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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ไดใ้หข้อ้มูลต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี บริษทัมีทุนจดทะเบียน

ช าระแลว้เป็นจ านวน 215,413,874.50 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 861,655,498 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 354,137,269 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมด 1,416,549,076 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  

โดยขณะเร่ิมเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ มาเขา้ร่วมการประชุมจ านวนทั้งส้ิน 122 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้565,837,195  หุ้น เท่ากบัร้อยละ 65.6686 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 
861,655,498 หุ้น โดยมาประชุมดว้ยตวัเอง 23 ราย และรับมอบฉนัทะ 99 ราย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตวัเอง 23 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 447,947,817 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 51.9869 
2. ผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 99 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 117,889,378 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.6817 

ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ทั้ งน้ียงัคงรับ
ลงทะเบียนต่อไป ทางบริษทัจึงไดเ้ร่ิมแนะน ากรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกท่ีเขา้ร่วม
ประชุมเพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม เพ่ือให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัต่อไป 

บริษทัไดแ้นะน าคณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก ดงัมีรายนามต่อไปน้ี  
 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. พลเอก เทอดศกัด์ิ**  มารมย ์ ประธานกรรมการบริษทักรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  

  บริหารความเส่ียง และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการอิสระ 
5. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
6. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ  รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
7. นายอารักษ ์ สุขสวสัด์ิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
8. นางสาวทิพวรรณ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั 
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9. นางวราภรณ์  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ 
*จ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้ งหมด 
**โดยมี พลเอก เทอดศักด์ิ มารมย ์ในฐานะประธานกรรมการบริษัทกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็น

ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 -ไม่มี- 
 
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

1. นางสาวพชนนั  สิงห์ภู่  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจ าปี 2560 จาก บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  
1. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  

 
ที่ปรึกษากฎหมายจาก ส านักกฎหมายกฤตธรรม เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ประกอบดว้ย 

1. นายฐานนัดร์ เจริญฤทธ์ิ 
2. นางสาวศิริลกัษณ์ แยม้พยงุ 
3. นายวชัรพงศ ์ ฝอยทอง 

 
ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ 

1. นางสาวสาริสา  ทองกิตติกลุ  ผูช่้วยเลขานุการบริษทัฯ 
 

บริษทัไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ทุกท่านเขา้ใจเก่ียวกบักติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน
เสียง และวธีิการค านวณคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 
กตกิาการประชุม 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม จะไดรั้บแจกบตัร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมการประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉันทะ
เรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน ซ่ึงมติดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุน้ไดร้ะบุไว้
ในหนงัสือมอบฉันทะ โดยเจา้หน้าท่ีจะน าคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉันทะก าหนดมาล่วงหน้าน้ีบนัทึกใน
ระบบและน ามานบัรวมเม่ือมีการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

2. คะแนนเสียงรวมและจ านวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากนั เน่ืองจากมีผูถื้อ
หุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะบางท่านอาจจะเขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ี
เขา้ร่วมประชุมทนัในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะในวาระท่ีมาเขา้ร่วมประชุมทนัและวาระท่ี
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เหลืออยูเ่ท่านั้น และส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นห้องประชุมใน
วาระใด ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถใชสิ้ทธิของท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนให้กบัเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

3. การซักถามและแสดงความเห็นของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะได้มี
โอกาสซกัถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึงในแต่ละวาระโดยไม่เป็นการรบกวนเวลาของผูถื้อหุน้และผูรั้บ
มอบฉนัทะท่านอ่ืนมากเกินควร ทางบริษทัขอช้ีแจงแนวทางปฏิบติัในการซกัถามหรือแสดงความเห็น ดงัน้ี 
3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีตอ้งการซกัถามกรุณายกมือข้ึน 
เพื่อแสดงดนและใหป้ระธานท่ีประชุมอนุญาต ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะประสงคจ์ะซกัถาม
หรือแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในท่ีประชุมจะพิจารณาโดยค านึงถึงผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ี
ยงัมิไดมี้โอกาสซกัถามหรือแสดงความเห็นก่อน ซ่ึงประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูจ้ดัล าดบัให ้

3.2 เม่ือผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะดั้บอนุญาตจากประธานในท่ีประชุมแลว้ ให้เดินไปท่ีไมโครโฟนท่ีตั้งอยู่
ใกลก้บัท่าน พร้อมแจง้ช่ือ – นามสกลุ ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนการซกัถามหรือแสดงความเห็นทุกคร้ัง และ
หากเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ขอใหแ้จง้ช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะดว้ย เพื่อบริษทัจะไดบ้นัทึกรายงานการประชุม
ไดค้รบถว้น ทั้งน้ีการซกัถามหรือแสดงความเห็นจะตอ้งกล่าวกบัประธานในท่ีประชุมเท่านั้น จะไม่มีการ
กล่าวโตแ้ยง้กบัผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะรายอ่ืน และตอ้งใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม 

3.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอให้น าไปซักถามหรือ
แสดงความเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม 
 

การลงคะแนนเสียง 
4. ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียใน

เร่ืองใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเคร่ืองหมายถูก () หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึง ลงใน
ช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าท่ี หากใส่
เคร่ืองหมายไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือวา่เป็นโมฆะและถือเป็นบตัรเสีย  

5. การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะและถือเป็นบตัรเสีย 
ก. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง 
ข. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
ค. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 

6. เม่ือมีการลงมติในวาระใดแลว้ เจา้หนา้ท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ  

การนับคะแนนเสียง และวธีิการค านวณคะแนนเสียง 
7. วธีิการค านวณคะแนนเสียงจะนบัคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
8. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 จะแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
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ก. วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ 
วาระท่ี 2 4 5 6 และวาระท่ี 8 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และบตัรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

ข. วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม ไดแ้ก่วาระท่ี 7 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียง นบัจากเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมออก
เสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

ค. วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไดแ้ก่ วาระท่ี  9  โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียง นบัจากเสียงของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

9. บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดตามรายละเอียดของ
ฐานคะแนนเสียงท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ โดยส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็น
ดว้ยในวาระเหล่าน้ี ขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อนและส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัหลงัเสร็จส้ินการประชุม 

10. เพ่ือให้บริษทัมีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ดงันั้น ส าหรับวาระท่ี 6 
ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทั
จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งในกรณีท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ท าเคร่ืองหมายถูก () หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึง ลงในช่องเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทั้งน้ี
หากผูถื้อหุน้ไม่ส่งบตัรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจะถือ
วา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบ 

11. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏท่ีหนา้จอเพ่ือแสดงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ  
ส าหรับรายงานประจ าปี 2560 บริษทัไดด้ าเนินการจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปีน้ีในรูปแบบ CD แลว้ หากท่านใดมีความประสงคต์อ้งการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได ้ณ บริเวณโตะ๊ลงทะเบียน
ของบริษทั 
 
เร่ิมการประชุม 

พลเอก เทอดศักด์ิ มารมย ์ประธานกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของ
บริษทัและแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)  ตั้งแต่วนัที่ 30 มีนาคม 2561 ซ่ึงบริษทัได้
จดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถ้ือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น 
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รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 จนถึงวนัท่ี 18 
เมษายน 2561 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งค าถามเขา้มาล่วงหน้า  

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวมทั้งส้ิน 10 
วาระ 

-วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
 
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 2/2560 เม่ือวนัที ่2 ตุลาคม 2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 
ของบริษทั โดยไดมี้การจดัท ารายงานการประชุม และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ecf-furniture.com เพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ไดรั้บทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

โดยมีส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติมหรือไม่ และ
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 ของบริษทัท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2  
ตุลาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 580,172,245 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

หมายเหตุ :   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 20 ราย  
คิดเป็นจ านวนหุน้ 14,335,050 หุน้ 
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วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ยในรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงส่ง
ใหใ้นรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้  

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระน้ีขอ
เชิญ นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ (“กรรมการผู้จดัการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560 ดงัน้ี 
ในรอบปี 2560 ได้มเีหตกุารณ์ส าคัญต่าง ๆ ดังนี ้
 รายไดร้วมมีมูลค่า 1,478.68 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ีมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,392.49 ลา้นบาท คิด 

เป็นการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.19 
 ก าไรส าหรับงวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) มีมูลค่า  73.05  ลา้นบาท ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.99 และ 
 ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) มีมูลค่า 73.05 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ  

67.53 เป็นผลจากปี 2560 บริษทัมีก าไรจากการตีราคาทรัพยสิ์นตามมาตรฐานบญัชี 
 พฒันาการและการเปล่ียนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2560 ท่ีผา่นมา 

- บริษัทได้พิจารณาเพ่ิมไลน์การผลิตสินค้าในกลุ่มห้องนอนเพ่ือให้เกิดความหลากหลาย และ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน และเพ่ือท่ีจะขยายตลาดไปสู่กลุ่มประเทศสมาชิกใน
เขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยในช่วงเร่ิมตน้จะขยายตลาดไปยงัประเทศมาเลเซีย และประเทศ
ฟิลิปปินส์  

- บริษทัมีแผนงานท่ีจะขยายฐานลูกคา้ออกไปยงัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยอยูร่ะหวา่งการ
หารือเร่ืองความร่วมมือระหวา่งกนั 

 การเพ่ิมข้ึนของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมอยา่งมีนยัส าคญั 
ปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษทัมีจ านวนการเขา้ลงทุนและจดทะเบียนจัดตั้งบริษทัย่อย และบริษทัร่วม ซ่ึงมี

จ านวนเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ตามแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน และธุรกิจท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของธุรกิจหลกั โดยมีโครงสร้างการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
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โครงสร้างการด าเนินธุรกจิของบริษัทในปัจจุบัน 

 
 

โดยสามารถสรุปสาระส าคญัในการด าเนินงานในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และโครงการต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
- บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี ้จ ากดั (PWGE)   

การบริหารงานโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลขนาด 7.5  เมกะวตัต ์ของบริษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์
จี จ ากดั (PWGE) จงัหวดันราธิวาส โดยลงทุนผ่าน บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนของบริษทั 
เร่ิมมีรายไดเ้ชิงพาณิชยจ์ากการขายไฟฟ้า และเร่ิมรับรู้รายไดต้ั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ท่ีผา่นมา 

- บริษัท บิน่า พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (BINA) 
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล แก๊สซิฟิเคชัน่ จ านวน 2 โครงการ 

โครงการละ 1 เมกะวตัตข์อง บริษทั บิน่า พร่ีู (ไทยแลนด)์ จ ากดั โดยโครงการตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอลอง และอ าเภอสูงเม่น จงัหวดั
แพร่ โดยลงทุนผา่น บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนของบริษทั คาดวา่จะเร่ิมรับรู้ภายในปี 2561 
โดยโครงการท่ีอ าเภอลอง และอ าเภอสูงเม่น จะเร่ิม COD ไดภ้ายในไม่เกินเดือนพฤษภาคม และเดือนธนัวาคม ตามล าดบั 

- บริษัท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (GEP) 
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 50 เมกะวตัต์แรก จาก

ทั้งหมด 220 เมกะวตัต ์ของบริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ GEP ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั โดย
เขา้ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20 ทั้งน้ี โครงการดงักล่าว ตั้งอยูท่ี่เมืองมินบู เขตมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ 

- บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั  
อยู่ระหวา่งศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนในโรงงานผลิตแผ่นไม ้MDF และแผ่นไมป้าร์ติเคิล

บอร์ด โดยลงทุนผา่น บริษทั แพลนเนทบอร์ด จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยโครงการดงักล่าวจะแบ่งเป็นโรงงานผลิตแผน่ไม ้
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MDF ตั้งอยูท่ี่จงัหวดันราธิวาส และโรงงานผลิตแผ่นไมป้าร์ติเคิล ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัยะลา ซ่ึงคาดวา่จะสามารถขออนุมติัเขา้
ลงทุนในสองโครงการดงักล่าวไดภ้ายในปี 2561 น้ี  

- ECF Park 
โครงการก่อสร้าง ECF Park ซ่ึงจะด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จประมาณปลายเดือนเมษายน 2561 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ป็นศูนยก์ลางของชุมชน และจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกบริการแก่พนกังาน คนในพ้ืนท่ี ผูเ้ยี่ยมชม 
รวมถึงนกัท่องเท่ียว เป็นการสานสมัพนัธ์อนัดีของการอยูร่่วมกนัภายในชุมชน 

- การก่อสร้างโกดงัสินค้า ECF ส านักงานใหญ่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
โครงการก่อสร้างคลงัสินคา้เพ่ิมเติมในบริเวณพ้ืนท่ีส านกังานใหญ่ของบริษทัเพ่ือให้สามารถรองรับการ

จดัเก็บสินคา้ไดม้ากข้ึน โดยคาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561  
- การก่อสร้างส านักงานแห่งใหม่ ECF สาขา 2 อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 

โครงการก่อสร้างส านกังานแห่งใหม่ของบริษทั ซ่ึงเป็นส านกังาน สาขา 2 ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอล าลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษทั และเพ่ิมพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ใหก้บัแบรนด ์COSTA ซ่ึงส านกังานแห่งใหม่น้ีมี
แผนท่ีจะแบ่งสดัส่วนเป็นหอ้งจดัแสดงสินคา้ของบริษทัในโอกาส และวาระต่าง ๆ โดยโครงการจะก่อสร้างบนท่ีดินขนาด
พ้ืนท่ี 14 ไร่ ซ่ึงโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินแลว้ และคาดวา่จะเร่ิมก่อสร้างไดใ้นเร็ว ๆ น้ี 

- เร่ืองอ่ืน ๆ  
นอกจากน้ีบริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษา และพฒันาระบบออนไลน์ และ Application ในการสั่งซ้ือสินคา้ 

เพ่ือน ามาใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ อ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ใน
การสั่งซ้ือสินคา้ของบริษทั รวมถึงเป็นช่องทางในการแจง้รายละเอียดการส่งเสริมการขายต่าง ๆ โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จ
ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 

 
นโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
นอกจากน้ีบริษทัขอรายงานถึงนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ และพฒันาการจากปีท่ีผ่านมา

โดยในรอบปี 2560 บริษทัยงัคงมีนโยบายเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ โดยบริษทัได้แจง้ให้พนักงานทุกฝ่าย
รับทราบถึงหลกัการเบ้ืองตน้ของการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ภายในองคก์รให้ไดท้ราบแลว้ โดยไดบ้รรจุ
แนวทางและการปฏิบติัดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เบ้ืองตน้ไวใ้นคู่มือพนกังาน ในหัวขอ้ “วินยัและโทษทางวินัย 
หรือการร้องทุกข”์  โดยเนน้ท่ีเร่ืองของการหา้มรับ / จ่ายสินบน จากลูกคา้ / คู่คา้ ของบริษทั และตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การกระท าการใดๆ ท่ีถือวา่เป็นการทุจริต ส าหรับการให ้และ/หรือ การรับสินบนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตวัหรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยไดจ้ดัท านโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าความผิดผา่นช่องทางต่าง ๆ ได ้อยา่งไรก็ตามแม้
ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต แต่ในรอบ
ปี 2561 ทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาการมอบหมายทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือติดตามให้เกิดพฒันาการท่ีส าคญัในขั้นตอนการขอ
รับรองต่อไป 
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การมส่ีวนร่วมในสังคม (CSRs เพ่ือสังคม) 
บริษทัมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจควบคู่กบัการส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และไดด้ าเนินการภายใต้

แนวคิดดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2560 บริษทัยงัคงมุ่งเนน้การช่วยเหลือสังคม และตอบแทนผูม้ีส่วนไดเ้สียอยา่ง
สม ่าเสมอ ไม่วา่จะเป็นการจดังานขอบคุณลูกคา้ที่ให้การสนบัสนุนบริษทัดว้ยดีเสมอมา โดยเชิญลูกคา้ คู่คา้ จากทัว่
ประเทศมาร่วมในงานดงักล่าว นอกเหนือไปจากน้ีบริษทัยงัให้การดูแลพนกังานในบริษทัโดยจดัให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีให้กบัพนกังานทุกคน การจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั และร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์
การศึกษาให้กบัเด็กนกัเรียนผูย้ากไร้ รวมทั้งการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทยใ์ห้กบัโรงพยาบาลแกลง จงัหวดัระยอง เพื่อ
น าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป 

ส าหรับการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน บริษทัเนน้การขยายธุรกิจเพื่อกระจายความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์เพียงอยา่งเดียว สู่ความหลากหลายของธุรกิจดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม อาทิ ธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน ซ่ึงไดเ้ขา้
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์นอกจากน้ียงัมีแผนการพฒันาต่อยอดสู่ธุรกิจ
ตน้น ้ า ไดแ้ก่ การศึกษาความเป็นไปไดเ้พ่ือเขา้สู่ธุรกิจการเป็นผูผ้ลิตแผ่นไมเ้อ็มดีเอฟ และไมป้าติเคิลบอร์ด เพื่อใชใ้นการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ โดยในวาระ
น้ีมีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัต่อไปน้ี 

นายบุญเสริม ไชยยอง ผู้ ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 3 เร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
1. สอบถามเร่ือง Time line ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล แก๊สซิฟิเคช่ัน บริษัท บิน่า พูร่ี พาว

เวอร์(ไทยแลนด์) จ ากัด ท่ีจังหวัดแพร่ ว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ  และจะเร่ิมการจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิง
พาณิชย์ (COD) ได้เม่ือไร 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท พลังงานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีเมือง
มินบู ประเทศเมียนมาร์ จะเร่ิม COD ได้เม่ือไร 

3. เร่ืองของการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะด าเนินการแล้วเสร็จเม่ือไร  
 
กรรมการผู้ จัดการ ได้ตอบข้อซักถามในแต่ละประเดน็ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ไบโอแมส แก๊สซิฟิเคช่ันของ บริษัท บิน่า พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด แห่งแรก 1 เมกะวตัต์ ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก
ภาครัฐเพ่ือก าหนดวนั COD ต่อไป ท้ังนี ้สาเหตท่ีุด าเนินการก่อสร้างทีละแห่งกเ็พ่ือให้เกิดความมั่นใจใน
การก่อสร้าง เน่ืองจากเทคโนโลยดีังกล่าวเป็นเร่ืองเฉพาะทางและมีระดับความยากด้านเทคนิคเป็นอย่าง
มาก นอกจากนีย้งัมแีผนการก่อสร้างโครงการถดัไปท่ีอ าเภอสูงเม่น จังหวดัแพร่ ภายในปีนีด้้วย 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บริษัท พลังงานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง โดยมีวัตถปุระสงค์ท่ีจะให้สามารถ COD ได้เร็วท่ีสุด ส าหรับ 50 เมกะวัตต์ แรก  

3. เร่ืองความร่วมมือกับลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ได้อยู่ในแผนงานของบริษัทตั้งแต่
ต้น แต่เป็นวาระพิเศษท่ีบริษัทได้รับโอกาสเพ่ิมเข้ามา โดยคาดว่าจะเร่ิมรับรู้รายได้จากการด าเนินงาน
ดังกล่าว ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 และเพ่ือความมั่นคง และก้าวหน้าต่อไปในอนาคต บริษัท
ยังมีแผนงานท่ีจะหารือเร่ืองความร่วมมือในระยะยาวอีกด้วย 
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ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระท่ี 4  

-วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทย่อย ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดรอบปี
บญัชีของบริษทั ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยสรุปสาระส าคญั
ตามงบการเงินรวมในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ 

โดยในวาระน้ีขอเชิญ นางสาวพชนนั  สิงห์ภู่  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (“ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงนิ”) เป็นผูร้ายงานเร่ืองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปี 
2560 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและ
สอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองโดยนายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จ ากดั แลว้ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติังบ
การเงินประจ าปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติั
งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากเห็นวา่ ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผา่นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าว ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ 

นอกจากน้ียงัไดน้ าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงิน ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 
 ผูส้อบบญัชีมีความเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 และผลการด าเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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 สรุปค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
o ภาพรวมของรายไดใ้นช่วงปี 2560 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 6 ของรายไดร้วม โดยบริษทั สามารถ

สร้างรายไดจ้ากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไดเ้ติบโตจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากการ
จ าหน่ายสินคา้ภายในประเทศ คิดเป็นอตัราการเติบโตเท่ากบัร้อยละ 16 ปัจจุบันบริษทั มีสัดส่วน
รายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศประมาณร้อยละ 48 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด 
นอกจากน้ียงัเกิดจากรายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึนจากการขายเศษวสัดุ วตัถุดิบ ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนระยะ
สั้นเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

o ส าหรับรายการส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส าหรับปี 2559 สาเหตุหลกัเกิด
จากการท่ีบริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ในฐานะบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 
ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 1.5 เมกะวตัต ์ณ เมืองฮิเมจิ ประเทศญ่ีปุ่น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 ไดมี้การจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว
ออกในราคาสุทธิ 82.19 ลา้นบาท ท าให้ ปี 2559 เกิดรายการส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมสุทธิ เท่ากบั 32.83 ลา้นบาท รายการดงักล่าวเม่ือเทียบกบัช่วงปี 2560 ท่ีมีมูลค่า 19.50 
ลา้นบาท เกิดจากการรับรู้ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงัน้ี 
(1) บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จ ากดั (SAFE) ซ่ึงบริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (ECF-P) ใน

ฐานะบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัเขา้ลงทุนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P เขา้ลงทุนใน SAFE ท่ีสดัส่วนร้อยละ 
33.37 ปัจจุบนัสามารถรับรู้ผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ขนาด 7.5 
เมกะวตัตข์อง บริษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั (PWGE) จงัหวดันราธิวาส ซ่ึงบริษทั 
รับรู้ก าไรตามสดัส่วนเงินลงทุนเตม็ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 โดย SAFE เขา้ลงทุนใน PWGE คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 99.99 

(2) บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ขนาด 220 เมกะวตัต ์ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริษทัยอ่ย เขา้ลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และยงัไม่เร่ิมรับรู้รายได้เชิง
พาณิชย ์

จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลให้การเปรียบเทียบ มูลค่าส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั โดยลดลงจากเดิมร้อยละ 41 จากปี 2559 

o ส าหรับภาพรวมของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 2560 บริษทั สามารถบริหารจดัการให้มี
สดัส่วนตน้ทุนขายท่ีลดลงจากเดิม ส่งผลใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้จากเดิมร้อยละ 28 ในปี 2559 ปรับเพ่ิม
เป็นร้อยละ 30 ส าหรับปี 2560 เกิดจากราคาวตัถุดิบลดลง และการบริหารจัดการการผลิตภายใน
โรงงานใหมี้ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีลดลงจากเดิม  

o ส าหรับตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร ยงัคงมีสัดส่วนเม่ือเทียบกบัรายไดร้วม
ไม่เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตามบริษทั มีตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึนจากรายการเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืนเพ่ือใชห้มุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 279.64 ลา้นบาท ส าหรับรายการภาษีเงินไดส้ดัส่วนเม่ือเทียบกบัรายไดร้วมไม่
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  
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o โดยภาพรวมของก าไรท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 2560 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากก าไร
ส าหรับงวด ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ จะมีก าไรเท่ากับ 73.05 ลา้นบาท ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นัยส าคญัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 17 ซ่ึงเกิดจากผลการด าเนินงานจาก
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการเขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลท่ี
ลงทุนผา่น บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จ ากดั  

o ทั้งน้ีหากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษทั สามารถ
สร้างก าไรขั้นตน้ และก าไรส าหรับงวด ไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีสัดส่วนร้อยละ 14 และร้อยละ 
29 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นผลจากการบริหารสดัส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายลดลงจากเดิม 

 ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560  และ ปี 2559 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
สินทรัพย ์
o บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 2,782.77 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 425.49 ลา้นบาท สาเหตุส าคญัเกิดจากรายการสินคา้คงเหลือ และเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั โดยในส่วนของเงินลงทุนเร่ิมเปล่ียนแปลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 2 
ต่อเน่ืองถึงไตรมาสท่ี 3 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั มีมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมเท่ากบั 
474.69 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีมีมูลค่าเท่ากบั 8.00 ลา้นบาท โดยมูลค่าเงิน
ลงทุนดงักล่าวแบ่งออกเป็น เงินลงทุนใน บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จ ากดั จ านวน 157.71 ลา้น
บาท และเงินลงทุนในบริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 316.98 ลา้นบาท 

หน้ีสิน 
o บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 1,753.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 55.55 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
เท่ากบั 1.70 เท่า 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
o บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 1,029.03 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 369.94 ลา้นบาท จากรายการทุนจดทะเบียนช าระท่ีเพ่ิมข้ึน 65.3 ลา้นบาท 
ภายในปี 2560 และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 
ท่ีหมดอายเุม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560 ในราคาใชสิ้ทธิท่ี 0.50 บาทต่อหุ้น การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 คร้ังท่ี 1/6 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 ในราคาใชสิ้ทธิท่ี 3 บาท
ต่อหุ้น รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้กบันักลงทุนสถาบนั ไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน วรรณ จ ากดั จ านวน 30 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 5.58 บาท 

จากท่ีไดน้ าเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีกล่าวมา
ทั้งหมด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2560 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
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โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบัญชี
ของบริษทั และบริษทัย่อย ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวน
เสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 587,445,645 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

หมายเหตุ :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อนหนา้ จ านวน 11 ราย คิดเป็นจ านวน
หุน้ 7,273,400 หุน้  
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ นางสาวสาริสา 
ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ส าหรับขอ้เท็จจริง และเหตุผลประกอบการแจง้ทราบการจดัสรรก าไร
สะสม และการพิจารณาเพ่ืออนุมติัการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี  

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษทัในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง 
แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไรและหากบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี
การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และบริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้จ านวน 3.6 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.04 ของก าไรสุทธิประจ าปี 

ดงันั้นในวาระน้ี บริษทัจึงจะขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับทราบการจดัสรรก าไรเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ดงัน้ี 
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o จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หรือคิด
เป็นเงินจ านวน 3,600,000 บาท 

o จดัสรรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0603 บาท แบ่งเป็นการจ่ายจากส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) 0.0173 บาทต่อหุ้น และส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 0.0430 บาทต่อหุ้น ซ่ึง
เป็นส่วนท่ีกิจการตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ินไม่เกิน 51,957,827 บาท (หา้สิบเอด็ลา้นเกา้แสนหา้หม่ืนเจ็ดพนัแปดร้อยยีสิ่บเจ็ดบาทถว้น)  

o ก าไรส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะจดัเป็นก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรต่อไป 
 
โดยน าเสนอขอ้มูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2559 และ ปี 2560 ดงัน้ี 
บริษทัมีก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 55.36 ลา้นบาท และ 71.49 

ลา้นบาท ตามล าดบั  
ในขณะน้ีมีจ านวนหุน้ท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้เท่ากบั 861.66 ลา้นหุน้ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีจ านวนหุ้น 

568.83 ลา้นหุน้ 
คิดเป็นจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินต่อหุน้ในปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 0.0535 บาทต่อหุน้ และ 0.0603 บาทต่อ

หุน้ ตามล าดบั 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน เท่ากบั 30.43 ลา้นบาท และ 51.96 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นวา่ ทั้งรอบปี 

2559 และ ปี 2560 บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมายมีอตัราการจ่ายเงินปันผลสูงกวา่
นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ดงักล่าวต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 4 
พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับทราบการจดัสรรก าไรสะสม และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรับ
ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ตามท่ีไดน้ าเสนอ  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบการจดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 587,445,645 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

  
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระน้ี กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.มนตรี โสคติ
ยานุรักษ ์นายชาลี สุขสวสัด์ิ และนางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ ในฐานะกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้จง้ความประสงคข์อออกจาก
หอ้งประชุมส าหรับการพิจารณาในวาระน้ี  

ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยวาระน้ีขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการสรรหา รศ.ทรงกลด จารุสมบติั (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็นผูน้ า
เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

รศ.ทรงกลดฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ส าหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ มีดงัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 และ 18 สรุปใจความ
ส าคญัวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดย
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมารับต าแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปี
ท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู ้
ออกจากต าแหน่ง 

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัมีจ านวนทั้งหมด 9 ท่าน ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 
คร้ังน้ี กรรมการท่ีต้องพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ งหมด มี 3 ท่าน โดยรายช่ือ
คณะกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระในรอบน้ีตามมติท่ีไดพิ้จารณาน าเสนอช่ือโดยคณะกรรมการสรรหา 
ประกอบดว้ย 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์
2. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ 
3. นางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ 
ทั้งน้ีบริษทัไดมี้ประกาศเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรไดรั้บการพิจารณา

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยน าประกาศข้ึนแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทแลว้ ตั้ งแต่วนัท่ี 26 กันยายน ถึงวนัท่ี 31 
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ธนัวาคม 2560 แต่ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นเหมาะสมเขา้มาให้พิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังน้ี 

คณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ ทั้ ง 3 ท่าน ตามรายช่ือท่ี
น าเสนอเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด รวมทั้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้นการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็น
อยา่งดีซ่ึงจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั สมควรเลือกกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้
เป็นกรรมการและเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 

คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายช่ือบุคคลดงัต่อไปน้ี เพ่ือใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ เพ่ือด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ  เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
3. นางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ  เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกนัก ากบัดูแลกิจการอยา่งเขม้แข็ง 

อุทิศเวลาในการเขา้ร่วมประชุม และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถื้อหุ้นอย่างเต็มท่ีตลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และในส่วนของการ
เสนอเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ดงันั้นจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป 
โดยขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถิ้อหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบตัรลงคะแนนเสียงเพื่ออ านวย

ความสะดวกในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป 
ทั้งน้ี เพ่ือให้บริษทัมีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ดงันั้น ส าหรับ

วาระท่ี 6 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทัจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งในกรณีท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งน้ีขอให้ผู ้
ถือหุ้นกาเคร่ืองหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบัตรลงคะแนน 
จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทั้งน้ีหากผูถื้อหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคดัคา้นหรือ
แสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจะถือวา่ ผูถื้อหุน้เห็นชอบ ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ไดรั้บบตัรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน 
คือ กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงมติดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุ้น
ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ โดยในวาระ

น้ีมีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัต่อไปน้ี 
คุณชญานุช กันหะปกรณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   มี

ประเดน็สอบถามต่อประธานกรรมการสรรหาว่า ในปัจจุบันบริษัทได้มีการปรึกษาหารือถึงจ านวนปีในการด ารงต าแหน่ง
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กรรมการของกรรมการอิสระไว้หรือไม่ และอยู่ในข้อมูลก ากับข้อใด มีการออกกฎระเบียบท่ีชัดเจนหรือไม่ และขอชมเชย
บริษัทเร่ืองการด าเนินการประชุมท่ีเป็นไปอย่างราบร่ืนและเป็นตัวอย่างท่ีดีมาก 

ประธานกรรมการสรรหา  ชีแ้จงในประเดน็ข้อสอบถามดังกล่าวว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีก าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด และขอให้ผู้ช่วยเลขาชีแ้จงรายละเอียดข้อมลูท่ีเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 

ผู้ ช่วยเลขา  แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายไว้ โดยได้ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ใน
รายงานประจ าปี 2560 หน้าท่ี 118 – 119 เร่ืองการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ข้อ 1.5 พิจารณาวาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมท่ีจะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ จะต้องมีการด ารงต าแหน่ง
ต่อเน่ืองนับจากวันท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะพิจารณาถึงความ
สมเหตสุมผลและความจ าเป็น หากจะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่านน้ันด ารงต าแหน่งต่อไป 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าวว่า ระเบียบปฏิบัติน้ันมีก าหนดไว้อยู่แล้ว โดย
บริษัทมคีณะกรรมการท่ีมหีน้าท่ีก ากับดูแล และพิจารณาทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างสม า่เสมอ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษทัจะพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล) 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 587,445,645 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
นายชาลี  สุขสวสัด์ิ 

 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 587,445,645 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
นางวราภรณ์  สุขสวสัด์ิ 

 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 587,445,645 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยวาระน้ีขอเรียนเชิญ  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“รศ.ดร.
มนตรีฯ”)  เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

รศ.ดร.มนตรีฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 24 คณะกรรมการบริษทัมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติอนุมติั 

ส าหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้น าเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ การพิจารณาจ านวนบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ท่ีเพ่ิมข้ึนตามโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ท่ีบริษทัไดรั้บ
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ โดยจะน าขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีก าหนดในเบ้ืองตน้ไปเปรียบเทียบอา้งอิงกบัขอ้มูลสรุปผล
ส ารวจขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายไดข้องบริษทั และแยกตามขนาดก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั ซ่ึงจดัท าข้ึน
โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2559 

โดยในปี 2560 ท่ีผา่นมา ส าหรับจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมส าหรับ
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คณะกรรมการเท่ากบั  4,295,000  บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี การจ่าย
ค่าตอบแทนดงักล่าวอยูใ่นวงเงินท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติัไม่เกิน 4,500,000 บาท 

อยา่งไรก็ตามเพ่ือใหเ้กิดการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีดี รวมถึงเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษทัได้
ก าหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม 
โบนัส ท่ีระบุไว ้และตามอ านาจอนุมติัท่ีมี โดยการตอบแทนเพ่ิมเติมใด ๆ ท่ีมีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี 
จะตอ้งน าเสนอเป็นวาระการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยระบุรายละเอียดและความ
สมเหตุสมผลของการจ่ายสวสัดิการเพ่ิมเติมดังกล่าว และในปี 2561 น้ี จะขอเสนอพิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการทั้งส้ินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนดงัน้ี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ
หรือโบนสั ดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 
 ประธานกรรมการ  34,000 บาทต่อเดือน ปรับเพ่ิมข้ึน 6,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการ   24,000 บาทต่อเดือน ปรับเพ่ิมข้ึน 6,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน ปรับเพ่ิมข้ึน 6,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการตรวจสอบ  24,000 บาทต่อเดือน ปรับเพ่ิมข้ึน 6,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

2) ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จ านวน 7,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง (โดยยงัคงอตัรา
เดิมเท่ากบัปีท่ีผา่นมา) ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
ทั้งน้ี ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน  9,000,000 บาท ปรับเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ท่ีก าหนด

วงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท 
โดยสาเหตุของการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการพิจารณาจ านวนบริษทัยอ่ย และ

บริษทัร่วมท่ีเพ่ิมข้ึน โดยในรอบปี 2560 ท่ีผา่นมา มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเพ่ิมข้ึน ดงัน้ี 
1. บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั และบริษทั แพลนเนทบอร์ด จ ากดั 
2. บริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จ ากดั และบริษทั พลงังานเพื่อโลกสี

เขียว (ประเทศไทย) จ ากดั 
3. และภายในบริษทัร่วม บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จ ากดั ยงัประกอบดว้ยบริษทัยอ่ยภายใต ้SAFE อีก 

3 บริษทั ประกอบดว้ย บริษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทั เซฟ ไบโอแม็ส จ ากดั และ
บริษทั บิน่า พร่ีู พาวเวอร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

โดยมีโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษทัในปัจจุบนัตามหนา้ท่ี 32 ของเอกสารรายงานประจ าปี 
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นอกจากน้ีในรอบปี 2560 ท่ีผ่านมา เฉพาะการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้จ านวนคร้ังการประชุม
เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 60 จากปริมาณงานท่ีจะตอ้งพิจารณาเพื่อขอมติอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีวาระ
พิจารณาท่ีเพ่ิมข้ึน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็น
วงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ตามท่ีได้
น าเสนอมา 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 587,445,645 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

รศ.ดร.มนตรีฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนไดก้ าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบ
ทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ห้ารอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตั้งผูส้อบ
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บญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ี
พน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีเน่ืองจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยสอง
รอบปีบญัชีนบัแต่วนัท่ีผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

โดยในรอบปี 2560 นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึงไดป้ฏิบติังานเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั นบัเป็นปีท่ี 1 ส าหรับปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 2803 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควรและเหมาะสม เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2561 เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการสอบบญัชี มีอตัราค่าสอบบญัชี
ท่ีเหมาะสม รวมทั้ งปฏิบัติหน้าท่ีในปีท่ีผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี และเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ / ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด โดยก าหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ค่าสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาส เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 2,450,000 บาท 

ทั้งน้ี ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 ตามท่ี

กล่าวมา 
 ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี

ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 587,865,645 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

หมายเหตุ :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อนหนา้ จ านวน 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 
420,000 หุน้  
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วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35. 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส าหรับวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมติัการ
แกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 6 และ ขอ้ 35  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้ 6. ตามที่ไดร้ับแจง้จากฝ่ายกฎหมาย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นควรให้บริษทัแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของบริษทั โดยระบุว่า “หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นชนิดระบุผูถื้อ” เน่ืองจากตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง 
การรับหลกัทรัพยฯ์ ก าหนดคุณสมบตัิให้หุ้นสามญัท่ีจะขอจดทะเบียนจะตอ้งเป็นหุ้นชนิดระบุช่ือผูถ้ือหุ้น (ขอ้บงัคบั
บริษทั ขอ้ 6 กล่าวถึงเฉพาะ “ใบหุ้น”  ซ่ึงไม่ใช่ “หุ้น”) 

ขอ้ 35. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ โดยแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 35 (เฉพาะในวรรคสามเดิม) เป็นการแกไ้ขตามค าสั่งหัวหน้าคณะ 
คสช. ท่ี 21/2560 ขอ้ 9 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 
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ขอ้ 6.  ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุช่ือผู้ ถือ และมี
ลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพ์
ลาย มือ ช่ือไว้ แต่ทั้ ง น้ี  คณะกรรมการสามารถ
มอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพ์
ลายมือแทนก็ได ้ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือพิมพด์งักล่าว
นั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยก์ าหนด 

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุช่ือผู้ ถือ  และมีลายมือช่ือ
กรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือไว ้แต่ทั้งน้ี 
คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพ์
ลายมือแทนก็ได้ ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ดังกล่าวนั้ นให้
เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยก์ าหนด 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับ
แต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง 
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึง
ในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผู ้
ถือหุน้จ านวนไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวน

ขอ้ 35.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม... . .. . . .. . . .. . . .
(ขอ้ความท่ีเหลือคงไวต้ามเดิม)................ฯ 
  
การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง (ขอ้ความท่ีเหลือ
คงไวต้ามเดิม)................ฯ 

 
 
 “ผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าช่ือ
กันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ี
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หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ ขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อ
หุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น
จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า
วนั นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นท้ังหลาย ซ่ึงเข้าช่ือกันหรือ
ผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ันจะเรียก
ประชุมเองกไ็ด้ ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มกีารประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร  

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวน ผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 37  ผู้ ถือหุ้น
ตามวรรคส่ีต้อง ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัด
ให้มกีารประชุมในคร้ังน้ันให้แก่บริษัท” 

 
ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอ 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี

ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 6. และขอ้ 35. ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 587,865,645 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

4. งดออกเสียง 0  
 
วาระที ่10 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  

 
ในวาระน้ี ประธานฯ ไดเ้ชิญนายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ กรรมการผูจ้ดัการ (“กรรมการผู้จัดการ”) ช้ีแจงขอ้มูลของ

บริษทัเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
กรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในฐานะตวัแทนคณะผูบ้ริหารเก่ียวกบัแนวทางการบริหารงาน

ของบริษทั โดยปัจจุบนันอกจากบริษทัจะให้ความส าคญัต่อการลงทุนเพื่อความเจริญเติบโตทางธุรกิจแลว้ บริษทัยงัคง
เล็งเห็นความส าคญัของการบริหารงาน และการก ากบัดูแลดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงมีส่วนผลกัดนั และเป็นแรงสนับสนุนให้บริษทั
เจริญเติบโตข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย  

1. ส่วนของลูกคา้ อนัประกอบดว้ยลูกคา้รายใหญ่ ลูกคา้รายย่อย รวมถึงลูกคา้ภายในประเทศ และลูกคา้
ต่างประเทศ 

2. ส่วนของพนักงานทุกระดับของบริษัท และบุคคลภายนอกท่ีอาจจะไม่ใช่พนักงานโดยตรง แต่เป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทั อาทิ ท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ  

3. ส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูล้งทุนของบริษทั 
4. ส่วนของสังคม ในด้านการอยู่ร่วมกนัในสังคม ไม่วาจะเป็นการบริจาคทรัพยสิ์นและส่ิงของให้กบัผู ้

เดือดร้อน การบริจาคอุปกรณ์การแพทยใ์ห้กบัโรงพยาบาล การมอบทุนการศึกษาให้กบัเด็กนกัเรียน ทั้ง
ในส่วนของชุมชนโดยรอบ และครอบครัวของพนกังาน รวมทั้งการท ากิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
เป็นตน้ 

โดยทั้ง 4 ขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นหลกัการส าคญัท่ีคณะผูบ้ริหารให้ความส าคญัและไดมี้การลงมือปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ืองตลอดมา  

ทั้งน้ี อีกส่วนหน่ึงของการบริหารงานท่ีจะขอเรียนใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบวา่ ในช่วงปีท่ีผา่นมาบริษทัไดมี้การ
ขยายกิจการ และลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนหลายโครงการ ซ่ึงในการลงทุนแต่ละโครงการไดผ้่านการพิจารณาไตร่ตรอง 
ถึงความเหมาะสม ความคุม้ค่าในการลงทุนอย่างรอบคอบ และการลงทุนในทุกโครงการเป็นการลงทุนในระยะยาว โดย
บริษทัมีการวางแผนงานเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของบริษทั ทั้งทางดา้นรายได ้และผลก าไรท่ีจะเติบโตข้ึน  

เหตุผลและท่ีมาของการลงทุนในธุรกิจท่ีหลากหลาย ก็เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียง และส่งผลให้บริษทั
สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื รวมทั้งก่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ ท่ีตอ้งการจะน าเสนอเพ่ิมเติมอีก

หรือไม่ โดยในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัต่อไปน้ี 
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คุณชญานุช กันหะปกรณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ได้กล่าว
ชมเชยบริษัทท่ีได้มแีผนการสืบทอดแผนงาน และผู้บริหารของบริษัทมคีวามกระตือรือร้นในการบริหารงาน   

แต่ท้ังนีม้ีประเดน็ท่ีค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับธุรกิจ E-Comerce ตามท่ีบริษัทจะมีการติดต่อซ้ือขายกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (“ประเทศจีน”) ซ่ึงจากกรณีศึกษาท่ีผ่านมามักเกิดเหตุการณ์ลอกเลียนแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์
ของคู่ค้า ทางบริษัทมีแนวทาง หรือนโยบายในการป้องกันการลอกเลียนแบบ และสามารถท่ีจะด าเนินการได้ยั่งยืนหรือไม่ 
รวมท้ังขอทราบการคาดการณ์รายได้และยอดขายของบริษัทว่าจะเข้ามาเม่ือไร 

กรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นถึงประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนกับประเทศจีนมาเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงในอดีตมีประเดน็ท่ีต้องระวังเร่ืองการถูกลอกเลียนแบบสินค้า แต่ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีของประเทศจีนมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าประเทศไทย และบริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าว โดย
พิจารณาถึงประสิทธิผลในระยะยาว ไม่ใช่เพียงแค่การซ้ือมาขายไป แต่ยังพิจารณาไปถึงศักยภาพในการซ้ือสินค้า  
รวมถึงเน็ตเวิร์กของประเทศจีนซ่ึงกระจายไปท่ัวโลก  ดังน้ันการจับมือเป็นพันธมิตรในการด าเนินธุรกิจกับประเทศจีนจะ
ช่วยให้บริษัทสามารถกระจายสินค้าไปได้ในวงกว้างย่ิงขึน้  

ส าหรับเร่ืองการคาดการณ์รายได้และยอดขายของบริษัท  พิจารณาตามแผนการด าเนินงานในระยะ 3 ปี ของ
บริษัท ซ่ึงมุ่งท่ีจะผลักดันให้เกิดการเติบโตในสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 10 – 15 แต่ท้ังนีใ้นช่วงระหว่างระยะเวลา 3 ปี 
บริษัทอาจจะมโีครงการอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมเติมขึน้มา  อย่างไรกต็ามบริษัทจะพิจารณาการลงทุนโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดเป็น
ส าคัญ 

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับผูถื้อหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) ให้ขอ้คิดเห็นในแนวทางการบริหารของบริษทั
ดงักล่าวขา้งตน้ 

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติมในฐานะประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ถึงแนวทาง
การบริหารงานดังกล่าวว่า บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และจากประเดน็
ค าถามของผู้ถือหุ้นเร่ืองแผนการร่วมมือทางธุรกิจกับประเทศจีน ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจอาลีบาบา ถือได้ว่าเป็นท้ังวิกฤตและ
โอกาสได้  โดยมองในแง่ของโอกาสทางธุรกิจถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดกิจกรรมขึน้ เน่ืองจากประเทศจีนมีพืน้ท่ีมาก 
มปีระชากรมากคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของประชากรโลก เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีก าลังซ้ือสูงในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะ
ท าให้เกิดการกระตุ้นการเติบโต ท าให้บริษัทสามารถเข้าถึงลกูค้าได้มากขึน้ ซ่ึงผลสุดท้ายจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นใน
ท่ีสุด  
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ภายหลงัการตอบค าถามดงักล่าว ในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้
กล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุน้ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.15 น. 

 
 

ลงนาม....................................................... 
(พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย)์ 
ประธานกรรมการบริษทั 
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(นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ) 
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