รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์
คอนเวนชัน่ กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
ก่ อนเริ่มการประชุม
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “ECF”) ได้ให้ขอ้ มูลต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น เพื่อกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมในครั้ งนี้ บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วเป็ นจานวน 215,413,874.50 บาท คิดเป็ นจานวนหุ ้นสามัญที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 861,655,498 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 354,137,269 บาท คิดเป็ นจานวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,416,549,076 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โดยขณะเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมการประชุมจานวนทั้งสิ้น 122 ราย
นับรวมจานวนหุน้ ได้ 565,837,195 หุ ้น เท่ากับร้อยละ 65.6686 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จานวน
861,655,498 หุ ้น โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย และรับมอบฉันทะ 99 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 447,947,817 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 51.9869
2. ผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ 99 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 117,889,378 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 13.6817
ซึ่ งมีผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว ทั้งนี้ ยงั คงรั บ
ลงทะเบียนต่อไป ทางบริ ษทั จึงได้เริ่ มแนะนากรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่ วม
ประชุมเพื่อทาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ต่อไป
บริ ษทั ได้แนะนาคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษากฎหมายภายนอก ดังมีรายนามต่อไปนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. พลเอก เทอดศักดิ์** มารมย์
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ.ทรงกลด
ดร.เอกริ นทร์
นายวัลลภ
นายชาลี
นายอารักษ์
นางสาวทิพวรรณ

จารุ สมบัติ
วาสนาส่ง
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริ ษทั
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9. นางวราภรณ์

สุขสวัสดิ์

กรรมการ

*จานวนกรรมการที่ เข้าร่ ว มประชุ มคิ ด เป็ นสั ดส่ วนร้ อ ยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด
**โดยมี พลเอก เทอดศัก ดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริ ษ ัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ ส ระ เป็ น
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย

กรรมการทีไ่ ม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
-ไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ
1. นางสาวพชนัน

สิ งห์ภู่

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจาปี 2560 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
1. นายอัครเดช
เปลี่ยนสกุล
ที่ปรึกษากฎหมายจาก สานักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ประกอบด้วย
1. นายฐานันดร์
เจริ ญฤทธิ์
2. นางสาวศิริลกั ษณ์ แย้มพยุง
3. นายวัชรพงศ์
ฝอยทอง
ฝ่ ายเลขานุการบริษัทฯ
1. นางสาวสาริ สา

ทองกิตติกลุ

ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั ฯ

บริ ษทั ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสี ยง การนับคะแนน
เสี ยง และวิธีการคานวณคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
กติกาการประชุม
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูท้ ี่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่ วมการประชุม ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะ
เรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ระบุไว้
ในหนังสื อมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่ จะนาคะแนนที่ ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูม้ อบฉันทะกาหนดมาล่วงหน้านี้ บนั ทึ กใน
ระบบและนามานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ
2. คะแนนเสี ยงรวมและจานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจานวนไม่เท่ากัน เนื่ องจากมีผถู ้ ือ
หุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่
เข้าร่ วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่ วมประชุมทันและวาระที่
หน้าที่ 2

เหลืออยูเ่ ท่านั้น และสาหรับผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้องประชุมใน
วาระใด ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิ ของท่านได้ โดยส่ งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ก่อนออกจากห้องประชุม
3. การซักถามและแสดงความเห็ นของผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะได้มี
โอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทัว่ ถึงในแต่ละวาระโดยไม่เป็ นการรบกวนเวลาของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับ
มอบฉันทะท่านอื่นมากเกินควร ทางบริ ษทั ขอชี้แจงแนวทางปฏิบตั ิในการซักถามหรื อแสดงความเห็น ดังนี้
3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ตอ้ งการซักถามกรุ ณายกมือขึ้น
เพื่อแสดงดนและให้ประธานที่ประชุมอนุญาต ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์จะซักถาม
หรื อแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาโดยคานึงถึงผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่
ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรื อแสดงความเห็นก่อน ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเป็ นผูจ้ ดั ลาดับให้
3.2 เมื่อผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะดั้บอนุญาตจากประธานในที่ประชุมแล้ว ให้เดินไปที่ไมโครโฟนที่ต้ งั อยู่
ใกล้กบั ท่าน พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรื อแสดงความเห็นทุกครั้ง และ
หากเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะด้วย เพื่อบริ ษทั จะได้บนั ทึกรายงานการประชุม
ได้ครบถ้วน ทั้งนี้การซักถามหรื อแสดงความเห็นจะต้องกล่าวกับประธานในที่ประชุมเท่านั้น จะไม่มีการ
กล่าวโต้แย้งกับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะรายอื่น และต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
3.3 ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมีคาถามหรื อความเห็ นที่ นอกเหนื อจากวาระที่ กาลังพิจารณา ขอให้นาไปซักถามหรื อ
แสดงความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
การลงคะแนนเสียง
4. ในการลงคะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายมีคะแนนเสี ยง 1 หุ ้น ต่อ 1 เสี ยง ในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีส่วนได้เสี ยใน
เรื่ องใดเป็ นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ให้กาเครื่ องหมายถูก () หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ ง ลงใน
ช่ อ ง เห็ น ด้ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง พร้ อ มลงชื่ อ ในบัต รลงคะแนน และส่ ง ให้เ จ้า หน้า ที่ หากใส่
เครื่ องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน การลงคะแนนเสี ยงนั้น ๆ จะถือว่าเป็ นโมฆะและถือเป็ นบัตรเสี ย
5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะและถือเป็ นบัตรเสี ย
ก. บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
ข. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
ค. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
6. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนามาคานวณคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ
การนับคะแนนเสียง และวิธีการคานวณคะแนนเสียง
7. วิธีการคานวณคะแนนเสี ยงจะนับคะแนนเสี ยงเป็ นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 จะแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
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ก. วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ได้แก่
วาระที่ 2 4 5 6 และวาระที่ 8 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสี ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสี ยง
ข. วาระที่ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มา
ประชุม ได้แก่วาระที่ 7 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง นับจากเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมออก
เสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
ค. วาระที่ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ได้แก่ วาระที่ 9 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง นับจากเสี ยงของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
9. บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดตามรายละเอียดของ
ฐานคะแนนเสี ยงที่กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย สาหรับผูท้ ี่ออกเสี ยงเห็น
ด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั หลังเสร็ จสิ้นการประชุม
10. เพื่อให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ ดี ดังนั้น สาหรับวาระที่ 6
ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ บริ ษทั
จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งในกรณี ที่ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทาเครื่ องหมายถูก () หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้
หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จะถือ
ว่าผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบ
11. ผลของคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบ
สาหรับรายงานประจาปี 2560 บริ ษทั ได้ดาเนินการจัดส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี นี้ในรู ปแบบ CD แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ตอ้ งการรับแบบรู ปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริ เวณโต๊ะลงทะเบียน
ของบริ ษทั
เริ่มการประชุม
พลเอก เทอดศัก ดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริ ษ ทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ สระ ทาหน้าที่ เ ป็ น
ประธานในที่ ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 และดาเนิ น การประชุมตาม
ระเบี ยบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ ใช้ในการประชุมวันนี้ บริ ษทั ได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั และแจ้ง ต่อตลาดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ” ) ตั้งแต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2561 ซึ่ งบริ ษทั ได้
จัด ส่ ง เอกสารประกอบการประชุม ให้แ ก่ผูถ้ ือ หุ ้น เป็ นระยะเวลาล่ว งหน้า ไม่น ้อ ยกว่า 14 วัน ก่อ นวัน ประชุม ผูถ้ ือ หุ ้น

หน้าที่ 4

รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 จนถึงวันที่ 18
เมษายน 2561 ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดส่ งคาถามเข้ามาล่วงหน้า
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนด โดยเรี ยงตามลาดับรวมทั้งสิ้ น 10
วาระ
-วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติวาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560
ของบริ ษทั โดยได้มีการจัดทารายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.ecf-furniture.com เพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
โดยมีสาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ เพิ่มเติมหรื อไม่ และ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 ของบริ ษทั ที่จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 2
ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
ร้อยละของจานวนหุน้
มติที่ลง
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
580,172,245
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 20 ราย
คิดเป็ นจานวนหุน้ 14,335,050 หุน้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

หน้าที่ 5

วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ที่ผา่ นมา รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจาปี 2560 ซึ่งส่ง
ให้ในรู ปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง โดยในวาระนี้ ขอ
เชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จดั การ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560 ดังนี้
ในรอบปี 2560 ได้ มเี หตุการณ์ สาคัญต่ าง ๆ ดังนี ้
 รายได้รวมมีมูลค่า 1,478.68 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,392.49 ล้านบาท คิด
เป็ นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.19
 กาไรสาหรับงวด (ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) มีมูลค่า 73.05 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.99 และ
 กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด (ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) มีมูลค่า 73.05 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ
67.53 เป็ นผลจากปี 2560 บริ ษทั มีกาไรจากการตีราคาทรัพย์สินตามมาตรฐานบัญชี
 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ที่ผา่ นมา
- บริ ษ ัท ได้พิ จ ารณาเพิ่ ม ไลน์ ก ารผลิ ต สิ น ค้า ในกลุ่ ม ห้ อ งนอนเพื่ อ ให้เ กิ ด ความหลากหลาย และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และเพื่อที่จะขยายตลาดไปสู่ กลุ่มประเทศสมาชิกใน
เขตเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) โดยในช่วงเริ่ มต้นจะขยายตลาดไปยังประเทศมาเลเซี ย และประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์
- บริ ษทั มีแผนงานที่จะขยายฐานลูกค้าออกไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยอยูร่ ะหว่างการ
หารื อเรื่ องความร่ วมมือระหว่างกัน
 การเพิ่มขึ้นของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมอย่างมีนยั สาคัญ
ปี 2560 ที่ ผ่านมา บริ ษทั มี จานวนการเข้าลงทุนและจดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งมี
จานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ ตามแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจที่จะเอื้อประโยชน์ต่อ
การดาเนินงานของธุรกิจหลัก โดยมีโครงสร้างการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ดังแผนภาพต่อไปนี้
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โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

โดยสามารถสรุ ปสาระสาคัญในการดาเนินงานในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย และโครงการต่าง ๆ ได้ดงั นี้
- บริษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์ จี้ จากัด (PWGE)
การบริ หารงานโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ของบริ ษทั ไพร์ ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์
จี จากัด (PWGE) จังหวัดนราธิ วาส โดยลงทุนผ่าน บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนของบริ ษทั
เริ่ มมีรายได้เชิงพาณิ ชย์จากการขายไฟฟ้า และเริ่ มรับรู ้รายได้ต้ งั แต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผา่ นมา
- บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์ ) จากัด (BINA)
อยู่ระหว่างดาเนิ นการก่ อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล แก๊สซิ ฟิเคชัน่ จานวน 2 โครงการ
โครงการละ 1 เมกะวัตต์ของ บริ ษทั บิน่า พูรี่ (ไทยแลนด์) จากัด โดยโครงการตั้งอยูท่ ี่ อาเภอลอง และอาเภอสู งเม่น จังหวัด
แพร่ โดยลงทุนผ่าน บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนของบริ ษทั คาดว่าจะเริ่ มรับรู ้ภายในปี 2561
โดยโครงการที่อาเภอลอง และอาเภอสูงเม่น จะเริ่ ม COD ได้ภายในไม่เกินเดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม ตามลาดับ
- บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด (GEP)
อยู่ระหว่างดาเนิ นการก่ อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ขนาด 50 เมกะวัตต์แรก จาก
ทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ของบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด หรื อ GEP ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั โดย
เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ตั้งอยูท่ ี่เมืองมินบู เขตมาเกวย ประเทศเมียนมาร์
- บริษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด
อยู่ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้ในการเข้าลงทุนในโรงงานผลิตแผ่นไม้ MDF และแผ่นไม้ปาร์ ติเคิล
บอร์ด โดยลงทุนผ่าน บริ ษทั แพลนเนทบอร์ด จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยโครงการดังกล่าวจะแบ่งเป็ นโรงงานผลิตแผ่นไม้
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MDF ตั้งอยูท่ ี่ จงั หวัดนราธิ วาส และโรงงานผลิตแผ่นไม้ปาร์ ติเคิล ตั้งอยู่ที่จงั หวัดยะลา ซึ่ งคาดว่าจะสามารถขออนุ มตั ิเข้า
ลงทุนในสองโครงการดังกล่าวได้ภายในปี 2561 นี้
- ECF Park
โครงการก่อสร้าง ECF Park ซึ่งจะดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จประมาณปลายเดือนเมษายน 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็ นศูนย์กลางของชุมชน และจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกบริ การแก่พนักงาน คนในพื้นที่ ผูเ้ ยี่ยมชม
รวมถึงนักท่องเที่ยว เป็ นการสานสัมพันธ์อนั ดีของการอยูร่ ่ วมกันภายในชุมชน
- การก่ อสร้ างโกดังสินค้ า ECF สานักงานใหญ่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โครงการก่อสร้างคลังสิ นค้าเพิ่มเติมในบริ เวณพื้นที่สานักงานใหญ่ของบริ ษทั เพื่อให้สามารถรองรับการ
จัดเก็บสิ นค้าได้มากขึ้น โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็ จในไตรมาสที่ 3 ปี 2561
- การก่ อสร้ างสานักงานแห่ งใหม่ ECF สาขา 2 อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างสานักงานแห่งใหม่ของบริ ษทั ซึ่งเป็ นสานักงาน สาขา 2 ตั้งอยูท่ ี่อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั และเพิ่มพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าให้กบั แบรนด์ COSTA ซึ่งสานักงานแห่งใหม่น้ ีมี
แผนที่จะแบ่งสัดส่วนเป็ นห้องจัดแสดงสิ นค้าของบริ ษทั ในโอกาส และวาระต่าง ๆ โดยโครงการจะก่อสร้างบนที่ดินขนาด
พื้นที่ 14 ไร่ ซึ่งโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินแล้ว และคาดว่าจะเริ่ มก่อสร้างได้ในเร็ ว ๆ นี้
- เรื่ องอื่น ๆ
นอกจากนี้ บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษา และพัฒนาระบบออนไลน์ และ Application ในการสั่งซื้ อสิ นค้า
เพื่อนามาใช้ในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เป็ นการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้า อานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าใน
การสั่งซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั รวมถึงเป็ นช่องทางในการแจ้งรายละเอียดการส่ งเสริ มการขายต่าง ๆ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็ จ
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2561
นโยบายเกีย่ วกับการต่ อต้ านการทุจริตคอรัปชั่น
นอกจากนี้บริ ษทั ขอรายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ และพัฒนาการจากปี ที่ผ่านมา
โดยในรอบปี 2560 บริ ษทั ยังคงมีนโยบายเกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ โดยบริ ษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุกฝ่ าย
รับทราบถึงหลักการเบื้องต้นของการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ภายในองค์กรให้ได้ทราบแล้ว โดยได้บรรจุ
แนวทางและการปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เบื้องต้นไว้ในคู่มือพนักงาน ในหัวข้อ “วินยั และโทษทางวินัย
หรื อการร้องทุกข์” โดยเน้นที่เรื่ องของการห้ามรับ / จ่ายสิ นบน จากลูกค้า / คู่คา้ ของบริ ษทั และต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมใน
การกระทาการใดๆ ที่ถือว่าเป็ นการทุจริ ต สาหรับการให้ และ/หรื อ การรับสิ นบนของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนใด ๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรื อข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยได้จดั ทานโยบายการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนที่ผมู ้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย สามารถติดต่อหรื อร้องเรี ยนในเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทาความผิดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตามแม้
ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต แต่ในรอบ
ปี 2561 ทางฝ่ ายบริ หารจะพิจารณาการมอบหมายทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามให้เกิดพัฒนาการที่สาคัญในขั้นตอนการขอ
รับรองต่อไป
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การมีส่วนร่ วมในสังคม (CSRs เพื่อสังคม)
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจควบคู่กบั การสานึ ก รับผิดชอบต่อสังคม และได้ดาเนิ นการภายใต้
แนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2560 บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม และตอบแทนผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่าง
สม่ า เสมอ ไม่ว า่ จะเป็ นการจัดงานขอบคุณลูก ค้าที่ใ ห้การสนับ สนุน บริ ษ ทั ด้ว ยดีเสมอมา โดยเชิญ ลูก ค้า คู ่ค า้ จากทัว่
ประเทศมาร่ วมในงานดังกล่าว นอกเหนื อไปจากนี้ บริ ษทั ยังให้การดูแลพนักงานในบริ ษทั โดยจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี ให้กบั พนักงานทุกคน การจัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน และร่ วมบริ จาคเงินและอุปกรณ์
การศึกษาให้กบั เด็กนักเรี ยนผูย้ ากไร้ รวมทั้งการบริ จาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กบั โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง เพื่อ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป
สาหรับการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน บริ ษทั เน้นการขยายธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ ยงจากการดาเนิ นธุรกิจ
เฟอร์ นิเจอร์ เพียงอย่างเดียว สู่ ความหลากหลายของธุรกิจด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่ งได้เข้า
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ยงั มีแผนการพัฒนาต่อยอดสู่ ธุรกิจ
ต้นน้ า ได้แก่ การศึกษาความเป็ นไปได้เพื่อเข้าสู่ ธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ และไม้ปาติเคิลบอร์ ด เพื่อใช้ในการ
ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้น
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ โดยในวาระ
นี้ มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามดังต่อไปนี้
นายบุญเสริ ม ไชยยอง ผู้ถือหุ้ น มีประเด็นสอบถาม 3 เรื่ อง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามเรื่ อง Time line ของการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล แก๊ สซิ ฟิเคชั่น บริ ษัท บิ น่า พูรี่ พาว
เวอร์ (ไทยแลนด์ ) จากัด ที่จังหวัดแพร่ ว่ าจะดาเนิ นการแล้ วเสร็ จ และจะเริ่ มการจาหน่ ายไฟฟ้าในเชิ ง
พาณิ ชย์ (COD) ได้ เมื่อไร
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด ที่เมือง
มินบู ประเทศเมียนมาร์ จะเริ่ ม COD ได้ เมื่อไร
3. เรื่ องของการขยายฐานลูกค้ าไปยังประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีนจะดาเนิ นการแล้ วเสร็ จเมื่อไร
กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบข้ อซั กถามในแต่ ละประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ไบโอแมส แก๊ สซิ ฟิเคชั่นของ บริ ษัท บิ น่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์ )
จากัด แห่ งแรก 1 เมกะวัตต์ ดาเนินการก่ อสร้ างแล้ วเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว อยู่ระหว่ างรอการอนุมัติจาก
ภาครั ฐเพื่อกาหนดวัน COD ต่ อไป ทั้งนี ้ สาเหตุที่ดาเนินการก่ อสร้ างทีละแห่ งก็เพื่อให้ เกิดความมั่นใจใน
การก่ อสร้ าง เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่ าวเป็ นเรื่ องเฉพาะทางและมีระดับความยากด้ านเทคนิ คเป็ นอย่ าง
มาก นอกจากนีย้ งั มีแผนการก่ อสร้ างโครงการถัดไปที่อาเภอสูงเม่ น จังหวัดแพร่ ภายในปี นีด้ ้ วย
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิ ตย์ บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด อยู่ระหว่ าง
การก่ อสร้ าง โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะให้ สามารถ COD ได้ เร็ วที่สุด สาหรั บ 50 เมกะวัตต์ แรก
3. เรื่ องความร่ วมมือกับลูกค้ าในประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีน ไม่ ได้ อยู่ในแผนงานของบริ ษัทตั้งแต่
ต้ น แต่ เป็ นวาระพิเศษที่บริ ษัทได้ รับโอกาสเพิ่มเข้ ามา โดยคาดว่ าจะเริ่ มรั บรู้ รายได้ จากการดาเนิ นงาน
ดังกล่ าว ประมาณช่ วงเดือนพฤษภาคม 2561 และเพื่อความมั่นคง และก้ าวหน้ าต่ อไปในอนาคต บริ ษัท
ยังมีแผนงานที่จะหารื อเรื่ องความร่ วมมือในระยะยาวอีกด้ วย
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ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4
-วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติวาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่ อย ประจาปี 2560 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่งกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี
บัญชีของบริ ษทั ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ โดยสรุ ปสาระสาคัญ
ตามงบการเงินรวมในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
โดยในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวพชนัน สิ งห์ภู่ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน”) เป็ นผูร้ ายงานเรื่ องงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบปี
2560 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
สอบทานงบการเงินประจาปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จากัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิงบ
การเงินประจาปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว
ทั้งนี้ งบการเงิ นดังกล่าว ได้แสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี 2560 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว
นอกจากนี้ ยงั ได้นาเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับงบการเงิน ประจาปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
 รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
 ผูส้ อบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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 สรุ ปคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
o ภาพรวมของรายได้ในช่วงปี 2560 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 6 ของรายได้รวม โดยบริ ษทั สามารถ
สร้างรายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ได้เติบโตจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการ
จาหน่ ายสิ นค้าภายในประเทศ คิ ดเป็ นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 16 ปั จจุบันบริ ษทั มีสัดส่ วน
รายได้จากการจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศประมาณร้อยละ 48 ของรายได้จากการขายทั้งหมด
นอกจากนี้ ยงั เกิดจากรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายเศษวัสดุ วัตถุดิบ ดอกเบี้ยรับจากเงิ นลงทุนระยะ
สั้นเพิ่มขึ้นจากเดิม
o สาหรับรายการส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สาหรับปี 2559 สาเหตุหลักเกิด
จากการที่บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั เข้าถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 75
ได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.5 เมกะวัตต์ ณ เมืองฮิเมจิ ประเทศญี่ปุ่น
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 51 ซึ่ งต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2559 ได้มีการจาหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าว
ออกในราคาสุทธิ 82.19 ล้านบาท ทาให้ ปี 2559 เกิดรายการส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมสุ ทธิ เท่ากับ 32.83 ล้านบาท รายการดังกล่าวเมื่อเทียบกับช่วงปี 2560 ที่มีมูลค่า 19.50
ล้านบาท เกิดจากการรับรู ้กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังนี้
(1) บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด (SAFE) ซึ่ งบริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (ECF-P) ใน
ฐานะบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั เข้าลงทุนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P เข้าลงทุนใน SAFE ที่สดั ส่วนร้อยละ
33.37 ปั จจุบนั สามารถรับรู ้ผลการดาเนิ นงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชี วมวล ขนาด 7.5
เมกะวัตต์ของ บริ ษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์จี จากัด (PWGE) จังหวัดนราธิ วาส ซึ่ งบริ ษทั
รับรู ้กาไรตามสัดส่วนเงินลงทุนเต็มไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดย SAFE เข้าลงทุนใน PWGE คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 99.99
(2) บริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด ดาเนิ นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริ ษทั ย่อย เข้าลงทุน
ในสัดส่ วนร้ อยละ 20 ปั จจุ บันอยู่ระหว่างการก่ อสร้ างโครงการ และยังไม่เริ่ มรั บรู ้ รายได้เชิ ง
พาณิ ชย์
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ส่ งผลให้การเปรี ยบเทียบ มูลค่าส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยลดลงจากเดิมร้อยละ 41 จากปี 2559
o สาหรับภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2560 บริ ษทั สามารถบริ หารจัดการให้มี
สัดส่วนต้นทุนขายที่ลดลงจากเดิม ส่งผลให้อตั รากาไรขั้นต้นจากเดิมร้อยละ 28 ในปี 2559 ปรับเพิ่ม
เป็ นร้อยละ 30 สาหรับปี 2560 เกิ ดจากราคาวัตถุดิบลดลง และการบริ หารจัดการการผลิตภายใน
โรงงานให้มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ลดลงจากเดิม
o สาหรับต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ยังคงมีสัดส่ วนเมื่อเทียบกับรายได้รวม
ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากรายการเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพื่อใช้หมุนเวียนในการดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 เท่ากับ 279.64 ล้านบาท สาหรับรายการภาษีเงินได้สดั ส่ วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมไม่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
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o โดยภาพรวมของกาไรที่ เกิ ดขึ้นในช่วงปี 2560 ในส่ วนของงบการเงิ นรวม หากพิจารณาจากกาไร
สาหรั บงวด ส่ วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ จะมี กาไรเท่ ากับ 73.05 ล้านบาท ปรั บตัวเพิ่มขึ้ นอย่างมี
นัยสาคัญเมื่อเที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน คิดเป็ นร้อยละ 17 ซึ่ งเกิ ดจากผลการดาเนิ นงานจาก
ธุ รกิ จเฟอร์ นิเจอร์ รวมถึงการรั บรู ้ส่วนแบ่ งกาไรจากการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวลที่
ลงทุนผ่าน บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จากัด
o ทั้งนี้ หากพิจารณาจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ซึ่ งเป็ นส่ วนของธุ รกิ จเฟอร์ นิเจอร์ บริ ษทั สามารถ
สร้างกาไรขั้นต้น และกาไรสาหรับงวด ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ ที่สัดส่ วนร้อยละ 14 และร้อยละ
29 ตามลาดับ ซึ่งเป็ นผลจากการบริ หารสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลงจากเดิม
 ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และ ปี 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
สิ นทรัพย์
o บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2,782.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 เท่ากับ 425.49 ล้านบาท สาเหตุสาคัญเกิดจากรายการสิ นค้าคงเหลือ และเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ โดยในส่ วนของเงินลงทุนเริ่ มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2
ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 3 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเท่ากับ
474.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 8.00 ล้านบาท โดยมูลค่าเงิน
ลงทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็ น เงินลงทุนใน บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จากัด จานวน 157.71 ล้าน
บาท และเงินลงทุนในบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด จานวน 316.98 ล้านบาท
หนี้สิน
o บริ ษทั มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,753.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 55.55 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เท่ากับ 1.70 เท่า
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
o บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,029.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 369.94 ล้านบาท จากรายการทุนจดทะเบียนชาระที่เพิ่มขึ้น 65.3 ล้านบาท
ภายในปี 2560 และส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W1
ที่หมดอายุเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ในราคาใช้สิทธิ ที่ 0.50 บาทต่อหุ ้น การใช้สิทธิ แปลงสภาพ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 ครั้งที่ 1/6 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ในราคาใช้สิทธิ ที่ 3 บาท
ต่อหุ ้น รวมถึ งการออกและเสนอขายหุ ้นให้กบั นักลงทุ นสถาบัน ได้แก่ บริ ษทั หลักทรั พย์จดั การ
กองทุน วรรณ จากัด จานวน 30 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 5.58 บาท
จากที่ ได้นาเสนอรายละเอียดของงบการเงิ น ประจาปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ กล่าวมา
ทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหน้าที่ 12

โดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุ ม
ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญ ชี
ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย ประจาปี 2560 สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉัน ท์จ ากจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุน้
มติที่ลง
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
587,445,645
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จานวน 11 ราย คิดเป็ นจานวน
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

หุน้ 7,273,400 หุน้
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ ไว้ในหนังสื อ
เชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิ ญ นางสาวสาริ สา
ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สาหรับข้อเท็จจริ ง และเหตุผลประกอบการแจ้งทราบการจัดสรรกาไร
สะสม และการพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ดังนี้
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การ
จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้ นอยู่กับผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั สภาพคล่อง
แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้การ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ต้องเป็ นการจ่ายจากเงินกาไรและหากบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้
การจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายไว้แล้วจานวน 3.6 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 5.04 ของกาไรสุทธิประจาปี
ดังนั้นในวาระนี้ บริ ษทั จึ งจะขอเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรเป็ นทุ น
สารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ดังนี้

หน้าที่ 13

o จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หรื อคิด
เป็ นเงินจานวน 3,600,000 บาท
o จัดสรรเป็ นเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.0603 บาท แบ่งเป็ นการจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน
(BOI) 0.0173 บาทต่อหุ ้น และส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (Non-BOI) 0.0430 บาทต่อหุ ้น ซึ่ ง
เป็ นส่ วนที่ กิจการต้องเสี ยภาษี เงิ นได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ รวมเป็ นจานวนเงิ น
ทั้งสิ้นไม่เกิน 51,957,827 บาท (ห้าสิ บเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยีส่ ิ บเจ็ดบาทถ้วน)
o กาไรส่วนที่เหลือ บริ ษทั จะจัดเป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรต่อไป
โดยนาเสนอข้อมูลโดยเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 ดังนี้
บริ ษทั มีกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 55.36 ล้านบาท และ 71.49
ล้านบาท ตามลาดับ
ในขณะนี้มีจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วเท่ากับ 861.66 ล้านหุน้ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่มีจานวนหุ ้น
568.83 ล้านหุน้
คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทั้งสิ้นต่อหุน้ ในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 0.0535 บาทต่อหุน้ และ 0.0603 บาทต่อ
หุน้ ตามลาดับ
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น เท่ากับ 30.43 ล้านบาท และ 51.96 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี
2559 และ ปี 2560 บริ ษทั สามารถจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมายมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลสู งกว่า
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปั นผล จากผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2560 ดังกล่าวต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 4
พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรสะสม และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สาหรับ
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 ตามที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สาหรั บผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

หน้าที่ 14

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
587,445,645
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่ มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.มนตรี โสคติ
ยานุรักษ์ นายชาลี สุขสวัสดิ์ และนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้แจ้งความประสงค์ขอออกจาก
ห้องประชุมสาหรับการพิจารณาในวาระนี้
สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้
จัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยวาระนี้ ขอเรี ยนเชิญประธานคณะกรรมการสรรหา รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็ นผูน้ า
เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า สาหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ มีดงั นี้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 และ 18 สรุ ปใจความ
สาคัญว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม โดย
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี
ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผู ้
ออกจากตาแหน่ง
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561
ครั้ งนี้ กรรมการที่ ต ้อ งพ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ง หมด มี 3 ท่ า น โดยรายชื่ อ
คณะกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในรอบนี้ ตามมติที่ได้พิจารณานาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
3. นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีประกาศเชิ ญชวนให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่ อบุคคลที่ เห็ นสมควรได้รับการพิจารณา
คัดเลื อกเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยนาประกาศขึ้ นแสดงในเว็บไซต์ข องบริ ษ ัทแล้ว ตั้งแต่ว นั ที่ 26 กันยายน ถึ ง วันที่ 31
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ธันวาคม 2560 แต่ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้ว เห็ นว่า ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่ อที่
นาเสนอเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกาหนด รวมทั้งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็ น
อย่างดีซ่ ึงจะส่ งผลเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั สมควรเลือกกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้า
เป็ นกรรมการและเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็ นของ
คณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามกาหนดวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ เพื่อดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
3. นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ร่ วมกันกากับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง
อุทิศเวลาในการเข้าร่ วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง และในส่ วนของการ
เสนอเพือ่ แต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการต่อไป
โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ิอหุ ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่ออานวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ดี ดังนั้น สาหรับ
วาระที่ 6 ซึ่ งเป็ นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ บริ ษทั จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งในกรณี ที่ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ทั้งนี้ ขอให้ผู ้
ถือหุ ้นกาเครื่ องหมายถูก หรื อกากบาท ลงในช่ องเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้ อมลงชื่ อในบัตรลงคะแนน
จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ หากผูถ้ ือหุ ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรื อ
แสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จะถือว่า ผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบ สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติต้ งั แต่ลงทะเบียน
คือ กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุ ้น
ได้ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ โดยในวาระ
นี้ มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามดังต่อไปนี้
คุณชญานุช กันหะปกรณ์ อาสาพิ ทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้ น ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย มี
ประเด็นสอบถามต่ อประธานกรรมการสรรหาว่ า ในปั จจุบันบริ ษัทได้ มีการปรึ กษาหารื อถึงจานวนปี ในการดารงตาแหน่ ง

หน้าที่ 16

กรรมการของกรรมการอิ สระไว้ หรื อไม่ และอยู่ในข้ อมูลกากับข้ อใด มีการออกกฎระเบียบที่ชัดเจนหรื อไม่ และขอชมเชย
บริ ษัทเรื่ องการดาเนินการประชุมที่เป็ นไปอย่ างราบรื่ นและเป็ นตัวอย่ างที่ดีมาก
ประธานกรรมการสรรหา ชีแ้ จงในประเด็นข้ อสอบถามดังกล่ าวว่ า บริ ษัทได้ ปฏิ บัติตามกฎระเบียบที่กาหนด
ไว้ อย่ างเคร่ งครั ด และขอให้ ผ้ ูช่วยเลขาชีแ้ จงรายละเอียดข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
ผู้ช่วยเลขา แจ้ งต่ อที่ ประชุมผู้ถือหุ้ นว่ า บริ ษัทได้ มีการกาหนดนโยบายไว้ โดยได้ ระบุข้อมูลดังกล่ าวไว้ ใน
รายงานประจาปี 2560 หน้ าที่ 118 – 119 เรื่ องการสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสู งสุด ข้ อ 1.5 พิจารณาวาระการดารง
ตาแหน่ งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็ นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ จะต้ องมีการดารงตาแหน่ ง
ต่ อเนื่ องนั บจากวัน ที่ ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระครั้ ง แรกไม่ เกิ นกว่ า 9 ปี โดยจะพิ จารณาถึ งความ
สมเหตุสมผลและความจาเป็ น หากจะแต่ งตั้งให้ กรรมการอิสระท่ านนั้นดารงตาแหน่ งต่ อไป
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่ อที่ ประชุ มเพิ่ มเติ มในประเด็นดังกล่ าวว่ า ระเบี ยบปฏิ บัตินั้นมีกาหนดไว้ อยู่แล้ ว โดย
บริ ษัทมีคณะกรรมการที่มหี น้ าที่กากับดูแล และพิจารณาทบทวนกฎระเบียบต่ าง ๆ อย่ างสมา่ เสมอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็ นใด ๆ จึ งขอให้ผูถ้ ือหุ ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากตาแหน่งตามวาระ บริ ษทั จะพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล)
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ ด้วย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
587,445,645
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

นายชาลี สุขสวัสดิ์

มติที่ลง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
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มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
587,445,645
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
587,445,645
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยวาระนี้ขอเรี ยนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“รศ.ดร.
มนตรีฯ”) เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ
สาหรั บ หลักเกณฑ์และขั้น ตอนการเสนอค่ าตอบแทน คณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทนได้น าเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผ่านมา การปฏิ บตั ิงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ การพิจารณาจานวนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างการดาเนิ นธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริ ษทั ได้รับ
จากการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนาข้อมูลค่าตอบแทนที่กาหนดในเบื้องต้นไปเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับข้อมูลสรุ ปผล
สารวจข้อ มูลกรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั จดทะเบี ย นสาหรั บค่ าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุ รกิ จ -ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริ ษทั และแยกตามขนาดกาไร (ขาดทุน) สุทธิของบริ ษทั ซึ่ งจัดทาขึ้น
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจาปี 2559
โดยในปี 2560 ที่ผา่ นมา สาหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมสาหรับ
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คณะกรรมการเท่ากับ 4,295,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี การจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าวอยูใ่ นวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิไม่เกิน 4,500,000 บาท
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริ ษทั ได้
กาหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกเหนื อจากค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ ยประชุ ม
โบนัส ที่ ระบุไว้ และตามอานาจอนุ มตั ิที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติ มใด ๆ ที่ มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี
จะต้องนาเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียดและความ
สมเหตุสมผลของการจ่ ายสวัสดิ การเพิ่มเติมดังกล่าว และในปี 2561 นี้ จะขอเสนอพิจารณากาหนดวงเงิ นค่าตอบแทน
กรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการกาหนดค่าตอบแทนดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั จะแบ่งออกเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ
หรื อโบนัส ดังนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
34,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
24,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
29,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
24,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง (โดยยังคงอัตรา
เดิมเท่ากับปี ที่ผา่ นมา) ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้วที่กาหนด
วงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท
โดยสาเหตุของการเสนอวงเงิ นค่าตอบแทนกรรมการที่ เพิ่มขึ้นมาจากการพิจารณาจานวนบริ ษทั ย่อย และ
บริ ษทั ร่ วมที่เพิม่ ขึ้น โดยในรอบปี 2560 ที่ผา่ นมา มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่เพิม่ ขึ้น ดังนี้
1. บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น 2 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด และบริ ษทั แพลนเนทบอร์ด จากัด
2. บริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น 2 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด และบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี
เขียว (ประเทศไทย) จากัด
3. และภายในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จากัด ยังประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยภายใต้ SAFE อีก
3 บริ ษทั ประกอบด้วย บริ ษทั ไพร์ ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์ จี จากัด บริ ษทั เซฟ ไบโอแม็ส จากัด และ
บริ ษทั บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
โดยมีโครงสร้างการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในปั จจุบนั ตามหน้าที่ 32 ของเอกสารรายงานประจาปี
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นอกจากนี้ ในรอบปี 2560 ที่ ผา่ นมา เฉพาะการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีจานวนครั้งการประชุม
เพิ่มขึ้ นมากกว่าร้ อยละ 60 จากปริ มาณงานที่ จะต้องพิจารณาเพื่อขอมติ อนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มี วาระ
พิจารณาที่เพิ่มขึ้น
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 เป็ น
วงเงินจานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ตามที่ได้
นาเสนอมา
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จาก
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
587,445,645
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสื อเชิญ
ประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยในส่ วนของเหตุผ ลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ยานุ รัก ษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนได้กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้าที่สอบ
ทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั มาแล้วห้ารอบปี บัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผูส้ อบ
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บัญชีรายใหม่ที่สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายที่
พ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่เนื่ องจากการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสอง
รอบปี บัญชีนบั แต่วนั ที่ผสู ้ อบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่
โดยในรอบปี 2560 นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรั บอนุญาตเลขที่ 5389 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ซึ่งได้ปฏิบตั ิงานเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั นับเป็ นปี ที่ 1 สาหรับปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5389 หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขที่ 2803 หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็ นควรและเหมาะสม เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2561 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอตั ราค่าสอบบัญชี
ที่ เหมาะสม รวมทั้งปฏิ บัติหน้าที่ ในปี ที่ ผ่านมาได้เป็ นอย่างดี และเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับความเห็ นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกาหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ค่าสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาส เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,450,000 บาท
ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 ตามที่
กล่าวมา
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเสี ยง
เป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

1. เห็นด้วย
587,865,645
2. ไม่เห็นด้วย
0
3. บัตรเสี ย
0
4. งดออกเสี ยง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จานวน 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุ ้น
420,000 หุน้
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 6. และข้ อ 35.
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสาหรับวัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 6 และ ข้อ 35 มีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 6. ตามที่ ไ ด้รับ แจ้ง จากฝ่ ายกฎหมาย ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เห็ น ควรให้บ ริ ษ ทั แก้ไ ข
ข้อบังคับของบริ ษทั โดยระบุว่า “หุ ้นของบริ ษทั เป็ นหุ ้นชนิ ดระบุผถู้ ือ ” เนื่ องจากตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง
การรับหลัก ทรัพย์ฯ กาหนดคุณสมบัติให้หุ้นสามัญที่ จะขอจดทะเบี ยนจะต้องเป็ นหุ ้น ชนิ ดระบุ ชื่อ ผูถ้ ือหุ ้น (ข้อบังคับ
บริ ษทั ข้อ 6 กล่าวถึงเฉพาะ “ใบหุ ้น” ซึ่ งไม่ใช่ “หุ ้น”)
ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกใน
การประกอบธุ รกิ จ โดยแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 35 (เฉพาะในวรรคสามเดิ ม) เป็ นการแก้ไขตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
คสช. ที่ 21/2560 ข้อ 9 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
ข้ อความปัจจุบัน
ข้อ 6. ใบหุ้ นทุ กใบของบริ ษัทจะระบุชื่อผู้ถือ และมี
ลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรื อพิมพ์
ลายมื อ ชื่ อไว้ แต่ ท้ ั งนี้ คณะกรรมการสามารถ
มอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูล้ งหรื อพิมพ์
ลายมือแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ดงั กล่าว
นั้นให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดื อน นับ
แต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ ง
ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ ง
ในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผู ้
ถือหุน้ จานวนไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจานวน

ข้ อความหลังการแก้ ไข
ข้อ 6. หุ้ นของบริ ษั ท เป็ นหุ้ นชนิ ด ระบุ ชื่อ ผู้ ถื อ และมี ล ายมื อ ชื่ อ
กรรมการอย่างน้อยหนึ่ ง (1) คน ลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ท้ งั นี้
คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบี ยนหลักทรัพย์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูล้ งหรื อพิมพ์
ลายมื อ แทนก็ ไ ด้ ซึ่ งการลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ พิ ม พ์ดัง กล่ า วนั้น ให้
เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 35. คณะกรรมการต้อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม .................
(ข้อความที่เหลือคงไว้ตามเดิม)................ฯ
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่ นนอกจากวรรคหนึ่ ง (ข้อความที่ เหลื อ
คงไว้ตามเดิม)................ฯ

“ผู้ถือหุ้ นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละสิ บของจานวนหุ้ นที่ จาหน่ ายได้ ทั้งหมด จะเข้ าชื่ อ
กันทาหนั ง สื อขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผู้ถือ หุ้ นเป็ นการ
ประชุ มวิ สามัญเมื่ อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุ เรื่ องและเหตุผลในการที่
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ข้ อความปัจจุบัน
หุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ ขอให้
เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ใน
กรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้น
จากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว

ข้ อความหลังการแก้ ไข
ขอให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ดเจนในหนั งสื อดัง กล่ าวด้ วย ในกรณี
เช่ นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่ สิบห้ า
วัน นับแต่ วนั ที่ได้ รับหนังสื อจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่ งเข้ าชื่ อกันหรื อ
ผู้ถือหุ้ นคนอื่ น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้ นตามที่ บังคับไว้ นั้นจะเรี ยก
ประชุมเองก็ได้ ภายในสี่ สิบห้ าวันนับแต่ วันครบกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณี เ ช่ น นี ้ ให้ ถื อ ว่ าเป็ นการประชุ ม ผู้ถือ หุ้ นที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายอัน
จาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณี ที่ ป รากฎว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่ เ ป็ นการเรี ย ก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้ งใด จานวน ผู้ถือหุ้ น ซึ่ งมาร่ วม
ประชุมไม่ ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 37 ผู้ถือหุ้ น
ตามวรรคสี่ ต้อง ร่ วมกันรั บผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจั ด
ให้ มกี ารประชุมในครั้ งนั้นให้ แก่ บริ ษัท”

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 6. และข้อ 35. ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จาก
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. บัตรเสี ย

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
587,865,645
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
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มติที่ลง
4. งดออกเสี ยง
วาระที่ 10

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
0

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผูจ้ ดั การ (“กรรมการผู้จัดการ”) ชี้แจงข้อมูลของ
บริ ษทั เพิ่มเติมต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในฐานะตัวแทนคณะผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับแนวทางการบริ หารงาน
ของบริ ษทั โดยปั จจุ บนั นอกจากบริ ษทั จะให้ความสาคัญต่อการลงทุนเพื่อความเจริ ญเติบโตทางธุ รกิ จแล้ว บริ ษทั ยังคง
เล็งเห็ นความสาคัญของการบริ หารงาน และการกากับดูแลด้านอื่น ๆ ซึ่ งมีส่วนผลักดัน และเป็ นแรงสนับสนุ นให้บริ ษทั
เจริ ญเติบโตขึ้น โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ประกอบด้วย
1. ส่ วนของลูกค้า อันประกอบด้วยลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้ารายย่อย รวมถึ งลูกค้าภายในประเทศ และลูกค้า
ต่างประเทศ
2. ส่ วนของพนักงานทุ กระดับของบริ ษ ัท และบุ คคลภายนอกที่ อาจจะไม่ใ ช่ พนัก งานโดยตรง แต่เป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับบริ ษทั อาทิ ที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ
3. ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูล้ งทุนของบริ ษทั
4. ส่ วนของสังคม ในด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่วาจะเป็ นการบริ จาคทรัพย์สินและสิ่ งของให้กบั ผู ้
เดือดร้อน การบริ จาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กบั โรงพยาบาล การมอบทุนการศึกษาให้กบั เด็กนักเรี ยน ทั้ง
ในส่วนของชุมชนโดยรอบ และครอบครัวของพนักงาน รวมทั้งการทากิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
เป็ นต้น
โดยทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นหลักการสาคัญที่ คณะผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญและได้มีการลงมือปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่องตลอดมา
ทั้งนี้ อีกส่วนหนึ่งของการบริ หารงานที่จะขอเรี ยนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบว่า ในช่วงปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้มีการ
ขยายกิจการ และลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพิม่ ขึ้นหลายโครงการ ซึ่ งในการลงทุนแต่ละโครงการได้ผ่านการพิจารณาไตร่ ตรอง
ถึงความเหมาะสม ความคุม้ ค่าในการลงทุนอย่างรอบคอบ และการลงทุนในทุกโครงการเป็ นการลงทุนในระยะยาว โดย
บริ ษทั มีการวางแผนงานเพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ทั้งทางด้านรายได้ และผลกาไรที่จะเติบโตขึ้น
เหตุผลและที่มาของการลงทุนในธุ รกิ จที่ หลากหลาย ก็เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยง และส่ งผลให้บริ ษทั
สามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน รวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิ ดเห็ นใด ๆ ที่ ตอ้ งการจะนาเสนอเพิ่มเติมอี ก
หรื อไม่ โดยในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม ดังต่อไปนี้
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คุณชญานุช กันหะปกรณ์ อาสาพิทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้น ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ กล่ าว
ชมเชยบริ ษัทที่ได้ มแี ผนการสื บทอดแผนงาน และผู้บริ หารของบริ ษัทมีความกระตือรื อร้ นในการบริ หารงาน
แต่ ทั้งนีม้ ีประเด็นที่ค่อนข้ างกังวลเกี่ยวกับธุรกิจ E-Comerce ตามที่ บริ ษัทจะมีการติ ดต่ อซื ้อขายกับประเทศ
สาธารณรั ฐประชาชนจีน (“ประเทศจีน”) ซึ่ งจากกรณี ศึกษาที่ผ่านมามักเกิดเหตุการณ์ ลอกเลียนแบบสิ นค้ าและผลิตภัณฑ์
ของคู่ค้า ทางบริ ษัทมีแนวทาง หรื อนโยบายในการป้ องกันการลอกเลียนแบบ และสามารถที่จะดาเนิ นการได้ ยั่งยืน หรื อไม่
รวมทั้งขอทราบการคาดการณ์ รายได้ และยอดขายของบริ ษัทว่ าจะเข้ ามาเมื่อไร
กรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงต่ อที่ ประชุมผู้ถือหุ้ นถึงประเด็นดังกล่ าวว่ า บริ ษัทได้ ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการ
ลงทุนกับประเทศจีนมาเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งในอดีตมีประเด็นที่ต้องระวังเรื่ องการถูกลอกเลียนแบบสิ นค้ า แต่ ในปั จจุบัน
เทคโนโลยีของประเทศจี นมีความเจริ ญก้ าวหน้ ามากกว่ าประเทศไทย และบริ ษัทมีขั้นตอนการปฏิ บัติงานดังกล่ าว โดย
พิ จ ารณาถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลในระยะยาว ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ การซื ้ อ มาขายไป แต่ ยัง พิ จ ารณาไปถึ ง ศั ก ยภาพในการซื ้ อ สิ น ค้ า
รวมถึงเน็ตเวิร์กของประเทศจีนซึ่ งกระจายไปทั่ วโลก ดังนั้นการจับมือเป็ นพันธมิตรในการดาเนิ นธุรกิ จกับประเทศจีนจะ
ช่ วยให้ บริ ษัทสามารถกระจายสิ นค้ าไปได้ ในวงกว้ างยิ่งขึน้
สาหรั บเรื่ องการคาดการณ์ รายได้ และยอดขายของบริ ษัท พิจารณาตามแผนการดาเนิ นงานในระยะ 3 ปี ของ
บริ ษัท ซึ่ งมุ่งที่จะผลักดันให้ เกิดการเติบโตในสั ดส่ วนที่ เพิ่มขึน้ ถึง ร้ อยละ 10 – 15 แต่ ทั้งนีใ้ นช่ วงระหว่ างระยะเวลา 3 ปี
บริ ษัทอาจจะมีโครงการอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมขึน้ มา อย่ างไรก็ตามบริ ษัทจะพิจารณาการลงทุนโดยมุ่งเน้ นผลประโยชน์ สูงสุดเป็ น
สาคัญ
นอกจากนี้ เพื่อ เป็ นการเพิ่ม ความมั่นใจให้กับ ผูถ้ ื อหุ ้น ประธานฯ ได้เชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ยานุ รั กษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ สระ (“รศ.ดร.มนตรี ฯ ”) ให้ขอ้ คิดเห็ นในแนวทางการบริ หารของบริ ษทั
ดังกล่าวข้างต้น
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ แจ้ งต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพิ่มเติม ในฐานะประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ถึงแนวทาง
การบริ หารงานดังกล่ าวว่ า บริ ษัทดาเนินธุรกิจภายใต้ การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และจากประเด็น
คาถามของผู้ถือหุ้นเรื่ องแผนการร่ วมมือทางธุรกิจกับประเทศจีน ยกตัวอย่ างเช่ น ธุรกิจอาลีบาบา ถือได้ ว่าเป็ นทั้งวิกฤตและ
โอกาสได้ โดยมองในแง่ ของโอกาสทางธุรกิจถือว่ าเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ เกิดกิจกรรมขึน้ เนื่ องจากประเทศจีนมีพืน้ ที่มาก
มีประชากรมากคิดเป็ นสัดส่ วน 1 ใน 4 ของประชากรโลก เป็ นกลุ่มประเทศที่มีกาลังซื ้อสู งในปั จจุบัน ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่จะ
ทาให้ เกิดการกระตุ้นการเติบโต ทาให้ บริ ษัทสามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ มากขึน้ ซึ่ งผลสุดท้ ายจะเกิดเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้ นใน
ที่สุด
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ภายหลังการตอบคาถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้
กล่าวขอบคุณต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมในเวลา 11.15 น.

ลงนาม.......................................................
(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริ ษทั

ลงนาม.......................................................
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)
เลขานุการบริ ษทั

นางสาวสุบงกช หงษ์ทอง

ผูช้ ่วยนักลงทุนสัมพันธ์
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ

ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม
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