ะเขา้สู่อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ยาก ง่าย 

ขนาดไหน 
7. และตามทีป่รากฎข่าวในหนา้หนงัสือพิมพ์ เมื่อวนัที ่ 8 มกราคม 2558 ทีร่ะบวุ่า บริษัทฯ จ่อซ้ือ

ธุรกิจคา้ปลีกใหญ่ อนัดบั 3 จากญ่ีปุ่ น คาดว่า จะไดข้้อสรุปภายในไตรมาสที ่ 1 ปีนี ้ ขอใหแ้จ้ง
ความคืบหนา้เร่ืองดงักล่าวใหท้ราบดว้ย 

 
กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. สาเหตทีุบ่ริษัทฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราลดลง เนือ่งจากหากพิจารณา
ตวัเลขการส่งออกสินคา้ไปจ าหน่ายในประเทศญ่ีปุ่ นโดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 พบว่า มีมูลค่าการ
ส่งออกลดลงร้อยละ 9.35 ซ่ึงการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา บริษัทฯ ผลิตและส่งออกใหก้บัลูกคา้ในประเทศญ่ีปุ่ น
มากทีส่ดุ ซ่ึงในปีทีผ่่านมารฐับาลญ่ีปุ่ นมีนโยบายการปรบัเพ่ิมภาษีมูลค่าเพ่ิมเมื่อช่วงเดือนเมษายน ท าใหลู้กคา้ในประเทศ
ญ่ีปุ่ นเกิดการใช้จ่ายสินคา้นอ้ยลง ประกอบกบัเฟอร์นิเจอร์ไมย้างพารามีราคาจ าหน่ายแพงกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิล
บอร์ด ดงันัน้จากเหตผุลทีก่ล่าวจะเห็นไดว่้า สาเหตไุม่ไดเ้กิดจากความสามารถในการแข่งขนัทีล่ดลงของบริษัทฯ แต่
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อย่างไร ทัง้นีบ้ริษัทฯ คาดว่า ตวัเลขการสัง่ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมย้างพาราจากญ่ีปุ่ นจะเร่ิมฟ้ืนตวัและกลบัมาดีอีกครัง้ในรอบปี 
2558 นี ้ 

2. ค าถามเกี่ยวกบัสาเหตขุองก าไรในช่วงไตรมาสที ่3 และ ไตรมาสที ่4 ของปี 2557 ลดลง บริษัทฯ 
ขอเรียนว่า โดยปกติแลว้ ในช่วงไตรมาสที ่ 3 และ 4 จะเป็นหนา้ฤดูกาลขายสินคา้ (High season) มาตลอดระยะเวลา
การด าเนินธุรกิจทีผ่่านมา แต่เหตกุารณ์ทีไ่ม่ปกติเช่นนีไ้ดเ้กิดข้ึนในปี 2557 เนือ่งจากปัญหาทีท่ัว่โลกประสบคือ ภาวะดา้น
เศรษฐกิจทีช่ะลอตวั ปัญหาสงความในกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง กลุ่มยโุรปยงัไม่ฟ้ืนตวัเต็มที ่ ประเทศสหรฐัอเมริกา 
เร่ิมดีข้ึน แต่ก็ยงัไม่ถึงทีส่ดุ รวมถึงปัจจยัดา้นอืน่ ๆ ตามทีก่ล่าวมาในวาระก่อนหนา้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีก าไรในช่วงไตรมาส
ที ่3 และไตรมาสที ่4 ของปี 2557 ลดลง 

3. ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดิุบประเภทไม้ยางพารา บริษัทฯ ไดใ้หข้้อมูล
ต่อผูถื้อหุน้ว่า ปัจจุบนัประเทศไทยมีพืน้ทีก่ารผลิตไม้ยางพารากว่า 18 ลา้นไร่ โดยแต่ก่อนภาครฐัมีนโยบายสนบัสนนุให้
เกษตรกรโค่นไม้ยางพาราที ่ 250,000 ไร่ต่อปี แต่นโยบายล่าสดุ ใหก้ารสนบัสนนุเพ่ิมข้ึนถึง 400,000 – 500,000 ไร่ ดงันัน้
ปัญหาการขาดแคลนไม้ยางพาราเป็นไปไดย้ากทีจ่ะเกิดข้ึน ประกอบกบัปัจจุบนัพืน้ทีป่ลูกไมย้างพาราครอบคลมุในหลาย
ภูมิภาคภายในประเทศไทย โดยไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะพืน้ทีภ่าคใตเ้พียงอย่างเดียว 

4. หากจะเปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเฟอร์นิเจอร์เหล็ก ความแตกต่างทีจ่ะเห็นไดคื้อ 
ความนิยมในการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์เพือ่น ามาใช้ภายในบา้นจะยงัคงเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้อยู่ เนือ่งจากไม้เป็นวตัถดิุบทีอิ่ง
กบัธรรมชาติมากกว่าเฟอร์นิเจอร์เหล็ก ในขณะทีเ่ฟอร์นิเจอร์เหล็กจะเป็นทีนิ่ยมใชใ้นอสงัหาริมทรพัย์เพือ่การพาณิชย์ อาทิ 
โรงงาน หรือเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์มากกว่า  

5. ปัจจุบนั ECF มีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อยู่ในล าดบัที ่1 หรือ 2 หากพิจารณา
จากตวัเลขการส่งออกเพือ่จ าหน่ายในต่างประเทศ แต่ถา้หากเปรียบเทียบเฉพาะในประเทศไทย ECF จะมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดทีอ่นัดบั 5 หรือ 6 เนือ่งจากภายในประเทศจะมีผูค้รองส่วนแบ่งการตลาดรายใหญ่ อาทิ กลุ่มอินเด็กซ์ ลีฟว่ิง 
มอลล์ กลุ่มเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ กลุ่ม IKEA เป็นตน้ 

6. ส าหรบัโอกาสในการเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่ทีจ่ะเข้าสู่อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบนั
นบัว่า มีผูเ้ล่นรายใหม่นอ้ยมากหรือแทบจะไม่มีเลย ซ่ึงจะไม่ใช่เร่ืองของเงินลงทนุในการสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรเพือ่ใชใ้นการผลิต 
แต่เป็นเร่ืองของการบริหารจดัการ ภายในโรงงาน การเปิดตลาดกบัลูกคา้ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มลูกคา้ของบริษัทฯ มี
ระยะเวลาการซ้ือขายดว้ยกนัเป็นเวลามากกว่าสิบปีข้ึนไป ซ่ึงทางผูซ้ื้อเมื่อเกิดความคุน้เคยกบัโรงงานใดแลว้ ก็จะส่งค า
สัง่ซ้ือใหก้บัโรงงานนัน้ ๆ อย่างต่อเนือ่ง  

7. ตามทีป่รากฎข่าวในหนา้หนงัสือพิมพ์ เมื่อวนัที ่ 8 มกราคม 2558 ที่ระบวุ่า บริษัทฯ จ่อซ้ือธุรกิจ
คา้ปลีกใหญ่ อนัดบั 3 จากญ่ีปุ่ น คาดว่า จะไดข้้อสรุปภายในไตรมาสที ่ 1 ปีนี ้ ในประเด็นนี ้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า 
ในขณะนีบ้ริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดอีกหลายประเด็นทีส่ าคญัและยงัไม่ไดข้้อสรุป ซ่ึงจะตอ้งใช้เวลาอีก
สกัระยะหน่ึง 

 
นายประสาน มานะน าเกษม ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ได้สอบถามตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้

1. จากรายงานประจ าปี หนา้ที ่ 92 บริษัทฯ สามารถสร้างอตัราตน้ทนุขายไดล้ดลงอย่างต่อเนือ่ง 
เกิดจากสาเหตใุด 
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2. จากรายงานประจ าปี หนา้ที ่ 90 สินคา้คงเหลือ-สทุธิ มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ปี 
2555 ถึงปี 2557 เพ่ิมข้ึนจาก 211.22 ลา้นบาท เป็น 419.99 ลา้นบาท ซ่ึงสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน
ในอตัราส่วนทีม่ากกว่าการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายมาก ซ่ึงไม่สมัพนัธ์กนัเกิดจากสาเหตใุด 

3. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ทีมี่มูลค่าเท่ากบั 69.21 ลา้นบาท เป็น 118.21 ลา้นบาท ในปี 2557 ซ่ึงการ
ปรบัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่งเช่นนี ้ อาจส่งผลต่อก าไรของบริษัทฯ อยากทราบว่าบริษัทฯ จะมี
แนวทางในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารทีเ่พ่ิมข้ึนนีอ้ย่างไร 

 
นางสาวพชนนั สิงห์ภู่ ในฐานะผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (“ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี

กำรเงนิ”) ไดต้อบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้
1. บริษัทฯ สามารถสร้างอตัราตน้ทนุขายไดล้ดลงอย่างต่อเนือ่ง เกิดจากในรอบปีทีผ่่านมา บริษัทฯ 

ไดร้บัอานิสงส์จากราคาไม้ยางพารา และไม้ปาติเคิลบอร์ด ซ่ึงเป็นวตัถดิุบหลกัในการผลิตมีแนวโนม้ราคาปรบัตวัลดลง 
ประกอบกบับริษัทฯ มีนโยบายบริหารจดัการเพือ่ลดตน้ทนุการผลิตสินคา้ในกระบวนการผลิตใหล้ดลงจากเดิม 

2. สินคา้คงเหลือ-สทุธิ มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ปี 2555 ถึงปี 2557 เพ่ิมข้ึนจาก 
211.22 ลา้นบาท เป็น 419.99 ลา้นบาท นัน้ เกิดจากปัจจุบนั ลูกคา้ของบริษัทฯ นิยมสัง่ซ้ือสินคา้แบบ Mixed container 
คือ การผสมรายการสินคา้หลายประเภทเข้าไปใน 1 ตูค้อนเทนเนอร์ ซ่ึงจะแตกต่างจากเมื่อก่อนทีก่ารส่งสินคา้ต่อ 1 ตู้
คอนเทนเนอร์ จะบรรจุสินคา้เพียง 1 รายการเท่านัน้ และบริษทัฯ จะมีบริการส่งตูค้อนเทนเนอร์ไปในแต่ละท่าเรือ (Port) 
ตามทีลู่กคา้เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงจะแตกต่างจากแต่ก่อนทีส่่งตรงเพียงท่าเรือปลายทางแห่งใดแห่งหน่ึงเท่านัน้ ซ่ึงเป็นการช่วย
ลูกคา้ลดความยุ่งยากในการกระจายสินคา้ ดงันัน้ผลคือ บริษัทฯ มีภาระในการแบกรบัสต็อกสินคา้ทีเ่กิดจากการผลิตใน
หลายรายการมากข้ึน นอกจากนีสิ้นคา้คงเหลือทีเ่พ่ิมข้ึนยงัเกิดจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกคา้ประเภทร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 
(Modern trade) เพ่ิมข้ึนในปี 2557 ไดแ้ก่ เมกาโฮม และไทวสัด ุท าใหจ้ าเป็นตอ้งผลิตสินคา้เพือ่รองรบัค าสัง่ซ้ือทีเ่พ่ิมข้ึน
เช่นกนั จากเหตผุลทีก่ล่าวมาส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีปริมาณสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 

3. ส าหรบัส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร บริษัทฯ ไดเ้ร่ิมน านโยบายดา้น Key Performance Index (KPI) เพือ่น ามาใชก้ าหนดเป็นนโยบายในการชีว้ดัผล
การด าเนินงานในแต่ละแผนกใหท้ าผลงานใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ ซ่ึง KPI โดยส่วนใหญ่ก็จะเก่ียวข้องกบัการ
ควบคมุค่าใชจ่้ายในการบริหารใหมี้สดัส่วนทีล่ดลงจากเดิมดว้ย 

 
นายสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ ได้

กลา่วช่ืนชมผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมาของบริษัทฯ และได้สอบถามตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้
1. สินคา้คงเหลือ-สทุธิ ทีมี่แนวโนม้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง นัน้ ทางคู่คา้ไดพ้ยายามลดความเสีย่งของ

เคา้มาไวที้เ่รา ซ่ึงบริษัทฯ ไดมี้แนวทางการบริหารจดัการประเด็นนีอ้ย่างไร ประกอบกบัในงบ
การเงินของบริษัทฯ มีการตัง้ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลา้สมยัและเคลือ่นไหวช้าเพ่ิมข้ึน 

2. จากรายงานประจ าปี ในหนา้ที่ 74 ที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมย์เป็แนวร่วมปฏิบติั 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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ขอสอบถามถึงแผนการยกร่างนโยบายการต่อตา้นการทจุริตที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพือ่ยื่นต่อสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เพือ่ให้ได้รับการรับรอง
จาก IOD ต่อไป 

 
ทางท่านประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ที้เ่กี่ยวข้องตอบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน ไดต้อบค าถามเกี่ยวกบัสินคา้คงเหลือว่า ทีผ่่านมาบริษัทฯ ไดมี้
การบวกส่วนต่างเข้าไปทีต่น้ทนุสินคา้แลว้ในกรณีทีต่อ้งแบกรบัสต็อกสินคา้ใหก้บัลูกคา้ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการโกดงัสินคา้ ค่าดอกเบีย้ ฯลฯ เรียบร้อยแลว้ นอกจากนีย้งัมีนโยบายว่า การจะเปิดใบสัง่ซ้ือสินคา้ส าหรบัล็อตใหม่ได้
นัน้ ลูกคา้จะตอ้งด าเนินการเรียกของทีค่งคา้งอยู่ในสต็อกสินคา้ของบริษัทฯ ออกไปก่อน 

2. ส าหรบัเร่ืองการต่อตา้นการทจุริตคอร์รปัชัน่นัน้ กรรมการผูจ้ดัการใหไ้ดข้้อมูลเสริมว่า เร่ืองการ
ต่อตา้นการทจุริตคอร์รปัชัน่จดัเป็นนโยบายทีบ่ริษัทฯ ให้ความส าคญัมาตัง้แต่เร่ิมเปิดด าเนินธุรกิจ ประกอบกบัทางท่าน
ประธานฯ และท่านประธานกรรมการบริหาร ต่างใหค้วามส าคญัต่อนโยบายดา้นนีเ้ป็นอนัดบัตน้ ๆ ซ่ึงทีผ่่านมา บริษัทฯ 
ไดป้ระกาศเป็นนโยบายใหท้ราบภายในองค์กรว่า ความซ่ือสตัย์ สจุริต เป็นเร่ืองส าคญั และในส่วนนอกองค์กร บริษัทฯ มี
นโยบายการหา้มรบัสินบน ซ่ึงหากพนกังานของบริษัทฯ ถูกจบัไดว่้า มีการทจุริตเกิดข้ึนก็จะถูกยกเลิกการจ้างงาน รวมถึง
ส่งด าเนินคดีตามกฎหมายตามรายละเอียดในแต่ละกรณี เป็นตน้  

3. นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ในฐานะผูช่้วยเลขานกุารบริษัท (“ผู้ช่วยเลขำนุกำรบริษัท”) ไดใ้ห้
ข้อมูลว่า ขณะนีบ้ริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาถึงร่างนโยบายการต่อต้านการทจุริตทีจ่ะน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซ่ึงอาจเป็นการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวถดัไปที่จะเกิดข้ึน  

 
นายอน ุว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ได้สอบถามตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้

1. กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในต่างประเทศมองสินคา้ของบริษัทฯ จดัอยู่ในคณุภาพระดบัไหน เนือ่งจาก
เฟอร์นิเจอร์ทีเ่ราผลิตมีการส่งจ าหน่ายใหก้บัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ใน
ต่างประเทศ  

2. จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทีอ่าจเข้าสู่ภาวะเงินฝืด บริษัทฯ ไดว้างแผนการเพ่ิมหรือ
ขยายก าลงัการผลิตอย่างไร  

3. ขอชื่นชมถึงการไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิของ Disney แต่ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่า ในกรณีทีลู่กคา้ของเรามี
การสัง่ซ้ือสินคา้และน าไปท าการต่อในเชิงพาณิชย์ จะเกิดปัญหาอย่างไรหรือไม่ และลูกคา้ที่
ด าเนินการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสียค่าลิขสิทธ์ิอย่างไร  

4. ในส่วนของการเตรียมการดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ หรือพลงังานทางเลือกต่าง ๆ ขอ
สนบัสนนุ แต่ไม่ทราบว่า จะมีแหล่งเงินทนุมาจากทีไ่หน และไม่ทราบว่าในแต่ละโครงการฯ มี
ตน้ทนุการก่อสร้าง หรืออตัราผลตอบแทนจากการลงทนุอย่างไร  
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ทางท่านประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ที้เ่กี่ยวข้องตอบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้
1. กรรมการผูจ้ดัการ ไดใ้หค้ าตอบต่อผูถื้อหุน้ว่า ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ทีท่าง ECF เป็นผูผ้ลิตนัน้ 

ครอบคลมุผูบ้ริโภคในทกุกลุ่ม โดยลูกคา้ในต่างประเทศทีส่ ัง่ซ้ือสินคา้จากบริษัทฯ เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการในรูปแบบของ 
Modern trade ในต่างประเทศแบบเดียวกบั Index Living Mall และ SB Furniture ในประเทศไทย ทีมี่ขนาดพืน้ที่
จ าหน่ายตัง้แต่ 10,000 – 15,000 ตารางเมตร ดงันัน้กลุ่มลูกคา้ในต่างประเทศทีซ้ื่อสินคา้จากบริษัทฯ จึงเป็นกลุ่มลูกคา้
ตัง้แต่ระดบั B ข้ึนไป ส าหรบัตลาดภายในประเทศ สินคา้ของบริษัทฯ มีการจ าหน่ายครอบคลมุทกุกลุ่ม หากเป็นการซ้ือ
สินคา้ผ่านช่องทาง Modern trade ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ก็จะอยู่ในระดบั B หากเป็นการซ้ือสินคา้ผ่าน โชว์รูม ELEGA 
กลุ่มลูกคา้ก็จะเป็นระดบั B+ ข้ึนไป เนือ่งจากสินคา้จะมีราคาสูงข้ึนเมื่อเทียบกบัสินคา้ทีว่างจ าหน่ายใน Modern trade 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีสินคา้ทีเ่นน้เจาะตลาดในกลุ่มลูกคา้ต่างจงัหวดั โดยเป็นการจ าหน่ายผ่านร้านคา้ส่งรายใหญ่ และ
ร้านคา้ปลีกรายย่อยในต่างจงัหวดั (Dealer) ภายใตต้ราสินคา้ COSTA อีกดว้ย ดงันัน้จะเห็นไดว่้าสินคา้ของบริษัทฯ มี
วางจ าหน่ายครอบคลมุในทกุระดบั ทกุกลุ่ม 

2. ส าหรับค าถามเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อาจเข้าสู่ภาวะเงินฝืด ทางท่าน
ประธานฯ ไดเ้ชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (“รศ.ดร.
มนตรีฯ”) ตอบค าถามต่อผูถื้อหุน้ ซ่ึง รศ.ดร.มนตรีฯ ไดใ้ห้ข้อมูลว่า ตามหลกัการแล้ว การจะพิจารณาว่าเศรษฐกิจเข้าสู่
ช่วงภาวะเงินฝืดหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากข้อมูลด้านอตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงขณะนีป้ระเทศไทยมีอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปติดลบ
ติดต่อกนั 3 เดือน ซ่ึงสาเหตขุองเงินเฟ้อมาจาก 2 ประการคือ ดา้นต้นทนุ และดา้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนีเ้งินเฟ้อยงัแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เงินเฟ้อทัว่ไป และเงินเฟ้อพืน้ฐาน โดยหากเป็นเงิน
เฟ้อทัว่ไปที่ประเทศไทยประสบอยู่ในขณะนี ้ สาเหตเุกิดจากราคาน ้ามนัท่ีปรับตวัลดลง ส่งผลให้ต้นทนุการผลิตสินค้า
ลดลง ซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปไดว่้า เกิดภาวะเงินฝืด การจะพิจารณาว่า อยู่ในภาวะเงินฝืดหรือไม่ จะต้องดูจากเงินเฟ้อ
พืน้ฐาน ซ่ึงจะต้องติดลบติดต่อกนัเกินกว่า 6 เดือน  

ปัจจุบนัเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการพ่ึงพาในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 28 ในขณะท่ีพ่ึงพา
ต่างประเทศสูงถึงร้อยละ 72 โดยมีสดัส่วนการพ่ึงพาการคา้ในแถบภูมิภาคอาเซียนคิดเป็นสดัส่วน 1 ใน 4 ดงันัน้หาก
ต่างประเทศมีสญัญาณการฟ้ืนตวัทางด้านเศรษฐกิจดีข้ึน ประเทศไทยก็จะได้รบัอานิสงส์การฟ้ืนตวัตามไปด้วยเช่นกนั 
ส าหรับประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ที่สัง่ซ้ือสินคา้จากบริษัทฯ ขณะนีเ้ศรษฐกิจญ่ีปุ่ นได้เร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนบ้างแลว้ 
จากนโยบายการอดัฉีดเงินเข้าสู่ระบบ โดยในรอบปีงบประมาณทีเ่กิดข้ึนในช่วงเดือนเมษายนนี ้ ก็จะมีการจดัสรร
งบประมาณเพือ่อดัฉีดเงินเพ่ิมเติมอีก ส าหรบัแนวทางที่บริษัทฯ วางแผนการขยายตลาดไปยงักลุ่ม AEC นัน้ รศ.ดร.
มนตรีฯ ไดใ้ห้ข้อมูลว่า ในสดัส่วน 1 ใน 4 ที่เป็นการพ่ึงพาการค้าในแถบภูมิภาคอาเซียนนัน้ กว่าคร่ึงหน่ึงเป็นสดัส่วน
การค้าขายในบริเวณชายแดน ซ่ึงประเทศเพือ่นบา้นของไทย มีอตัราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในสดัส่วนตัง้แต่ร้อย
ละ 7 ข้ึนไป ซ่ึงจะเห็นไดว่้า กลุ่ม Modern trade ในไทยเร่ิมมีการขยายสาขาตามจงัหวดัชายแดนเพือ่รองรับการ
ขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศเพือ่นบา้นมากข้ึน ท าให้บริษัทฯ จะได้รับอานิสงส์จากการขยายสาขาของกลุ่ม 
Modern Trade ตามไปดว้ย  

3. กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามผูถื้อหุน้ถึงกรณีทีห่ากลูกคา้ของเรามีการสัง่ซ้ือสินคา้และน าไป
ด าเนินการต่อในเชิงพาณิชย์ส าหรบัสินคา้ทีเ่ป็นลิขสิทธ์ิของ Disney ว่า ไม่น่าจะน าผลิตภณัฑ์ทีซ้ื่อจากบริษัทฯ ไป
ด าเนินการในลกัษณะดงักล่าวได ้และอาจเสีย่งต่อการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในการละเมิดลิขสิทธ์ิจากทาง Disney ได ้
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4. กรรมการผูจ้ดัการได้แจ้งต่อผูถื้อหุ้นว่า แหล่งเงินทนุที่จะใช้ในการด าเนินธุรกิจดา้นโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ ขณะนีท้างคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการณ์ไว้แลว้ในระดบัหน่ึง เพียงแต่รอ
พิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ิมเติมเพือ่ให้ได้ข้อสรุป ส าหรบัเร่ืองอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate 
of Return : IRR) นัน้ จะต้องพิจารณาประกอบกบันโยบายของภาครฐัทีจ่ะประกาศออกมาในส่วนของการให้การ
สนบัสนนุต่อโครงการโรงไฟฟ้าในรอบนี้ดว้ย ทัง้นีบ้ริษัทฯ คิดว่า ภาพรวมของ IRR ที่เหมาะสมของโครงการน่าจะอยู่ที่
ร้อยละ 12 – 15  

นายเอิญ สริุยะฉาย ผูถื้อหุ้นมาประชมุดว้ยตนเอง ได้สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ดงันี ้

1. ความแตกต่างระหว่างสินคา้ทีเ่ราจะผลิตภายใตลิ้ขสิทธ์ิของ Disney กบัตราสินคา้ของบริษัทฯ 
เองทีจ่ าหน่ายอยู่ในปัจจุบนัเป็นอย่างไร 

2. ขอทราบอตัราก าไรขัน้ตน้โดยเปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา 
รวมถึงผลิตภณัฑ์อืน่ ๆ มีความแตกต่างกนัอย่างไร 

3. เนือ่งจากบริษัทฯ มีลูกคา้ในกลุ่มของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade) ซ่ึงกลุ่ม Modern 
trade เหล่านีม้กัจะนิยมผลิตสินคา้ในรูปแบบของ House brand เอง ซ่ึงหากในอนาคตกลุ่ม 
Modern trade เหล่านีเ้ร่ิมผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต ้House brand ของเคา้เองไม่ทราบว่าจะส่งผล
กระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร 

4. ขอทราบก าลงัการผลิตทีใ่ช้ไปในรอบปี 2557 
5. ปัจจุบนับริษัทฯ มีจ านวนแรงงานทีใ่ชใ้นการผลิตมาก ไม่ทราบว่า มีนโยบายทีจ่ะลดจ านวน

แรงงานลงอย่างไร 
6. ในส่วนของสต็อกสินคา้พบว่า ในรอบปี 2557 บริษัทฯ มีสินคา้คงเหลือ ในกลุ่มของสินคา้ระหว่าง

ผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิมเมื่อเทียบกบัปี 2556 ทีมี่มูลค่าเท่ากบั 81.61 ลา้นบาท เป็น 217.13 ลา้น
บาท ในปี 2557 ขอทราบว่า สินคา้เหล่านีเ้ป็นการผลิตเพือ่รอจ าหน่ายในอนาคต หรือว่าเป็นการ
ผลิตเพือ่ท าสต็อกสินคา้  

 
ทางท่านประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ที้เ่กี่ยวข้องตอบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. กรรมการผูจ้ดัการ ไดใ้หข้้อมูลว่า ขณะนีบ้ริษัทฯ ยงัเป็นเพียงผูไ้ดร้บัลิขสิทธ์ิทางดา้นเฟอร์นิเจอร์
จาก Disney เพียงรายเดียวในประเทศไทย ซ่ึงหากถามถึงความแตกต่างระหว่างสินคา้ทีเ่ราจะผลิตภายใตลิ้ขสิทธ์ิของ 
Disney กบัตราสินคา้ของบริษัทฯ เองทีจ่ าหน่ายอยู่ในปัจจุบนันัน้ สินคา้ทีผ่ลิตภายใตลิ้ขสิทธ์ิของ Disney จะจดัเป็นกลุ่ม
สินคา้ Premium ทีอ่าจจะบวกอตัราการท าก าไรข้ึนไปไดถึ้งร้อยละ 20 – 30 ทัง้นีจ้ะข้ึนอยู่กบัวตัถดิุบทีใ่ชใ้นการผลิตดว้ย 

2. ส าหรบัอตัราก าไรขัน้ตน้โดยเปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด และไมย้างพารา 
รวมถึงผลิตภณัฑ์อืน่ ๆ นัน้ อตัราก าไรขัน้ตน้ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ดจะสูงกว่าเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา 
เนือ่งจากใช้แรงงานคนในการผลิตนอ้ยกว่า และยงัมีตน้ทนุดา้นราคาไม้ทีใ่ชใ้นการผลิตถูกกว่า 

3. ก าลงัการผลิตทีใ่ช้ไปในรอบปี 2557 อยู่ทีป่ระมาณร้อยละ 70 ส าหรบั 1 กะ และยงัสามารถเพ่ิม
การท างานล่วงเวลา หรือเปิดการผลิตที ่2 กะ ได ้เพือ่รองรบัปริมาณการผลิตทีจ่ะเพ่ิมข้ึน 
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4. ส าหรบัเร่ืองจ านวนแรงงานทีใ่ช้ในการผลิตมาก ทีผ่่านมา บริษัทฯ ไดแ้ก้ไขปัญหาดา้นตน้ทนุ
ค่าแรงงานนบัตัง้แต่อตัราค่าแรงงานอยู่ที ่170 บาท ต่อวนั จนถึงทกุวนันีค่้าแรงอยู่ที ่300 บาท ต่อวนัเป็นทีเ่รียบร้อยแลว้ 
ซ่ึงการปรบัตวัตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา คือ การเพ่ิมจ านวนเคร่ืองจกัร เปลีย่นการใชแ้รงงานคนในการผลิตมาเป็นการใช้
เคร่ืองจกัรใหม้ากข้ึน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีแผนการน าระบบ MRP (Material Requirement Planning) เข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตใหม้ากข้ึนจากเดิมดว้ย  

5. ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดต้อบค าถามในส่วนของสต็อกสินคา้ว่า ในรอบปี 2557 ที่
บริษัทฯ มีสินคา้คงเหลือ ในกลุ่มของสินคา้ระหว่างผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิมนัน้ เกิดจากเป็นการเตรียมการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป
เพือ่รอส่งมอบลูกคา้ในช่วงไตรมาสที ่1 ของ ปี 2558 ซ่ึงในประเด็นนี ้ทาง รศ.ดร.มนตรีฯ ไดใ้หข้้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปัญหา
สต็อกสินคา้ทีเ่พ่ิมข้ึน ส่วนหน่ึงเกิดจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจทีก่ลุ่มลูกคา้ Modern trade บางรายเร่ิมไดร้บัผลกระทบใน
การขายสินคา้ ท าใหมี้การออกของจากทางบริษัทฯ ล่าชา้ตามไปดว้ย ส่งผลใหมี้ปริมาณสต็อกสินคา้คา้งอยู่ในโกดงั
เพ่ิมข้ึนจากเดิม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถสร้างภาพรวมการเติบโตในส่วนของผลก าไรไดเ้พ่ิมข้ึนและเพ่ิมข้ึน
มากกว่าอตัราการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายดว้ย 

 
ภายหลงัการตอบค าถามดงักลา่วทัง้หมด ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมคี าถาม หรือ

ข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงเข้าสูว่าระการ
ประชมุที่ 3 ตอ่ไป 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2557 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มกีารท างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใินการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ตามที่มาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด โดยรายละเอียดได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

โดยในวาระนีข้อเชิญ นางสาวพชนนั สงิห์ภู ่ในฐานะผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเร่ืองงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปี 2557 ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้กลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2557 สิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ โดยนายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท เอ็ม 
อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จะต้อง
ได้รับการอนมุตัจิากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ด้วย ทัง้นีง้บการเงินดงักลา่ว ได้แสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 
2557 ซึง่เป็นเอกสารที่สง่ไปให้ในล าดบัท่ี 2 แล้ว 
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นอกจากนีย้งัได้น าเสนอข้อมลูเก่ียวกบังบการเงิน ประจ าปี 2557 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
 ในสว่นของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2557 และปี 2556 มีรายละเอียด ดงันี ้

สนิทรัพย์ 
o บริษัทฯ มีสดัสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียน เทา่กบั 631.47 ล้านบาท และ 480.32 ล้านบาท ตามล าดบั คิด

เป็นสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้จากเดิมร้อยละ 31.47 
o บริษัทฯ มีสดัสว่นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน เทา่กบั 607.20 ล้านบาท และ 611.59 ล้านบาท ตามล าดบั 

คิดเป็นสดัสว่นท่ีลดลงจากเดิมร้อยละ 0.72 
o บริษัทฯ มีสดัสว่นสนิทรัพย์ เทา่กบั 1,238.67 ล้านบาท และ 1,091.91 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็น

สดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้จากเดมิร้อยละ 13.44 
หนีส้นิ 

o บริษัทฯ มีสดัสว่นหนีส้นิหมนุเวียน เทา่กบั 644.58 ล้านบาท และ 673.90 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็น
สดัสว่นท่ีลดลงจากเดิมร้อยละ 4.35 

o บริษัทฯ มีสดัสว่นหนีส้นิไมห่มนุเวียน เทา่กบั 194.97 ล้านบาท และ 73.17 ล้านบาท ตามล าดบั คดิ
เป็นสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้จากเดิมร้อยละ 166.48 

o บริษัทฯ มีสดัสว่นหนีส้นิ เทา่กบั 839.55 ล้านบาท และ 747.07 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นท่ี
เพิ่มขึน้จากเดิมร้อยละ 12.38 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 
o บริษัทฯ มีมลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 399.12 ล้านบาท และ 344.84 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็น

สดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้จากเดมิร้อยละ 15.74 
 

 ในสว่นของงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ มีรายละเอยีด ในรอบปี 2557 และ ปี 2556 ดงันี ้
o บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเทา่กบั 1,209.05 ล้านบาท และ 1,172.76 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็น

สดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 3.09 และมีรายได้รวมเทา่กบั 1,235.32 ล้านบาท และ 1,175.15 ล้าน
บาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 5.12 

o บริษัทฯ มีต้นทนุขายเทา่กบั 887.25 ล้านบาท และ 905.92 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นท่ี
ลดลงเทา่กบัร้อยละ 2.06 มีคา่ใช้จ่ายในการขายเทา่กบั 108.70 ล้านบาท และ 99.80 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นท่ีเพิม่ขึน้เทา่กบัร้อยละ 8.92 และมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเทา่กบั 118.21 
ล้านบาท และ 95.83 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 23.35 

o บริษัทฯ มีก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ เทา่กบั 82.85 ล้านบาท และ 45.99 ล้านบาท ตามล าดบั คิด
เป็นสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 80.15 และมีก าไรส าหรับงวด เทา่กบั 69.88 ล้านบาท และ 40.79 
ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 71.32 
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จากที่ได้น าเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปี 2557 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตามทีก่ลา่วมา
ทัง้หมด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2557 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ได้สอบถามข้อมลูตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ดงันี ้

1. งบการเงินทีมี่การปรบัปรุงใหม่ในรอบปี 2555 ไม่ทราบว่ามีการปรบัปรุงในเร่ืองใดบา้ง 
2. ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รายการองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถื้อหุน้ ทีเ่กิดข้ึนในหนา้งบ

การเงิน ไม่ทราบว่ามีรายละเอียดประกอบดว้ยรายการอะไรบา้ง 
3. ส าหรบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัใหม่ ไม่ทราบว่า ทางบริษัทฯ เตรียมความพร้อมต่อการบงัคบัใช้

ไวแ้ลว้อย่างไร และมาตรฐานการบญัชี เร่ืองสญัญาการประกนัภยั ทีมี่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้จะมี
ผลกระทบต่องบการเงินบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร 

 
ทางท่านประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ที้เ่กี่ยวข้องตอบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. นายเมธี รตันศรีเมธา ในฐานะผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (“ผู้สอบบัญชี”) ใหต้อบค าถามผูถื้อหุน้ ว่า 
ในรอบปี 2555 เป็นการปรบัปรุงงบการเงินตามมาตรฐานเร่ือง Deferred Income Tax  

2. ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รายการองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถื้อหุน้ ทีเ่กิดข้ึนในหนา้งบ
การเงิน สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากงบการเงินหนา้ 6 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรายการดงักล่าวเกิด
จากในอดีตทีผ่่านมา บริษัทฯ ไดด้ าเนินการจดัโครงสร้างธุรกิจเพือ่เตรียมความพร้อมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์ โดยวิธีการเข้าซ้ือทรพัย์สินจากบริษัทในกลุ่มซ่ึงขณะนัน้มีจ านวนรวม 5 บริษัท มาไวที้บ่ริษัทเดียว คือ ECF 
และน า ECF เขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป ตามมาตรฐานการบญัชีกล่าวว่า ในการซ้ือทรพัย์สินจากบริษัทในกลุ่ม
เดียวกนัทีร่าคายติุธรรม (Fair Value) การด าเนินการดงักล่าวจะใหบ้นัทึกราคาซ้ือทีร่าคาทนุเดิม (Book Value) และส่วน
ต่างระหว่างราคา Fair Value กบัราคา Book Value จะถูกบนัทึกโดยวิธีการลดมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงภายหลงัการ
ด าเนินการดงักล่าว บริษัทฯ ก็ไดด้ าเนินการใหบ้ริษัทประเมินราคาเขา้มาประเมินราคาทรพัย์สิน ท าใหเ้กิดจากปรบัราคา
จาก Book Value ทีบ่นัทึกไวเ้ป็นราคา Fair Value อีกที ซ่ึงเป็นวิธีการทางดา้นบญัชี และไม่ไดเ้ป็นการหลีกเลีย่งภาษีแต่
อย่างใด 

3. ส าหรบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัใหม่ เร่ืองสญัญาการประกนัภยั ผูส้อบบญัชีพิจารณาแลว้
ประเมินว่า จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด 

 
นายสถาพรฯ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย ได้สอบถามข้อมลูเพิม่เติมตอ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้
1. งบการเงิน ในหนา้ที ่54 ข้อ 29 ข้อย่อย ก. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน กล่าวถึง

การจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงบริษัทฯ เขา้เป็นผูถื้อหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 51 ค าถามคือ สดัส่วนการถือหุ้นส่วนทีเ่หลือร้อยละ 49 มีรายละเอียดการถือหุน้
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โดยใคร อย่างไร และจะเอือ้ประโยชน์ใหก้บับริษัทฯ อย่างไร และจากหวัข้อ ก. นี ้ บริษัทฯ มี
เงือ่นไข หรือข้อตกลงพิเศษใด ๆ ทีเ่ป็นสาระส าคญั ทีจ่ะตอ้งแจ้งต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้หรือไม่ 

2. ในรอบงบการเงินปี 2558 บริษัทฯ จะมีการจดัท างบการเงินรวม โดยน าบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซี
เอฟ โฮลด้ิง จ ากดั เขา้มารวม (Consolidate) ดว้ยหรือไม่ 

3. งบการเงิน ในหนา้ที ่ 55 ข้อ 29 ข้อย่อย ค. มีการกล่าวถึง การลงนามในสญัญาใช้ลิขสิทธ์ิกบั
บริษัทในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงเขา้ใจว่า คือ การลงนามกบัทาง Disney ซ่ึงเขา้ใจว่า ข้อมูลเกี่ยวกบั
เงินค่าลิขสิทธ์ิ จะถูกเปิดเผยในงบการเงินส าหรบัรอบไตรมาสที ่1 ปี 2558 นีอ้ยู่แลว้ ทัง้นีภ้ายใต้
สญัญานี ้มีเงือ่นไขอะไรทีผู่ถื้อหุน้ควรจะตอ้งรบัทราบดว้ยหรือไม่  

4. งบการเงิน ในหนา้ที ่55 ข้อ 30 การอนมุติังบการเงิน มีการระบวุ่า งบการเงินนีไ้ดร้บัการอนมุติัให้
ออกโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวนัที ่ 27 กมุภาพนัธ์ 2558 อยากจะ
สอบถามว่า งบการเงินดงักล่าวไดผ่้านการพิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดว้ยหรือไม่ 

 
ทางท่านประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ที้เ่กี่ยวข้องตอบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. ผูช่้วยเลขานกุารบริษัท ไดต้อบค าถามเกี่ยวกบัสดัส่วนการถือหุน้ส่วนทีเ่หลือร้อยละ 49 ว่า ทีผ่่าน
มา เมื่อวนัที ่ 5 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไดแ้จ้งสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถึงการจดทะเบียนจดัตัง้
บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั โดยในส่วนของผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 49 ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้สญัชาติ
ไทยรวม 3 ท่าน ไดแ้ก่  

1. นางศิริลกัษณ์ นกัเจริญ เป็นเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจการคา้ขายสินคา้เกษตรกรรม 
2. นางสาวนภาภรณ์ ศภุวงศ์ เป็นเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจดา้นรบัเหมาก่อสร้าง 
3. นางอรพิมล ผิวเหลืองสวสัด์ิ เป็นเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุง่ห่ม 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ เล็งเห็นว่า ทัง้ 3 ท่าน เป็นผูมี้ศกัยภาพทางดา้นเงินลงทนุ และบริษัทฯ จะไดร้บัประโยชน์

จากค าแนะน าทางดา้นธุรกิจ รวมถึงช่องทางในการด าเนินธุรกิจดา้นอืน่ ๆ ต่อไปในอนาคต 
2. ผูส้อบบญัชี ไดต้อบค าถามเกีย่วกบัในรอบงบการเงินปี 2558 บริษัทฯ จะมีการจดัท างบการเงิน

รวม โดยน าบริษัทย่อย คือ บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิง จ ากดั เข้ามารวม (Consolidate) ดว้ยหรือไม่นัน้ มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัใหม่ ใหห้ลกัการว่า ผูส้อบบญัชีจะตอ้งเขา้ไปประเมินถึงขอบข่ายการเขา้ควบคมุดว้ย ซ่ึงจะไม่ไดห้มายถึงเพียงแค่การ
เข้าไปถือหุน้ในสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 50 เท่านัน้ เมื่อเข้าข่ายเป็นการควบคมุจริง ๆ จึงจะสามารถน างบการเงินเขา้มา 
Consolidate ได ้

3. ผูส้อบบญัชี กล่าวว่า ข้อมูลเกี่ยวกบัเงินค่าลิขสิทธ์ิ การจะถูกเปิดเผยในงบการเงินส าหรบัรอบไตร
มาสที ่ 1 ปี 2558 หรือไม่นัน้ คงจะตอ้งข้ึนอยู่กบัหลกัการเปิดเผยข้อมูลทีอ่าจส่งผลต่อความลบัทางการคา้ของบริษัทฯ 
ดว้ย อย่างไรก็ตามทางผูส้อบบญัชีจะไดห้ารือกบัคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ซ่ึงหากสามารถเปิดเผยไดโ้ดยปกติทาง
คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ไม่เคยติดขดัในการเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ความโปร่งใสอยู่แลว้ 

4. ผูส้อบบญัชีตอบค าถามว่า โดยปกติในการจดัประชมุเพือ่พิจารณางบการเงินนัน้ ในชัน้แรกจะ
ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ซ่ึงในรอบนีท้างผูส้อบบญัชีจะเขา้ร่วมชี้แจงขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ย และ
เสร็จจากการประชมุแลว้ ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูน้ าเสนอวาระการพิจารณาและอนมุติังบการเงิน
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ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่รบัทราบและพิจารณาอนมุติัต่อไป ทัง้นีต้ามกฎหมายคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนา้ที่
โดยตรงในการกลัน่กรองงบการเงินก่อนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอยู่แลว้ 

 
นายปราโมทย์ ลิบรตันสกลุ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ได้สอบถามข้อมลูตา่ง ๆ เพิ่มเติมตอ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้
1. สดัส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) ของบริษัทฯ ในขณะนีอ้ยู่ทีป่ระมาณ 2 เท่า การจะ

ขอรบัการสนบัสนนุเงินกูยื้มในอนาคต จะมีข้อจ ากดัอะไรหรือไม่ 
2. ข้อมูลจากรายงานประจ าปี หนา้ที ่ 95 พบว่า บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ทีน่านข้ึนจาก 

43.22 วนั ในปี 2555 เพ่ิมข้ึนเป็น 60.86 วนั ในปี 2557 เกิดจากสาเหตใุด 
3. ในงบแสดงฐานะการเงินรวม พบว่า มีรายการเงินฝากธนาคารทีมี่ข้อจ ากดัในการใช้จ านวน 

30.00 ลา้นบาท ไม่ทราบว่า มีรายละเอียดอย่างไร 
4. ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ปรากฎรายการก าไร (ขาดทนุ) ทีย่งัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า

ยติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ ไม่ทราบว่า มีรายละเอียดอย่างไร 
5. ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน หนา้ที ่ 53 หวัข้อ ง. กล่าวถึงสญัญาขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ ไม่ทราบว่า ตรงส่วนนีจ้ะท าใหบ้ริษัทฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นหรือไม่ 
6. จากการทีบ่ริษัทฯ จะเขา้ร่วมลงทนุกบัทาง บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

(GUNKUL) คาดว่าจะใช้เงินลงทนุประมาณก่ีลา้นบาท  
ทางท่านประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ที้เ่กี่ยวข้องตอบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. รศ.ดร.มนตรีฯ ไดใ้หข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ว่า ปัจจุบนัมีสถาบนัการเงินบางแห่งใหค้วามส าคญัต่อ
ธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน ซ่ึงอาจจะอนโุลมสดัส่วนหนีสิ้นต่อทนุไดสู้งถึง 3 – 4 เท่า เนือ่งจากธุรกิจโรงไฟฟ้ามีรายไดเ้ข้า
มาสม ่าเสมอ และผลประกอบการจะดีกว่าธุรกิจปกติทัว่ไป แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะพิจารณาถึงแหล่งเงินกู้ยืมหรือ
แหล่งเงินทีจ่ะใช้ในการด าเนินธุรกิจในหลาย ๆ ประเด็น และจะพิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงั 

2. ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินแจ้งถึง สาเหตทีุบ่ริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ทีน่านข้ึนจาก
เดิม เกิดจากบริษัทฯ มีจ านวนลูกคา้ในกลุ่ม Modern trade และลูกคา้ประเภทร้านคา้ส่งและร้านคา้ปลีกในต่างจงัหวดั 
(Dealer) เพ่ิมข้ึน 

3. ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน แจ้งว่า รายการเงินฝากธนาคารทีมี่ข้อจ ากดัในการใช้จ านวน 
30.00 ลา้นบาท เป็นไปตามเงือ่นไขการใช้หลกัทรพัย์ค ้าประกนัวงเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ทีมี่ต่อสถาบนัการเงิน และในส่วน
ของงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ปรากฎรายการก าไร (ขาดทนุ) ทีย่งัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ 
เกิดจากการเข้าท าสญัญาขายเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงในประเด็นนีท้างผูส้อบบญัชีไดใ้หข้้อมูลเสริมว่า เงินฝากธนาคารทีมี่
ข้อจ ากดัในการใช้ดงักล่าวเป็นการค ้าประกนัวงเงินแพคก้ิงเครดิตตามทีไ่ดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน ข้อ 7. นอกจากนีใ้นส่วนของงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ยงัไดแ้ยกหวัข้อ ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น และ
ก าไร (ขาดทนุ) ทีย่งัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ ไวอ้ย่างชดัเจนในหนา้งบการเงินแลว้ 
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4. กรรมการผูจ้ดัการไดใ้หข้้อมูลว่า มูลค่าเงินทีจ่ะใชเ้ข้าร่วมลงทนุกบัทาง บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากดั (มหาชน) (GUNKUL) จะไดต้วัเลขทีช่ดัเจนเมื่อทราบถึงระยะเวลาทีจ่ะเร่ิมตน้โครงการอีกทีเนือ่งจากราคาการ
ก่อสร้างมีแนวโนม้ทีอ่าจจะลดลงต่อเนือ่ง แต่ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีตวัเลขมูลค่าการลงทนุอยู่ในใจแลว้  

 
นายสถาพรฯ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย ได้สอบถามข้อมลูตา่ง ๆ เพิ่มเติมตอ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้
1. ขอยอ้นกลบัไปทีค่ าถามเดิม ถึงกระบวนการพิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทฯ ซ่ึงเห็นว่า ทาง

คณะกรรมการบริษัทฯ จะตอ้งมีส่วนร่วมในการพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ดว้ย และ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนา้ทีเ่พียงการกลัน่กรอง เพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยจะตอ้งมีความรบัผิดชอบร่วมกนัทัง้สององค์คณะ ซ่ึงขอทราบข้อเท็จจริงในการ
พิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทฯ  

2. ขอสอบถามถึงประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะไดร้บัจากผูถื้อหุน้ทัง้ 3 ท่าน ในบริษัท อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ขอรบกวนชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมอีกครัง้เนือ่งจากในส่วนของการประกอบธุรกิจของทัง้สาม
ท่านไม่ทราบว่าจะเอือ้ประโยชน์ใหก้บับริษัทฯ ไดอ้ย่างไร 

3. ในส่วนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ทีจ่ะเข้าเป็นผูถื้อหุน้ในประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงถือเป็นบริษัท
หลานนัน้ จะมีรูปแบบการลงทนุในลกัษณะทีเ่ราเข้าเป็นผูบ้ริหารเองหรือตอ้งผ่านตวัแทนให้
บริหารโครงการ นอกจากนีบ้ริษทัฯ จะไดร้บัสิทธิพิเศษดา้นการส่งเสริมการลงทนุในญ่ีปุ่ นหรือไม่ 
อย่างไร และจะมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการอย่างไร  

ทางท่านประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ที้เ่กี่ยวข้องตอบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้
1. ท่านประธานฯ ไดแ้จ้งว่า กระบวนการพิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทฯ จะผ่านการพิจารณา

อนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทกุครัง้ นอกจากนี ้ รศ.ดร.มนตรีฯ ยงัไดก้ล่าวเสริมถึงประเด็นดงักล่าวดว้ยว่า ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณางบการเงิน โดยรบัทราบและสอบถามถึงประเด็นต่าง ๆ จากทางผูส้อบบญัชี
ก่อน ภายหลงัจากการประชมุแลว้เสร็จ ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูน้ าเสนองบการเงินต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่รบัทราบและพิจารณาอนมุติัต่อไป  

2. กรรมการผูจ้ดัการไดชี้้แจงถึงประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะไดร้บัจากผูถื้อหุน้ทัง้ 3 ท่าน ในบริษัท อีซีเอฟ 
โฮลด้ิงส์ จ ากดั ว่า ในการด าเนินธุรกิจบริษัทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งอาศัยความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมลงทนุรายอืน่ ๆ ซ่ึงทัง้ 3 ท่าน 
ก็เป็นผูที้มี่ศกัยภาพทางดา้นการเงิน มีความรู้ ความสามารถทีจ่ะใหข้้อมูลในเชิงธุรกิจแก่บริษัทฯ รวมถึงค าแนะน าในการ
ด าเนินการดา้นอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องได้ 

3. ในส่วนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ทีจ่ะเข้าเป็นผูถื้อหุน้ในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ
ญ่ีปุ่ น ซ่ึงถือเป็นบริษัทหลานนัน้ ที่ผ่านมาก่อนตดัสินใจเข้าลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่ น
ดงักล่าว บริษัทฯ ไดเ้ร่ิมต้นการศึกษาร่วมกบัพนัธมิตรทางดา้นธุรกิจท่ีมีความสมัพนัธ์กนัมายาวนานกว่า 20 ปี เป็น
ผูช่้วยประสานงานกบัผูส้นใจขายโครงการที่ประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบกบับริษัทฯ เป็นผูบ้กุเบิกการส่งสินคา้เฟอร์นิเจอร์ไป
จ าหน่ายในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นรายแรก ๆ ของไทยเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ดงันัน้จึงท าให้บริษัทฯ มีพนัธมิตรในประเทศ
ญ่ีปุ่ นอยู่ค่อนข้างมาก ซ่ึงผูป้ระสานงานโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น คือ พนัธมิตรที่ช่วยประสานงานการเจรจา 
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ประกอบด้วย Mr.Mihara Mr.Obata Mr.Noto ซ่ึงรู้จกักนัมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี เป็นผูเ้ข้าช่วยเหลือและแนะน า
โครงการจากผูส้นใจขายจ านวนกว่า 4 – 5 โครงการ จนในทีส่ดุได้ตดัสินใจเข้าซ้ือโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 1.5 เมกะ
วตัต์ไดเ้ป็นผลส าเร็จ นอกจากนีใ้นส่วนของการบริหารงานโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ไดว้างแผนทีจ่ะใหมี้การเชื่อมต่อข้อมูลใน
รูปแบบออนไลน์ เรียลไทม์ จากโครงการเพือ่ความสะดวกในการควบคมุและติดตามการด าเนินงานได้ทนัท่วงที  

นายศกัด์ิชยัฯ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ได้สอบถามข้อมลูเพิม่เติมตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ โดย
ขอทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกบัวงเงินแพคก้ิงเครดิต และวงเงินทรสัต์รีซีท มีรายละเอียดอย่างไร  

ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดต้อบค าถามดงักล่าวว่า วงเงินแพคก้ิงเครดิตเป็นวงเงินที่
บริษัทฯ สามารถน า Letter of credit (L/C) ที่ได้รับจากลูกค้ามายื่นขอท าวงเงินแพคก้ิงเครดิตเพือ่น าเงินมาใช้เป็น
วงเงินทนุหมุนเวียนในการผลิตสินค้าได้ที่ร้อยละ 70 ของวงเงิน Letter of credit   

ส่วนวงเงินทรัสต์รีซีทนัน้ เป็นวงเงินส าหรับการส่งออก โดยภายหลงัจากที่บริษัทฯ ส่งออกสินค้า
ให้กบัลูกคา้แลว้ จะสามารถขอใช้วงเงินทรัสต์รีซีทเพือ่จดัหาแหล่งเงินทนุหมุนเวียนชัว่คราวมาใช้ในการด าเนินธุรกิจได ้
ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับเงื่อนไขปลอดดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมส าหรับระยะเวลา 7 วนัแรก หลงัจากนัน้จะเสียอตัราดอกเบีย้ที ่
MLR – ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ต่อสถาบนัการเงิน 

 
ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ และเมื่อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 
โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2557 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 392,587,101 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสยีง 100  

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 204,336 หุ้น 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 

2557 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของ

ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นติิบคุคลและเงินส ารองตามกฎหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี ้ การ
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จ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลง โดยขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคลอ่ง 
แผนการลงทนุ รวมถึงปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึง่ได้น าเสนอ
รายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว  

โดยในสว่นของเหตผุลประกอบการพิจารณาในวาระนีข้อเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตตกิลุ 
ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นส าหรับเหตผุลประกอบการแจ้งทราบการจดัสรรก าไรสะสม และ
การพิจารณาเพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 116 นัน้ บริษัทมหาชนจ ากดัต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี
สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ ทนุ
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน เว้นแตบ่ริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุ
ส ารองมากกวา่นัน้ 

เนื่องจากขณะนีท้างบริษัทฯ ยงัจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายยงัไมเ่ข้าตามเกณฑ์ดงักลา่ว จึงเสนอตอ่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจดัสรรเงินก าไรจ านวน 5,100,000 บาท ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และขอเสนอตอ่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 โดย 

 จ่ายเงินปันผลจากสว่นที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.0069 บาท  
 จ่ายเงินปันผลจากสว่นที่ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ (NON-BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.0621 บาท  

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.069 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 35,880,000 บาท  
โดยขอน าเสนอข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2556 และ ปี 2557 ดงันี ้
ในรอบปี 2556 ที่ผา่นมา บริษัทฯ มีก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่ 40.84 ล้านบาท ซึง่ในปี 2557 มี

ก าไรสทุธิเทา่กบั 70.98 ล้านบาท มีการจดัสรรเงินส ารองตามกฏหมายในปี 2556 และ ปี 2557 เทา่กบั 3 ล้านบาท และ 5.10 
ล้านบาทตามล าดบั 

ในขณะนีม้ีจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วเทา่กบั 520 ล้านหุ้นเทา่กนัทัง้สองปี 
คิดเป็นจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ตอ่หุ้นในปี 2556 และ ปี 2557 เทา่กบั 0.03 บาทตอ่หุ้น และ 0.069 บาทตอ่หุ้น 

ตามล าดบั 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ ในปี 2556 และ ปี 2557 เทา่กบั 15.60 ล้านบาท และ 35.88 ล้านบาท 

ตามล าดบั ซึง่จะเห็นวา่ ทัง้รอบปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตาม
กฎหมายมีอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้  

ซึง่ในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2558 ที่ผา่นมา คณะกรรมการ
บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2557 ดงักลา่วตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ  

โดยมีก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 24 เมษายน 2558 และให้
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา  225  ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนในวนัที่ 27 เมษายน 2558 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลจะด าเนินการภายในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2558 ตอ่ไป 



 

หน้าที่ | 25 

ดงันัน้จึงขอเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณารับทราบการจดัสรรก าไรสะสม และพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปัน
ผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557  

 
นายวิจิตรฯ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ได้สอบถามข้อมลูเพิม่เติมตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ วา่ ในการ

จ่ายเงินปันผลรอบนี ้บริษัทฯ จะมีการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือไม่ 
ผูช่้วยเลขานกุารบริษัท ไดต้อบค าถามผูถื้อหุน้ ว่า เนือ่งจากอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบนีย้งัไม่

เข้าเกณฑ์ตามทีก่ าหนดไวใ้นข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ดงันัน้จึงจะยงัไม่มีการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิจากการจ่ายเงินปันผลในรอบนี ้

 
ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคดิเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่และเมื่อไมม่ี

ผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมตใินวาระนี ้
โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2557 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 392,587,201 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสยีง 0  

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 204,336 หุ้น 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ก่อนเร่ิมการประชมุในวาระนี ้กรรมการทัง้ 3 ทา่น คือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ
รักษ์ รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ และนายวลัลภ สขุสวสัดิ์ ขอแจ้งความประสงค์ขอออกจากห้องประชมุส าหรับการพิจารณาในวาระ
นีแ้ละส าหรับวาระนีท้างบริษัทฯ ได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือ
หุ้นแล้ว 

โดยนางสาวสาริสาฯ จะเป็นผู้น าเสนอรายละเอยีดประกอบการพิจารณาในวาระนีต้อ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งตอ่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ส าหรับเหตผุลประกอบการพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้

กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระ มดีงันี ้
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ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 
สรุปใจความส าคญัวา่ ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสาม โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัมารับต าแหนง่อีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่น
ต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

โดยในปีนี ้มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ
และ 3. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ 
ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ นัน้ มิได้ผา่น

ขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยงัไมไ่ด้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา แตเ่ป็นการสรรหาโดยการ
พิจารณาร่วมกนัของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทีเ่ก่ียวข้องก าหนด อยา่งไรก็ดี ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
อนมุตัิการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 ที่ผา่นมา ซึง่จะ
ได้ปฏิบตัิงานตามขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาตามทีก่ าหนดไว้ตอ่ไป   

และในการพิจารณาสรรหากรรมการท่ีจะเข้าด ารงต าแหนง่นัน้ ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 
27 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติพิจารณาให้ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ และนายวลัลภ สขุสวสัดิ์ 
กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ เนื่องด้วยบคุคลดงักลา่วเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการท่ีเสนอช่ือ ล าดบัท่ี 1 และ 2 คือ รศ.ดร.มนตรีฯ และ 
รศ.ทรงกลดฯ ถกูเสนอช่ือเพือ่ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ ที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระ ที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

โดยขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถิอหุ้นพิจารณาเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลตามบตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่อ านวย
ความสะดวกในการใช้สทิธิออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลตอ่ไป 

ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ และเมื่อ
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมตใินวาระนี ้ และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบตัิตาม
แนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีดี ดงันัน้ ส าหรับวาระท่ี 5 ซึง่เป็นวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ ทัง้ใน
กรณีที่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ทัง้นีข้อให้ผู้ ถือหุ้นกาเคร่ืองหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่อง
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จากนัน้จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้
หากผู้ ถือหุ้นไมส่ง่บตัรลงคะแนน และไมแ่สดงความเห็นคดัค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอื่น บริษัทฯ จะถือวา่ ผู้ ถือหุ้น
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เห็นชอบ ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ไมไ่ด้รับบตัรลงมติตัง้แตล่งทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงมตใินหนงัสอืมอบ
ฉนัทะเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึง่มตดิงักลา่วจะสอดคล้องกบัมติที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระ ด้วย
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์  
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 392,579,201 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสยีง 8,000  

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 204,336 หุ้น 
 

รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ  
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 392,579,201 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสยีง 8,000  

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 204,336 หุ้น 
 
นายวลัลภ สขุสวสัดิ์  
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 392,539,201 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
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มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

3. งดออกเสยีง 48,000  
หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 204,336 หุ้น 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ ไมม่ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เพื่อท าหน้าที่
ในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ แตท่ี่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมกนัพิจารณาหลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมลูผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีทีผ่า่นมา การปฏิบตัิงาน
และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะน าข้อมลู
คา่ตอบแทนทีก่ าหนดในเบือ้งต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกบัขนาดธรุกิจหรืออตุสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกบัของบริษัทฯ  
นอกจากนีย้งัพจิารณาอ้างอิงกบัข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบยีนปี 2555 ซึง่จดัท าขึน้โดย
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส าหรับวาระนีท้างบริษัทฯ ได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนีไ้ว้ใน
หนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยนางสาวสาริสาฯ จะเป็นผู้น าเสนอรายละเอยีดประกอบการพิจารณาในวาระนีต้อ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ส าหรับเหตผุลประกอบการพิจารณาอนมุตัิการก าหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558  มีดงันี ้
ส าหรับการก าหนดวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 เทียบกบั ปี 2557 อยูท่ี่จ านวน 3,500,000 

บาท ซึง่เป็นวงเงินคา่ตอบแทนทีน่ าเสนอเทา่กบัปีที่ผา่นมา 
และในปี 2557 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ มีการจ่าย

คา่ตอบแทนเทา่กบั 1,815,000 บาท การจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 ครัง้ มกีารจ่ายคา่ตอบแทนเทา่กบั 
575,000 บาท และการจดัประชมุคณะกรรมการพิจารณาความเสีย่งเทา่กบั 30,000 บาท รวมทัง้ 3 องค์คณะคิดเป็นการ
จ่ายคา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้ 2,420,000 บาท 

ส าหรับรายละเอียดองค์ประกอบของคา่ตอบแทนกรรมการ มดีงันี ้
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะแบง่ออกเป็นคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทน

รายปี โดยในปี 2557 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาอนมุตัิการจา่ยคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ให้กบั ทา่น
ประธานกรรมการท่ี 20,000 บาท และ 5,000 บาทตอ่ครัง้ ตามล าดบั ส าหรับกรรมการบริษัทท่ี 10,000 บาท และ 5,000 
บาทตอ่ครัง้ ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2558 เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับเพิม่ในสว่นของคา่ตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึน้อีก 
5,000 บาท เป็นการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ทา่นประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เทา่กบั 25,000 บาท และ 15,000 
บาทตามล าดบั สว่นเบีย้ประชมุตอ่ครัง้คงอตัราเดมิ 

ในสว่นของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประกอบของคา่ตอบแทน ประกอบด้วย คา่ตอบแทนรายเดือน 
และคา่เบีย้ประชมุ โดยในปี 2557 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้พจิารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนรายเดอืน คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้
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ให้กบั ประธานกรรมการตรวจสอบท่ี 15,000 บาท และ 5,000 บาทตอ่ครัง้ ตามล าดบั ส าหรับกรรมการตรวจสอบที ่
10,000 บาท และ 5,000 บาทตอ่ครัง้ ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2558 เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับเพิม่ในสว่นของคา่ตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึน้อีก 
5,000 บาท เป็นการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ เทา่กบั 20,000 บาท และ 
15,000 บาทตามล าดบั สว่นเบีย้ประชมุตอ่ครัง้คงอตัราเดมิ 

และในสว่นของคณะอนกุรรมการ ซึง่ในปี 2558 จะประกอบด้วยคณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ง 
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน จะได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบของเบีย้ประชมุตอ่ครัง้ที ่
5,000 บาทตอ่ครัง้ 

และเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษัทได้ก าหนด
นโยบายในการควบคมุการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ โบนสั ที่ได้
ระบไุว้ข้างต้น และตามอ านาจอนมุตัิที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มมีลูคา่มากกวา่ 1,000,000 บาทตอ่คนตอ่ปี 
จะต้องน าเสนอเป็นวาระการประชมุตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยระบรุายละเอียดและ
ความสมเหตสุมผลของการจ่ายสวสัดิการเพิ่มเติมดงักลา่ว 

ดงันัน้จงึขอเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 ตามที่
เสนอมา 

ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ และเมื่อ
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สอง
ในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุ 

1. เห็นด้วย 392,572,201 99.9962 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 15,000 0.0038 

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 204,336 หุ้น 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ส าหรับวาระนีท้างบริษัทได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนีไ้ว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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โดยในสว่นของเหตผุลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอยีดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ตามมาตรา 120 แหง่ พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีทกุปี นอกจากนี ้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกทรัพย์ (ฉบบัท่ี 20) ก าหนดให้บริษัทจดัให้มี
การหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบตัิหน้าทีม่าแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนัโดยการหมนุเวียนไม่
จ าเป็นต้องเปลีย่นบริษัทผู้สอบบญัชีแหง่ใหม ่ บริษัทฯ สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชี
นัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดมิได้  

โดยบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั ได้น าเสนอรายช่ือผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ในปี 2558 ได้แก ่
1. นายพิศษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ซึง่ยงัไมเ่คยตรวจสอบและลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทฯ 
2. นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ มีจ านวนปีที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รวม 4 ปี และยงัไมเ่คยลงลายมือ

ช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทฯ 
3. นายเมธี รัตนศรีเมธา มีจ านวนปีที่ตรวจสอบและลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว

รวม 5 ปี 
4. หรือผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทา่นอืน่ท่ี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควรและเหมาะสม 
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมคีวามเหน็วา่ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทีถ่กูเสนอช่ือ

นัน้ ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือ     
มีสว่นได้เสยีระหวา่งผู้สอบบญัชีกบับริษัทฯ / บริษัทยอ่ย / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2558 โดยคา่
สอบบญัชี จ านวน 1 ล้านบาท และคา่สอบทานรายไตรมาส จ านวน 540,000 คิดเป็นคา่สอบบญัชีทัง้หมดของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยรวม 1,540,000 บาท 

ดงันัน้จงึขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่กลา่วมา 
 
นายศกัด์ิชยัฯ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ได้สอบถามข้อมลูตา่ง ๆ ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้

1. บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แต่ช่วงก่อนเข้าเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ใช่หรือไม่ 

2. เหตผุลทีข้ึ่นค่าสอบบญัชีจากปีทีแ่ลว้เพราะอะไร 
3. ค่าบริการอืน่ ๆ คืออะไร 

 
ทางท่านประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ที้เ่กี่ยวข้องตอบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. ผูส้อบบญัชี ไดแ้จ้งต่อผูถื้อหุน้ว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ ตัง้แต่ช่วงก่อนเขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ  

2. เหตผุลทีข้ึ่นค่าสอบบญัชีจากปีทีแ่ลว้ เนือ่งจากมีบริษัทย่อยเพ่ิมเติมข้ึนอีก 1 แห่ง 
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3. ค่าบริการอืน่ ๆ คือ ค่าสอบทานรายไตรมาส ซ่ึงรศ.ดร.มนตรีฯ ไดก้ล่าวเสริมว่า ค่าสอบบญัชีที่
เพ่ิมข้ึนทางคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ไปเป็นอย่างสมเหตสุมผลกบัภารกิจทีเ่พ่ิมข้ึน ทัง้นีใ้นประเด็นนีผู้ถื้อ
หุน้ไดแ้จ้งขอใหแ้ก้ไขค าส าหรบัการประชมุในคราวต่อไป โดยแก้ไขจาก “ค่าบริการอืน่ ๆ” เป็น “ค่าสอบทานรายไตรมาส” 

 
ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ และเมื่อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และการก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2558 ด้วยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 392,574,201 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสยีง 13,000  

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 204,336 หุ้น 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการขยายการลงทนุไปในธุรกิจด้านพลงังานทดแทน 
ดงันัน้จงึเห็นสมควรท่ีจะให้มกีารแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลมุการด าเนินธุรกิจในด้านดงักลา่ว 
ทัง้นีเ้พื่อสร้างผลตอบแทนในด้านการลงทนุ สร้างผลประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้น และเป็นการกระจายความเสีย่งในการด าเนิน
ธุรกิจให้กบับริษัทฯ ส าหรับวาระนีท้างบริษัทฯ ได้น าเสนอรายละเอยีดประกอบการพิจารณาวาระนีไ้ว้ในหนงัสอืเชิญ
ประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยนางสาวสาริสาฯ จะเป็นผู้น าเสนอรายละเอยีดประกอบการพิจารณาในวาระนีต้อ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นวา่ ส าหรับการน าเสนอเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของ

บริษัทฯ มีรายละเอียดการขอแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จ านวน 5 ข้อ ดงันี ้
ข้อ 28.  ประกอบกิจการโรงงานผลติ และจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า จากพลงังานชีวมวล พลงังานชีวภาพ 

พลงังานไอน า้ พลงังานความร้อน พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังานทดแทน และสาธารณปูโภคอื่น ๆ เพื่อการ
อตุสาหกรรม และพาณิชยกรรม 

ข้อ 29.  ประกอบกิจการจ าหนา่ยพลงังาน เช่น พลงังานไฟฟ้า 
ข้อ 30.  ประกอบกิจการจ าหนา่ยอปุกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และอปุกรณ์อื่น ๆ ที่

เก่ียวข้อง 



 

หน้าที่ | 32 

ข้อ 31.  ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษา แนะน า เก่ียวกบัการจดัการพลงังาน การประหยดัพลงังานและ
การรักษาสิง่แวดล้อม 

ข้อ 32. ประกอบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ในกิจการตามที่ได้ก าหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ กบัห้าง
หุ้นสว่นจ ากดั หรือ บริษัทจ ากดั หรือ บริษัทมหาชนจ ากดั 

ในการนี ้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการ และ/หรือ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจแก้ไข แตง่เติม 
หรือเปลีย่นแปลงถ้อยค าในวตัถปุระสงค์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สามารถด าเนินการจดทะเบยีนตอ่
กระทรวงพาณิชย์ได้ 

ดงันัน้จงึขอเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ตอ่ไป 
 
นายมนตรีฯ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ได้กลา่วตอ่ที่ประชมุ รวมถงึข้อเสนอแนะ โดยขอเสนอให้

คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมในวตัถปุระสงค์เพือ่ใหค้รอบคลมุถึงกิจการทีป่ระกอบธุรกิจทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยขอเสนอผูกพนัธ์ถึงวาระการประชมุที ่9 และขอใหด้ าเนินการพิจารณาลงมติในคราวนีเ้ลย 

 
นายคมคิด เหลืองธาดา ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ได้กลา่วตอ่ที่ประชมุ รวมถึงข้อเสนอแนะ โดยในข้อ

สดุทา้ยของวตัถปุระสงค์ว่า ควรจะระบวุตัถปุระสงค์แบบปลายเปิดไวเ้พือ่จะไดไ้ม่ตอ้งมาขออนมุติัการแก้ไขวตัถปุระสงค์
ในคราวต่อ ๆ ไป  

 
ทางท่านประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ที้เ่กี่ยวข้องตอบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ โดยนายฐานนัดร์ 

เจริญฤทธ์ิ ในฐานะทีป่รึกษากฎหมาย ไดก้ล่าวต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ว่า เนือ่งจากบริษัทฯ มีฐานะเป็นบริษัทมหาชน ดงันัน้
การก าหนดวตัถปุระสงค์แบบเปิดกวา้งเกินไปเกรงว่า จะไม่เหมาะสม นอกจากนีย้งัไดเ้คยมีการหารือกบันายทะเบียนแลว้
ว่า การร่วมทนุกบัต่างประเทศสามารถด าเนินการไดก้บัวตัถปุระสงค์ทีเ่สนอใหเ้พ่ิมเติมในครัง้นี ้ ส่วนการจะขอใหเ้พ่ิมเติม
วตัถปุระสงค์และขอใหมี้การลงมติในคราวนีด้ว้ย เห็นว่า จะไม่สามารถด าเนินการได ้และเกรงว่าอาจจะเป็นการลงมติโดย
ไม่ชอบ ทัง้นีจ้ะขอน ารายละเอียดไปพิจารณาต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทก่อน 

ในประเด็นนีท่้านประธานฯ ไดแ้จ้งต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ว่า บริษัทฯ ไดแ้จ้งใหผู้ถื้อหุน้สามารถน าเสนอวาระ
การประชมุ รวมถึงค าถามล่วงหนา้ใหก้บับริษัทฯ ก่อนการจดัประชมุผูถื้อหุน้ไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ ซ่ึงทีผ่่านมาก็
ไม่ปรากฎว่า มีผูถื้อหุน้ท่านไหนส่งวาระการประชมุหรือค าถามเข้ามา 

นอกจากนี ้ นายสถาพรฯ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย ไดก้ล่าวต่อทีป่ระชมุว่า ทาง
สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย มีนโยบายในการลงคะแนนเสียงว่า หากมีการเสนอวาระจร จะตอ้งลงมติใหค้วามเห็นในวาระ
นัน้ ๆ ว่า “ไม่เห็นดว้ย” ซ่ึงการจะเสนอวาระอะไรเพ่ิมเติมจะตอ้งน าเข้าทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน เพือ่ใหเ้กิด
การพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมถึงการเสนอต่อผูถื้อหุน้รบัทราบก่อนเป็นการล่วงหนา้เพือ่สิทธิในการรบัทราบข้อมูลโดย
เท่าเทียมกนั 
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นายเอิญฯ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ได้สอบถามข้อมลูตา่ง ๆ ตอ่คณะกรรมการบริษัทวา่ ตามทีจ่ะมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท ในข้อที ่28 เกี่ยวกบัพลงังานทางเลือก ดงันัน้จะขอทราบในรายละเอียดเกี่ยวกบั
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาทีก่ าลงัด าเนินการอยู่ รวมถึงขณะนีโ้ครงการด าเนินการถึงขัน้ตอนไหน 
และจากเป้าหมายทีต่ัง้ไวที้ ่ 30 เมกะวตัต์ จะมีความเป็นไปไดอ้ย่างไร รวมถึงแหล่งทีม่าของเงินลงทนุ จะใชก้ารกูยื้มเงิน
หรือการเพ่ิมทนุอย่างไรต่อไป 

 
กรรมการผูจ้ดัการไดใ้หข้้อมูลว่า ทีผ่่านมาบริษัทฯ ไดแ้จ้งสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ถึงการพิจารณาอนมุติัเพือ่จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยเพือ่เข้าด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคารวม 
5 บริษัท ซ่ึงจะประกอบดว้ย บริษัท อีซีเอฟ กลักลุ โซล่าร์ 1 จ ากดั บริษัท อีซีเอฟ กลักลุ โซล่าร์ 2 จ ากดั บริษัท อีซีเอฟ 
กลักลุ โซล่าร์ 3 จ ากดั บริษัท อีซีเอฟ กลักลุ โซล่าร์ 4 จ ากดั และ บริษัท อีซีเอฟ กลักลุ โซล่าร์ 5 จ ากดั โดยมีสดัส่วนการ
ถือหุน้ระหว่าง บริษัทฯ และ GUNKUL เท่ากบัร้อยละ 74.99 และ ร้อยละ 25.01 

ซ่ึงขณะนีบ้ริษัทฯ ไดจ้ดัหาพืน้ทีห่ลงัคาเพือ่ใชใ้นการติดตัง้ภายในโรงงานของบริษัทฯ เอง 2 แห่ง และบน
หลงัคาของพนัธมิตรทางการคา้อีก 3 แห่ง ประกอบดว้ย แถบปริมณฑล 2 แห่ง และต่างจงัหวดัอีก 1 แห่ง โดยแบ่งแยก
พืน้ทีก่ารติดตัง้ตามแต่ละบริษัทย่อยทีจ่ะจดัตัง้ข้ึนเพือ่ใหง่้ายต่อการบริหารจดัการ 

ทีผ่่านมา บริษัทฯ ไดด้ าเนินการร่วมกบัทาง GUNKUL ในส่วนของการเข้าศึกษาในเชิงเทคนิคส าหรบัพืน้ที่
บนหลงัคา การประเมินโครงสร้างหลงัคาเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรบัการติดตัง้ หากภายหลงับริษัทฯ สามารถเข้า
ประมูลและไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูจ้ าหน่ายไฟฟ้าไดแ้ลว้ โดยขณะนีมี้พืน้ทีเ่พือ่รองรบัการติดตัง้ไดป้ระมาณ 95,000 
ตารางเมตร ซ่ึงจะมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าที ่12 – 15 เมกะวตัต์ นอกจากนีย้งัไดด้ าเนินการเตรียมขอมิเตอร์ไฟฟ้า และการ
เจรจาค่าก่อสร้างและติดตัง้แลว้ อย่างไรก็ตามขณะนีบ้ริษัทฯ ตอ้งรอความชดัเจนใหภ้าครฐัจดัการยกเลิกใบอนญุาตจาก 
ล็อตเก่าใหเ้รียบร้อยเสียก่อน ซ่ึงบริษัทฯ คาดว่า ภายในปีนีน้า่จะมีโอกาสรบัรู้รายไดจ้ากโครงการนีไ้ดบ้า้ง 

ส าหรบัปริมาณก าลงัการผลิตติดตัง้ทีต่ ัง้เป้าหมายไวที้ ่ 30 เมกะวตัต์ นัน้ จะแบ่งการด าเนินการออกเป็น
เฟส ๆ ซ่ึงบริษัทฯ จะท าแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการจดัหาแหล่งเงินทนุทีจ่ะใช้ด าเนินโครงการนัน้ บริษัทฯ ยงัไม่ได้
ข้อสรุปเนือ่งจากอยู่ระหว่างการศึกษาในรายละเอียด 

 
ผูถื้อหุน้รายย่อยท่านหน่ึง ไดส้อบถามว่า หากในอนาคตบริษัทฯ มีการขยายไปในธุรกิจดา้นพลงังานมาก

ข้ึน บริษัทฯ จะตอ้งยา้ยหมวดการซ้ือขาย ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ 
 
ประเด็นนี ้ รศ.ดร.มนตรีฯ ไดแ้จ้งต่อทีป่ระชมุว่า เนือ่งจากโครงการดงักล่าวตามทีก่ล่าวมายงัเป็นเพียง

แผนงาน ซ่ึงยงัมีตวัแปรอีกหลาย ๆ ดา้นทีจ่ะตอ้งรอใหไ้ดข้้อสรุปทีช่ดัเจน ทีส่ าคญัคือ ความชดัเจนจากนโยบายของ
ภาครฐั และยงัประกอบดว้ยขัน้ตอนการด าเนินการในอีกหลาย ๆ ดา้น ส่วนการจะยา้ยหมวดการซ้ือขายหรือไม่ ประเด็นนี้
คงจะเป็นเร่ืองของอนาคตหากบริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดา้นพลงังานจนถึงเกณฑ์ทีก่ าหนด ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาใน
รายละเอียดทีเ่กี่ยวขอ้งในอนาคตต่อไป 
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ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ และเมื่อ
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารแก้ไขเพิม่เติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและมีสทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 392,494,201 99.9763 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 93,000 0.0237 

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 204,336 หุ้น 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ส าหรับวาระนีท้างบริษัทได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา

วาระนีไ้ว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 
โดยนางสาวสาริสาฯ จะเป็นผู้น าเสนอรายละเอยีดประกอบการพิจารณาในวาระนีต้อ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ สบืเนื่องจากวาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ของ

บริษัทฯ  ดงันัน้ทางบริษัทฯ จะต้องด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกบั
การแก้ไขเพิม่เติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

จากเดิม 
“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มจี านวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” 
แก้ไขเป็น 
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ ำนวน 32 ข้อ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ.002 ที่แนบ” 
ดงันัน้จงึขอเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ตอ่ไป 
ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ และเมื่อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
แก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่า
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและมีสทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 392,494,201 99.9763 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 93,000 0.0237 

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 204,336 หุ้น 

 
วาระที่ 10 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

- ไมม่ี - 
 
ภายหลงัจากวาระนี ้ประธานฯ ได้สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามเพิ่มเตมิหรือไม ่ซึง่ในท่ี

ประชมุได้มีค าถามจากผู้ถือหุ้น ดงันี ้
 
นายศกัด์ิชยัฯ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ได้สอบถามข้อมลูตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ วา่ เท่าทีท่ราบมา 

ทาง GUNKUL จะมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมอีก 4 โครงการ ไม่ทราบว่า จะมีเวลาใหก้บัทางบริษัทฯ ในส่วนของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคามากนอ้ยแค่ไหน และการเขา้มาของ GUNKUL จะเป็นเพียงทีป่รึกษา
หรือเข้ามาดูแลโครงการดว้ย 

 
กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ว่า ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา บริษัทฯ มีการ

ติดตามความคืบหนา้ร่วมกบัทาง GUNKUL ทกุเดือน และคาดว่า ทาง GUNKUL จะจดัสรรเวลาใหก้บัโครงการของ
บริษัทฯ ได ้

 
นายวิจิตรฯ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง กล่าวต่อทีป่ระชมุว่า ตอ้งการใหบ้ริษัทฯ เขา้ร่วมการแถลงผลการ

ด าเนินงานทีจ่ดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) เป็นประจ าเพือ่จะนกัลงทนุและผูถื้อหุน้จะได้
รบัทราบความคืบหนา้ของบริษัท ซ่ึงประเด็นนีท้างคณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบ 

 
นายเมธี รกัษีวงศ์ ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ได้สอบถามข้อมลูตา่ง ๆ ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้

1. สินคา้ทีเ่ป็นลิขสิทธ์ิของ Disney ไม่ทราบว่า จะน าเสนอสู่ตลาดไดเ้มื่อไหร่ 
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2. ตามทีบ่ริษัทฯ แจ้งว่า จะมีการออกงานแสดงสินคา้ทีป่ระเทศจีน ในช่วงเดือนกนัยายน ไม่ทราบ
ว่า จะน าสินคา้ประเภทไหนไปน าเสนอ และพิจารณาถึงช่องทางการสร้างรายไดจ้ากการส่งออก
ใหเ้พ่ิมข้ึนอย่างไร  

3. การเปิดตลาดในกลุ่ม AEC ไดว้างแผนทีจ่ะน าเสนอสินคา้ประเภทไหนบา้ง 
4. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทีป่ระเทศญ่ีปุ่ นคาดว่า จะเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าไดเ้มื่อไหร่ 
5. ตามทีไ่ดมี้การแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์เกีย่วกบัการเข้าร่วมลงทนุ (Joint Venture) ขณะนี้

บริษัทฯ มีแผนการเขา้ร่วมทนุในโครงการต่าง ๆ อย่างไร  
 
กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. สินคา้ทีเ่ป็นลิขสิทธ์ิของ Disney ไดน้ าเสนอสู่ตลาดตัง้แต่ปลายเดือนกมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา และ
ไดร้บัผลตอบรบัค่อนข้างดี 

2. การขยายตลาดส่งออก ในส่วนของญ่ีปุ่ น บริษัทฯ มีแผนการเจรจากบัคู่คา้รายใหญ่ในประเทศ
ญ่ีปุ่ นอยู่รายหน่ึง หากส าเร็จก็จะสามารถสร้างรายไดจ้ากการขายใหเ้พ่ิมข้ึนได ้ นอกจากนีย้งัมีกลุ่มตลาดในประเทศ
ตะวนัออกกลาง ทีค่าดว่าจะยงัเติบโตไดอี้กมาก ประกอบกบับริษัทฯ ไดข้ยายเคร่ืองจกัรไวร้องรบัแลว้ และในส่วนของจีน 
ขณะนีบ้ริษัทฯ ไดร้บัค าสัง่ซ้ือส าหรบัการผลิตเพือ่ส่งออกไปขายในจีนแลว้ โดยเป็นการขยายฐานลูกคา้ไปพร้อม ๆ กบัการ
ขยายสาขาของลูกคา้ทีเ่ป็นกลุ่ม Modern trade ในประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงมีแผนทีจ่ะขยายสาขาในจีนใหไ้ด ้ 200 สาขา จาก
ปัจจุบนัมีสาขาในญ่ีปุ่ นประมาณ 330 สาขา 

3. การเปิดตลาดในกลุ่ม AEC ขณะนีบ้ริษัทฯ ไดร้บัค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้ในประเทศอินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และมาเลเซียเป็นทีเ่รียบร้อยแลว้ โดยรูปแบบของสินคา้ทีส่่งไปจ าหน่ายนบัว่าไม่มีความแตกต่างจากสินคา้ที่
ผลิตในประเทศไทย เนือ่งจากมี Lifestyle ทีค่ลา้ยคลึงกนั ท าใหผ้ลิตภณัฑ์ทีบ่ริษัทฯ ผลิตอยู่แลว้สามารถส่งจ าหน่ายได ้

4. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทีป่ระเทศญ่ีปุ่ นคาดว่า จะเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าได้ภายในช่วงปลายไตร
มาสที ่3 ถึงตน้ไตรมาสที ่4 

5. ตามทีไ่ดมี้การแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์เกีย่วกบัการเข้าร่วมลงทนุ (Joint Venture) ขณะนี้
บริษัทฯ มีแผนการเขา้ร่วมทนุในโครงการต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่สร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจให้
เกิดข้ึนอย่างต่อเนือ่ง  

 
นายเอิญฯ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ได้สอบถามตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ วา่ บริษัทฯ มีแผนการใช้

เงินลงทนุโดยแบ่งออกเป็นการลงทนุในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจดา้นโครงการโรงไฟฟ้าไวอ้ย่างไร 
 
กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ว่า ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์บริษัทฯ ไม่ได้

เนน้การลงทนุในเคร่ืองจกัรแต่ไดมี้การลงทนุในส่วนของเคร่ืองจกัรเพือ่รองรบัการผลิตสินคา้ลิขสิทธ์ิของ Disney ไว้
เรียบร้อยแลว้ โดยปีนีจ้ะเนน้การท าการตลาดใหม้ากข้ึน รวมถึงการเปิดโชว์รูมเพือ่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ลิขสิทธ์ิของ Disney 
เพือ่สร้างตราสินคา้ของเราใหเ้ป็นทีรู้่จกัมากข้ึน ส าหรบัส่วนของธุรกิจพลงังาน บริษัทฯ มีตวัเลขการลงทนุส าหรบัโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาไวที้ ่60 ลา้นบาทต่อ 1 เมกะวตัต์ ทัง้นีจ้ะยงัข้ึนอยู่กบัการเจรจาต่อรองต่อไป 
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ภายหลงัการตอบค าถามดงักลา่ว ในท่ีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ประธานฯ 

ได้กลา่วขอบคณุตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และกลา่วปิดประชมุในเวลา 17.45 น. 
 

 
 
สาริสา ทองกิตติกลุ 
ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
ผู้บนัทกึการประชมุ 


