รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมบอลรู ม ชัน้ 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์
โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ก่ อนเริ่มการประชุม
ทาง บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ได้ ให้ ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ข้ อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกาหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วเป็ นเงิน 130,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้
520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทังสิ
้ ้น 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวน
หุ้นสามัญจานวน 780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
ณ ตอนเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้ าร่วมการประชุมจานวนทังสิ
้ ้น 140 ราย
โดยมาประชุมด้ วยตัวเอง 61 ราย และรับมอบฉันทะ 79 ราย มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตัวเอง 61 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 334,865,103 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
64.3971
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 79 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 57,517,762 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
11.0611
3. รวมจานวนทังสิ
้ ้น 140 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 392,382,865 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 75.4582 ของ
จานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ซึง่ มีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจานวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อคับของบริษัทฯ และ
ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป
บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุม ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี
และที่ปรึกษากฎหมายทีเ่ ข้ าร่วมประชุมเพื่อทาหน้ าที่ดแู ลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
เพือ่ ให้ การ
ลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. พลเอกเทอดศักดิ*์ *
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มารมย์

ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ์

3.
4.
5.
6.
7.
8.

สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

นายชาลี
นายวัลลภ
รศ.ทรงกลด
นายอารักษ์
นางสาวทิพวรรณ
นางวราภรณ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร รองกรรมการผู้จดั การ และเลขานุการบริษัท
กรรมการ

**โดยมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
***บริษัทฯ มีสดั ส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนกรรมการบริษัทฯ ทังหมด
้

ผู้บริหารของบริษัทฯ
1. นางสาวพชนัน

สิงห์ภู่

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจาปี 2557 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
1. นายเมธี
รัตนศรี เมธา
2. นายพิศษิ ฐ์
ชีวะเรื องโรจน์
3. นายอัครเดช
เปลีย่ นสกุล
ที่ปรึกษากฎหมายจาก สานักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ การลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ อง
ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
1. นายฐานันดร์
เจริ ญฤทธิ์
2. นายอานาจ
จาปาสาร
3. เจ้ าหน้ าที่อีก 2 ท่าน
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
1. นางสาวสาริ สา
ทองกิตติกลุ
2. นางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ

ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัทฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการใช้ บตั รลงคะแนน
ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตัวเองและผู้ที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
จะได้ รับแจกบัตร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้ าร่วมประชุม ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะ
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3.

4.

5.
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เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้ รับบัตรลงคะแนน ซึง่ มติดงั กล่าวจะสอดคล้ องกับมติที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ระบุไว้ ใน
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนทาการลงมติ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น กรุณา
ยกมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ ที่สดุ และแจ้ งชื่อ นามสกุล และหากเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ แจ้ งชื่อผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้ วยทุกครัง้ เพื่อบริ ษัทฯ จะได้ ทาการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้ อย่างถูกต้ อง ขอให้
สอบถาม หรื อให้ ความเห็นตรงตามวาระ อย่างกระชับ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สทิ ธิด้วย และเพื่อ
บริ หารการประชุมให้ อยูใ่ นเวลาทีก่ าหนด หากผู้ถือหุ้นมีคาถามที่ไม่ตรงกับวาระทีก่ าลังพิจารณาอยู่ ขอให้
สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง แต่ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดเป็ นพิเศษ จะ
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ หากเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในวาระใด ให้ ทา
เครื่ องหมายถูก () หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึง่ ลงในช่อง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
พร้ อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน สาหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ยก
มือขึ ้น จะมีเจ้ าหน้ าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทังนี
้ ้บริ ษัท ฯ จะนา
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและถือ
ว่าคะแนนที่เหลือเป็ นคะแนนที่เห็นด้ วยในวาระนัน้
ๆ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นคัดค้ านหรื อแสดง
ความเห็นเป็ นอย่างอื่นให้ ถือว่าทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ
การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 จะแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
4.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้ แก่ วาระที่ 1 3 4 5 และวาระที่ 7 บริ ษัทฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ ลงคะแนนเห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยเท่านัน้ ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
4.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม ได้ แก่วาระที่ 6 บริ ษัทฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมออก
เสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
4.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ได้ แก่ วาระที่ 8 และ 9 โดยบริษัทฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียง นับจาก
เสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ ี ดังนันวาระที
้
่ 5 ซึง่ เป็ น
วาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ บริ ษัท ฯ จะเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ทังในกรณี
้
ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออก
เสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทาเครื่ องหมายถูก () หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึง่ ลงในช่องเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง พร้ อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนันจะมี
้ เจ้ าหน้ าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทังนี
้ ้หากผู้ถือหุ้น

ไม่สง่ บัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้ านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษัท ฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้น
เห็นชอบ
6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้ าจอเพื่อแสดงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ ทังนี
้ ้ การลงคะแนนเสียงใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทาเครื่ องหมายให้ ชดั เจน มิฉะนันจะมี
้ ผลให้ การลงคะแนนเสียงนันเป็
้ นโมฆะ
7. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ ้นสุดลง ขอให้ ลงทะเบียนกลับ พร้ อม
ส่งบัตรลงคะแนนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ที่หน้ าประตูทางออก ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจ
ไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ ามาประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อน อนึง่ บริ ษัทฯ
จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุมเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน โดยมอบให้ กบั เจ้ าหน้ าที่
เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป
8. สาหรับรายงานประจาปี บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี นี ้ในรูปแบบ CD แล้ ว หากต้ องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริ เวณโต๊ ะลงทะเบียนของบริ ษัทฯ
เริ่มการประชุม
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดี เพื่อเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 และก่อนที่จะเริ่ มเข้ าสู่ลาดับ
ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับเอกสารทีใ่ ช้ ในการประชุมวันนี ้ บริ ษัทฯ ได้
เผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตังแต่
้ วนั ที่ 6 มีนาคม 2558 และบริ ษัทฯ ได้
เปิ ดโอกาสให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557และการ
เสนอคาถามล่วงหน้ าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ตังแต่
้ วนั ที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 10 เมษายน
2558 ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ และเสนอเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม รวมถึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดส่งคาถามเข้ ามาล่วงหน้ าเช่นกัน
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนด โดยเรี ยงตามลาดับรวมทังสิ
้ ้น 10 วาระ
ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 ของบริ ษัทฯ ซึง่ ถูกจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และบริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกรายงานการประชุม
ดังกล่าวถูกต้ องตามความเป็ นจริงและจัดทารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับ
แต่วนั ที่ประชุม พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.ecf-furniture.com และได้ จดั ส่งให้ กระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยมีสาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
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ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

มติที่ลง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
วาระที่ 2

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)
392,406,989
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ในรอบปี บัญชี ตัง้ แต่ วนั ที่ 1
มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในรอบปี บัญชี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผา่ นมา รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจาปี
2557 ซึง่ ส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี ้
ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ รายงาน
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2557 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จดั การ ได้ เรี ยนชี ้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2557 ดังนี ้
ในรอบปี 2557 ได้ เกิดเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ดังนี ้
 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและกาไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง โดยรายได้ จากการขายเติบโตร้ อยละ 3.09
และกาไรสุทธิเติบโตร้ อยละ 71.32
 บริ ษัทฯ มีการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (ECF-W1)
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ อายุ 3 ปี ที่อตั ราการใช้ สทิ ธิ
แปลงสภาพ 0.50 บาท
 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (“MOU”) เพื่อร่วมดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop Power Plant) กับบริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) (“GUNKUL”) และ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มมี ติอนุมตั ิการจัดตังบริ
้ ษัทย่อย 6 บริ ษัท เพื่อเตรี ยมเข้ าดาเนินธุรกิจดังกล่าว
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 ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อย ได้ แก่ บริษัท อีซเี อฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ซึง่ บริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ
51 เพื่อเตรี ยมเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ อาทิเช่น ธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน หรื อธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิม่ เติม
ในอนาคต
 มีมติอนุมตั ิการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยทางอ้ อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปนุ่ คือ ECF Tornado Energy Godo
Kaisha ซึง่ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51 คิดเป็ นเงินลงทุนประมาณ 29.52 ล้ านบาท
เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาดกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
1.5 เมกะวัตต์ ที่
เมืองฮิเมจิ จังหวัดฮิวโงะ คาดว่าจะเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้ าได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2558
กรรมการผู้จดั การ ได้ เรี ยนชี ้แจงข้ อมูลรายได้ จากการขายเปรียบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2556 และ ปี
2557 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 บริ ษัทฯ มีอตั ราการเติบโตของรายได้ จากการขายเติบโตเพิ่มขึ ้นเท่ากับ ร้ อยละ
15.42 ร้ อยละ 7.39 ร้ อยละ 2.26 และลดลงร้ อยละ 10.86 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่ทงนี
ั ้ ้โดย
ภาพรวมแล้ วบริษัทฯ สามารถสร้ างอัตราการเติบโตของรายได้ จากการขายทังปี
้ 2557 ได้ เท่ากับร้ อยละ 3.09 โดยมีรายได้
จากการขายตลอดปี 2557 เท่ากับ 1,209.05 ล้ านบาท ในขณะทีป่ ี 2556 มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 1,172.76 ล้ านบาท
ข้ อมูลรายได้ แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ตังแต่
้ ปี 2555 ถึงปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ โดยส่วนใหญ่กว่า
ร้ อยละ 70 มาจากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตจากไม้ ปาติเคิลบอร์ ด โดยในปี 2557 สามารถสร้ างรายได้ จากการขายได้
ที่ 852.47 ล้ านบาท เติบโตจากปี 2556 ที่มีรายได้ จากการขายอยูท่ ี่ 821.48 ล้ านบาท รองลงมาคือ เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตจาก
ไม้ ยางพาราที่ 176.59 ล้ านบาท มียอดจาหน่ายที่ลดลงโดยในปี 2556 มีรายได้ จากการจาหน่ายอยูท่ ี่ 202.62 ล้ านบาท
และเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม และร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ าปลีกรายย่อยเท่ากับ 108.82 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2556 มี
รายได้ จากการจาหน่ายอยูท่ ี่ 95.47 ล้ านบาท และมีรายได้ จากการจาหน่ายกระดาษปิ ดผิว และไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง
เท่ากับ 61.65 ล้ านบาท และ 9.51 ล้ านบาท ตามลาดับ ในขณะทีม่ ีรายได้ จากการจาหน่ายในปี 2556 เท่ากับ 50.22 ล้ าน
บาท และ 2.98 ล้ านบาท ตามลาดับ
ข้ อมูลรายได้ แบ่งแยกตามช่องทางการจัดจาหน่าย ตังแต่
้ ปี 2555 ถึงปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ โดยส่วนใหญ่
กว่าร้ อยละ 60 มาจากการจาหน่ายเฟอร์ นเิ จอร์ ที่ผลิตตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order) โดยในปี 2557 สามารถสร้ างรายได้
จากการขายได้ ที่ 690.41 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงจากปี 2556 ที่มรี ายได้ จากการขายอยูท่ ี่ 740.34 ล้ านบาท รองลงมาคือ
เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทที่ 338.66 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ที่มีรายได้ จากการขายอยูท่ ี่ 283.76
ล้ านบาท และเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม และร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ าปลีกรายย่อยเท่ากับ 89.18 ล้ านบาท และ 19.64
ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ที่มีรายได้ จากการขายอยูท่ ี่ 89.18 ล้ านบาท และ 19.64 ล้ านบาท ตามลาดับ
ทังนี
้ ้หากคิดเป็ นสัดส่วนการจาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ
จะมีสดั ส่วนรายได้ เท่ากับร้ อยละ
38.67 และ ร้ อยละ 61.33 ตามลาดับ
ข้ อมูลกาไรสุทธิเปรี ยบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4
บริ ษัทฯ มีอตั ราการเติบโตของกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นเท่ากับ ร้ อยละ 113.01 ร้ อยละ 222.09 ร้ อยละ 12.49 และร้ อยละ 80.76
ตามลาดับ เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่ทงนี
ั ้ ้โดยภาพรวมแล้ วบริษัทฯ สามารถสร้ างอัตราการเติบโตของกาไร
สุทธิทงปี
ั ้ 2557 ได้ เท่ากับร้ อยละ 71.32
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นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีอตั ราส่วนกาไรขันต้
้ น อัตรากาไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในรอบปี
2557 เท่ากับร้ อยละ 26.62 ร้ อยละ 5.66 และร้ อยละ 18.78 ตามลาดับ ซึง่ ทังสามอั
้
ตราส่วนดังกล่าวมีการเติบโตเพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่องเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีอตั ราส่วนเท่ากับร้ อยละ 22.75 ร้ อยละ 3.47 และ ร้ อยละ 14.99 ตามลาดับ
นอกจากข้ อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2557 แล้ ว กรรมการผู้จดั การยังได้
แจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงแผนธุรกิจในปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์
บริ ษัทฯ ได้ วางแผนกลยุทธ์สาหรับธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ไว้ สาหรับปี 2558 โดย
 จะเน้ นการผลิตและจาหน่ายสินค้ าที่มมี ลู ค่าเพิ่ม (Value Added) ซึง่ เมื่อเร็ว ๆ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ ลงนาม
ในสัญญาการเป็ นผู้ซื ้อลิขสิทธิ์การ์ ตนู จาก บริษัท ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จากัด (“Disney”) เพื่อใช้ ผลิต
และจาหน่ายสินค้ าในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
 เน้ นการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ าง Value Added ส่งผลให้ เพิ่มราคาจาหน่าย
ได้ สงู จากเดิม
 จัดตังที
้ มงานด้ านการตลาด เพื่อเจาะกลุม่ ลูกค้ าในเขตเศรษฐกิจอาเซียน (“AEC”) เพื่อแสวงหาช่อง
ทางด้ านการตลาดในกลุม่ ประเทศเขตเศรษฐกิจอาเซียน
ซึง่ ที่ผา่ นมาประเทศไทยได้ มีการส่งออก
สินค้ าไปจาหน่ายในกลุม่ ตลาด AEC คิดเป็ นมูลค่ากว่า 6,000 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาส
ในการเจาะกลุม่ ลูกค้ ากลุม่ นี ้ ขณะนี ้บริ ษัทได้ เริ่ มเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าในประเทศอินโดนีเซียแล้ ว ส่วน
มาเลเซียคาดว่า จะเริ่ มส่งออก shipment แรกได้ ในเร็ว ๆ นี ้ โดยบริ ษัทได้ จดั ตังที
้ มงานเพื่อขยายงาน
ส่วนนี ้ไว้ รองรับแล้ ว
 ปรับเพิ่มรายการสินค้ าให้ มากขึ ้น เพิ่มโอกาสนาเสนอผลิตภัณฑ์ตอ่ ลูกค้ า โดยการเพิ่มรายการสินค้ าที่
จะเสนอขายต่อลูกค้ า เพื่อช่วยสร้ างโอกาสในการขายให้ เพิม่ ขึ ้น
 รักษานโยบายควบคุมต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จา่ ยดาเนินงานต่าง ๆ โดยเคร่งครัด เพื่อรักษาระดับ
อัตรากาไรให้ อยูใ่ นระดับที่ใกล้ เคียงจากเดิมหรื อดีขึ ้นจากเดิม
ในภาพรวมของธุรกิจเฟอร์ นเิ จอร์ ในส่วนการส่งออกเพื่อจาหน่ายสินค้ าไปยังต่างประเทศ จากกลุม่ ลูกค้ า
หลักในประเทศญี่ปนุ่ บริษัทฯ จะยังคงรักษาฐานลูกค้ าในกลุม่ นี ้ตามเดิม ในขณะที่จะแสวงหาโอกาสในการขยายฐาน
ลูกค้ า โดยเฉพาะในปี นี ้ตังเป
้ ้ าหมายสาหรับกลุม่ ลูกค้ าแถบ AEC ให้ เพิ่มขึ ้น
สาหรับส่วนของ Showroom “ELEGA” บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ าการขยายสาขาต่อเนื่องไม่ต่ากว่า 3 แห่ง โดยในปี นี ้
ได้ เปิ ดดาเนินการไปเรี ยบร้ อยแล้ ว 1 แห่ง ได้ แก่ สาขาหาดใหญ่ ซึง่ ได้ รับผลตอบรับจากลูกค้ าค่อนข้ างดี ลาดับต่อไปจะเป็ น
การเปิ ดสาขาเพิ่มเติมในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง และสาหรับแผนในปี 2559
บริ ษัทฯ ได้ รับแผนการขยายสาขาของกลุม่ พันธมิตรทีเ่ ปิ ดให้ เช่าพื ้นที่แล้ วว่า มีแผนที่จะขยายได้ อีกถึง 10 สาขา แต่อย่างไร
ก็ตามบริ ษัทฯ จะต้ องใช้ เวลาในการพิจารณาข้ อมูลดังกล่าวต่อไป
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ในส่วนของกลุม่ ลูกค้ าประเภทร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) บริ ษัทฯ มีแผนการสร้ างรายได้ ให้
เติบโตเพิม่ ขึ ้นจากการเพิ่มประเภทสินค้ าในกลุม่ การ์ ตนู Disney เข้ าไปนาเสนอต่อทีมผู้ซื ้อ (Buyer) ซึง่ ก็จะเป็ นการสร้ าง
รายได้ อีกทางหนึง่ นอกจากนี ้ในกลุม่ ของสินค้ าที่ได้ รับลิขสิทธิ์ในการผลิตจาก Disney บริ ษัทมีแผนที่จะสร้ าง Showroom
สาหรับสินค้ าของ Disney ขึ ้นมาต่างหาก ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปแบบของ Disney shop หรื อ Disney corner เพิ่มเติมให้ ได้
ภายในปี นี ้อีก 5 แห่ง ซึง่ ขณะนี ้บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการศึกษาว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์ หรื อรูปแบบร้ านค้ าแบบไหนที่จะ
เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคชาวไทย
สาหรับสินค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อยทัว่ ไป (Dealer) ซึง่ บริ ษัทฯ ใช้ ตราสินค้ าในกลุม่ นี ้ว่า
“COSTA” นัน้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเพิม่ ช่องทางการขยายลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ล่าสุดบริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่วมการแสดงสินค้ า
ในงาน “Thailand International Furniture Fair (TIFF) 2015” บริ ษัทฯ ได้ เชิญกลุม่ ผู้ประกอบการร้ านค้ าส่งรายใหญ่ ๆ
เข้ าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเปิ ดโอกาสในการนาเสนอสินค้ าใหม่ ๆ รวมถึงสร้ างโอกาสในการรับคาสัง่ ซื ้อสินค้ าจากลูกค้ าด้ วย
สาหรับสินค้ าประเภทกระดาษปิ ดผิว
ขณะนี ้เริ่ มได้ รับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าในประเทศมาเลซียบ้ างแล้ ว
นอกจากนี ้ยังอาจจะได้ รับคาสัง่ ซื ้อจากกลุม่ ลูกค้ าในประเทศอิตาลี โดยคาดว่า ปี 2558 ยอดการจาหน่ายกระดาษปิ ดผิว
ของบริ ษัทฯ จะเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน
ความท้ าทายใหม่ สู่...ธุรกิจด้ านพลังงานทางเลือก
ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการจัดตังบริ
้ ษัท อีซเี อฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ เข้ า
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทังหมดของบริ
้
ษัทย่อยดังกล่าว โดยในเบื ้องต้ นจะมีการเข้ าลงทุนใน
โครงการด้ านพลังงานทดแทน ดังต่อไปนี ้
 โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)
 โครงการโรงไฟฟ้ าที่ญี่ปนุ่ ขนาด 1.5 MW คาดว่า จะจาหน่ายไฟได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ปี
2558
 แสวงหาโอกาสขยายขนาดกาลังการผลิตให้ มากขึ ้นจากเดิม โดยตังเป
้ ้ าหมายไว้ ที่ 10 - 15 MW
 โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop)
 โครงการที่ลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (MOU) กับทางบริ ษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
(มหาชน) (GUNKUL) คาดว่า จะเริ่ มเข้ าประมูลเพื่อเสนอรับคัดเลือกให้ เป็ นผู้จาหน่ายไฟฟ้ า
ต่อภาครัฐได้ ในไตรมาสที่ 2 ปี นี ้ ปั จจุบนั เตรียมพื ้นที่รองรับไว้ สาหรับกาลังการผลิตติดตังที
้ ่ 15
เมกะวัตต์ ขนาดพื ้นที่บนหลังคารวม 95,000 ตารางเมตร มูลค่าเงินลงทุนทังหมดเบื
้
้องต้ น
ประมาณ 870 ล้ านบาท
ซึง่ ที่ผา่ นมา ต้ องรอภาครัฐประกาศนโยบายการรับซื ้อไฟฟ้ าและการเปิ ดโอกาสให้ เข้ าร่วม
ประมูลรอบใหม่ และขณะนี ้อยูร่ ะหว่างรอการยกเลิกใบอนุญาตเก่าให้ เสร็ จเรียบร้ อยก่อน ซึง่ ที่
ผ่านมาได้ มกี ารยืดเยื ้อระยะเวลามาตังแต่
้ ช่วงเดือนมีนาคม มาเป็ นเมษายน จนถึงขณะนี ้คาด
ว่าจะต้ องขยายระยะเวลาออกไปเป็ นเดือนพฤษภาคม
 เมื่อผลการประมูลเรี ยบร้ อย จึงจะเริ่ มต้ นการก่อสร้ างโครงการ คาดว่า จะใช้ เวลาต่อจากนัน้
อีก 6 – 9 เดือน จึงจะเริ่มการจาหน่ายไฟฟ้ าได้
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 ตังเป
้ ้ าหมายไว้ สงู สุดที่ 30 เมกะวัตต์
 แสวงหาโอกาสเพิ่มเติม สู.่ ...ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือกด้ านอื่น ๆ อาทิ โรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล หรื อ
โรงไฟฟ้ าพลังงานลม
บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ าหมายทีจ่ ะจัดทานโยบายเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม (CSR) ทีม่ ีผลอย่างยัง่ ยืน
ทังต่
้ อสังคมและกิจการให้ มากขึ ้นจากเดิมสาหรับรอบปี 2558 นี ้
ภายหลังจากการรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2557 ของกรรมการผู้จดั การ ประธานฯ ได้ สอบถาม
ว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อไม่ ซึง่ ในที่ประชุมได้ มคี าถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี ้
นายมนตรี ปานเจริ ญ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้ กล่าวชื่นชมต่อการเข้ าซื ้อลิขสิทธิ์การ์ ตนู จาก
Disney โดยได้ สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี ้
 คาถามเกี ่ยวกับ Disney ได้แก่ สิ นค้าประเภทใดทีบ่ ริ ษัทฯ จะสามารถผลิ ตและจาหน่ายได้
ค่าลิ ขสิ ทธิ์ มีมูลค่าเท่าใด อายุลิขสิ ทธิ์ มีระยะเวลาเท่าใด และความคุม้ ค่าของค่าใช้จ่ายกับรายได้ทีค่ าดว่าจะได้รบั เป็ น
อย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
สาหรับผลประโยชน์ทีบ่ ริ ษัทฯ จะได้รบั จากการเข้าซื ้อลิ ขสิ ทธิ์ การ์ ตูนจาก Disney นัน้ คือ
ความสามารถทีจ่ ะผลิ ตสิ นค้าโดยสามารถนาลายการ์ ตูนของ Disney เข้ามาใช้ประกอบในการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์
ได้ทงั้ หมด อาทิ โต๊ะ ตู้ เตียง รวมถึงโซฟา และผลิ ตภัณฑ์อืน่ ๆ ทีเ่ ข้าข่ายเป็ นผลิ ตภัณฑ์ทางด้านเฟอร์ นิเจอร์ ทงั้ หมด โดย
หากเป็ นกลุ่มลูกค้าในประเทศอืน่ ๆ ถ้าหากมีฐานะเป็ น Franchisee เช่นเดียวกับของบริ ษัทฯ ก็จะสามารถสัง่ ซื ้อสิ นค้า
จากบริ ษัทฯ ได้ ยกเว้นว่า บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถส่งสิ นค้าขายให้กบั ทางสหรัฐอเมริ กาในฐานะประเทศเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ ได้
ซึ่ งการเข้าซื ้อลิ ขสิ ทธิ์ จาก Disney จะเป็ นการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ทีม่ ากขึ้นให้กบั บริ ษัทฯ
การคิ ดค่าลิ ขสิ ทธิ์ ทาง Disney จะเรี ยกเก็บในอัตราทีต่ กลงร่ วมกันตามยอดขายทีเ่ ราขายให้กบั ลูกค้า
สัญญาการใช้ลิขสิ ทธิ์ มี อายุคราวแรกเท่ากับ 2 ปี และจะพิ จารณาต่อสัญญาเป็ นครัง้ คราวไป
สาหรับความคุม้ ค่าของค่าใช้จ่ายกับรายได้ทีท่ างบริ ษัทฯ จะได้รบั นัน้ บริ ษัทฯ มองว่า เป็ นการสร้าง
โอกาสทางธุรกิ จ เนือ่ งจากทาง Disney มี ตวั การ์ ตูนทีท่ วั่ โลกรู้จกั เป็ นอย่างดี และสิ นค้าทีผ่ ลิ ตจากทางบริ ษัทฯ เป็ นลิ ขสิ ทธิ์
จริ ง ดังนัน้ ความสวยงาม ความคมชัดของตัวการ์ ตูนบนผลิ ตภัณฑ์จะมีความสวยงามมากกว่า ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ตงั้ เป้ า
ช่องทางการตลาดเพือ่ นาเสนอสิ นค้าให้กบั กลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) อาทิ เทสโก้ โลตัส โฮมโปร ซึ่ ง
ตัง้ เป้ าหมายทีจ่ ะมี รายได้จากส่วนนีป้ ระมาณ 5 – 7 ล้านบาทต่อเดือน และในส่วนของโชว์รูม Disney ทีม่ ี แผนการจะสร้าง
และขยายสาขาเพือ่ จาหน่ายสิ นค้าลิ ขสิ ทธิ์ จาก Disney เพิ่ มเติ มจากโชว์รูม ELEGA ของบริ ษัทฯ ในปัจจุบนั ก็ได้
ตัง้ เป้ าหมายการขยายสาขาให้ได้ 10 สาขา ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่ งตัง้ เป้ าทีจ่ ะมี รายได้เพิ่ มขึ้นอีก 3 – 4 ล้านบาท ต่อ
เดือน รวมทัง้ สิ้ นตัง้ เป้ าหมายไว้ 8 – 11 ล้านบาทต่อเดือน
นอกจากนีท้ างบริ ษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงแผนการตลาดของ Disney ซึ่ งจะช่วยเอือ้ ต่อการสร้างการ
รับรู้ในผลิ ตภัณฑ์ทีเ่ กี ่ยวข้องกับ Disney ให้เกิ ดการรับรู้ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้มากขึ้นจากเดิ ม ซึ่ งทีผ่ า่ นมาจะมีกระแส อาทิ
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Disney on ICE เป็ นต้น ซึ่ งกลุ่มลูกค้าของ Disney จะครอบคลุมตัง้ แต่เด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น จนถึงระดับผูใ้ หญ่ตอนต้น
นอกจากนีท้ าง Disney ยังขยายกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ให้มากขึ้นจากการ์ ตูนในกลุ่ม คือ การขยายเพือ่ ซื ้อการ์ ตูนในกลุ่มของ
Marvel เข้ามาด้วย ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า ทางบริ ษัทฯ ตัง้ เป้ าหมายทีเ่ ติ บโตไปกับกิ จกรรมทางด้านการตลาดของ Disney
เช่นเดียวกัน
 คาถามเกี ่ยวกับธุรกิ จเฟอร์ นิเจอร์ ได้แก่ ความเสีย่ งในการดาเนิ นธุรกิ จเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัทฯ มี
อะไรบ้าง ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราแลกเปลีย่ น ความเสียหายทีอ่ าจจะเกิ ดขึ้นต่อการเสือ่ มสภาพของ
สิ นค้า จากวัตถุดิบทีเ่ ป็ นไม้ยางพารา ภาวะความผันผวนของเศรษฐกิ จโลกจะส่งผลกระทบต่อ
บริ ษัทฯอย่างไรบ้าง และคู่แข่งขันทางการค้าทีส่ าคัญของบริ ษัทฯ
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
จากทีไ่ ด้กล่าวไว้ถึงแผนการดาเนินธุรกิ จเฟอร์ นิเจอร์ ซึ่ งมูลค่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกไป
จาหน่ายยังต่างประเทศ โดยขอนาเสนอตัวเลขมูลค่าการส่งออกในปี 2557 ทีผ่ ่านมา เท่ากับ 38,549 ล้านบาท เติ บโต
เพิ่ มขึ้นจากปี ก่อนเท่ากับร้อยละ 2.86 โดยมี สดั ส่วนของการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ เท่ากับร้อยละ 36.13 ของมูลค่าการ
ส่งออกทัง้ หมด หรื อคิ ดเป็ น 13,982 ล้านบาท โดยลาดับผูน้ าเข้าเฟอร์ นิเจอร์ จากไทยทีส่ าคัญ ได้แก่ ญี ่ปนุ่ สหรัฐอเมริ กา
ออสเตรเลีย มาเลเซี ย และจี น ซึ่ งในกลุ่ม Top 20 หากรวมเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) จะคิ ดเป็ น
มูลค่าการส่งออกเท่า 5,818 ล้านบาท ดังนัน้ จากข้อมูลดังกล่าว จึ งเป็ นส่วนสาคัญทีท่ าให้บริ ษัทฯ จะต้องตระหนักถึงการ
ส่งออกสิ นค้าไปจาหน่ายในกลุ่ม AEC ให้มากขึ้นจากเดิ ม
เนือ่ งจากธุรกิ จหลักของบริ ษัทฯ คือ การส่งออก ดังนัน้ ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็ นเรื ่องทีไ่ ม่
สามารถหลีกเลีย่ งได้ อย่างไรก็ตามทางบริ ษัทฯ จะจัดทาสัญญาซื ้อขายเงิ นตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า (Forward
contract) ซึ่งทีผ่ ่านมาคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งได้ให้ความสาคัญกับเรื ่องนีโ้ ดยเน้นให้บริ ษัทฯ จัดทาสัญญา
Forward ไว้ให้ครอบคลุมเฉพาะในส่วนทีบ่ ริ ษัทฯ จะต้องใช้ตามมูลค่าการซื ้อขายทีเ่ ป็ นเงิ นตราต่างประเทศเป็ นคราว ๆ
เท่านัน้
โดยไม่ให้จดั ทาวงเงิ นซื ้อขายทีก่ ว้างมากเกิ นไปซึ่ งจะยากต่อการควบคุมหากเกิ ดความผันผวนจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
สาหรับความเสีย่ งเรื ่องวัตถุดิบ เนือ่ งจากผลิ ตภัณฑ์ทีท่ าจากไม้ยางพารานัน้ บริ ษัทฯ มี แผนทีจ่ ะพยายาม
หมุนเวียนสต็อกสิ นค้าให้มีอายุไม่เกิ นกว่า 6 เดือน
คู่แข่งขันทางการค้า บริ ษัทฯ พิ จารณาว่า ในแต่ละประเทศก็จะมีจุดแข็ง จุดอ่อนทีแ่ ตกต่างกันไป ดังนี ้
- สาหรับจี น ซึ่งที ่ผ่านมาในอดีตเคยพิ จารณาว่า อาจจะเป็ นคู่แข่งขันทีส่ าคัญนัน้ ปั จจุบนั ไม่ได้เป็ น
เช่นนัน้ โดยทางบริ ษัทฯ มองว่า จี นจะมี โอกาสเป็ นคู่คา้ กับทางบริ ษัทฯ ได้ในอนาคต โดยได้
วางแผนทีจ่ ะออกงานเฟอร์ นิเจอร์ แฟร์ ทีเ่ ซี ่ยงไฮ้ ในช่วงเดือนกันยายน 2558 และจี นมี แนวโน้มที ่
จะสัง่ ซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ จากไทยเพิ่ มมากขึ้นด้วยเช่นกัน
- เวียดนาม ปัจจุบนั จะต้องนาเข้าวัตถุดิบจากออสเตรเลีย และนิ วซี แลนด์ ในขณะทีค่ ่าแรงงานเริ่ ม
ปรับตัวเพิ่ มสูงขึ้น ซึ่ งในอนาคตอาจจะปรับเพิ่ มขึ้นจนมี ระดับค่าแรงทีใ่ กล้เคียงกับของไทย
- มาเลซี ย บริ ษัทฯ พิ จารณาว่า เป็ นคู่แข่งทีส่ าคัญ แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ จะได้โอกาสจากการ
เปิ ด AEC โดยการนาบุคลากรทางด้านการบริ หารจัดการต้นทุนในธุรกิ จเฟอร์ นิเจอร์ จากมาเลเซี ย
เข้ามาช่วยในการบริ หารงานมากขึ้น
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อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ มองว่า ปัจจุบนั บริ ษัทฯ จะต้องแข่งขันกับตัวเองเป็ นหลัก เพือ่ สร้างความ
ได้เปรี ยบทางการค้าเมื ่อเทียบกับคู่แข่งขันรายอืน่ ๆ ในต่างประเทศ
สาหรับการกี ดกันทางการค้าในต่างประเทศสาหรับกลุ่มสิ นค้าเฟอร์ นิเจอร์ นนั้ ปั จจุบนั ยังไม่มีการกีดกัน ซึ่ง
อาจจะเคยได้ยินเรื ่องมาตรฐาน FSC หรื อ การจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน (The Forest Stewardship Council) เป็ น
มาตรฐานทีท่ างยุโรปเป็ นผูก้ าหนดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามไม้ยางพาราไม่ได้จดั เป็ นไม้ป่า เนือ่ งจากเป็ นไม้ทีม่ ี การปลูกขึ้นเพือ่
ใช้ประโยชน์จากน้ายางพารา และตัดโค่นเมื ่อหมดอายุ ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นกลุ่ม Replantation forest
สาหรับการขยายธุรกิ จเข้าสู่พลังงานทางเลือกนัน้ นับว่า เป็ นการเปิ ดช่องทางให้กบั บริ ษัทฯ สามารถสร้าง
ความเจริ ญเติ บโตได้ ประกอบกับแนวโน้มความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้ าของไทยยังคงเติ บโตต่อเนือ่ ง ซึ่ งหาก
เศรษฐกิ จปรับตัวเพิ่ มขึ้นร้อยละ 3 ทัง้ ประเทศจะมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่ มขึ้นร้อยละ 9 นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ยัง มี
พันธมิ ตรทางธุรกิ จทีด่ ี คือ GUNKUL ทีไ่ ด้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่ วมกันทีจ่ ะร่วมมื อในธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์บนหลังคา (Solar rooftop)
นายวิ จิตร จิ ตจริ งใจ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้ สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ถึงข้ อมูลผลการ
ดาเนินงานที่ได้ นาเสนอ และคาถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. เหตุใดจึงมี รายได้จากเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยางพาราลดลง
2. เหตุใดกาไรในช่วงไตรมาสที ่ 3 และ ไตรมาสที ่ 4 ของปี 2557 ถึงลดลง เป็ นไปตามกาไรทีข่ ึ้นอยู่
กับฤดูกาล (Season) หรื อไม่
3. บริ ษัทฯ จะประสบปั ญหาความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดิบประเภทไม้มากน้อยแค่ไหน
4. หากให้เปรี ยบเทียบระหว่างเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ และเฟอร์ นิเจอร์ เหล็ก จะมีข้อเสียเปรี ยบได้เปรี ยบกัน
อย่างไร
5. ECF มี ส่วนแบ่งทางด้านตลาดในธุรกิ จเฟอร์ นิเจอร์ อยู่ในลาดับทีเ่ ท่าไหร่
6. โอกาสในการเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่ทีจ่ ะเข้าสู่อตุ สาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ยาก ง่าย
ขนาดไหน
7. และตามทีป่ รากฎข่าวในหน้าหนังสือพิ มพ์ เมื ่อวันที ่ 8 มกราคม 2558 ทีร่ ะบุว่า บริ ษัทฯ จ่อซื ้อ
ธุรกิ จค้าปลีกใหญ่ อันดับ 3 จากญี ่ปนุ่ คาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสที ่ 1 ปี นี ้ ขอให้แจ้ง
ความคืบหน้าเรื ่องดังกล่าวให้ทราบด้วย
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. สาเหตุทีบ่ ริ ษัทฯ มี รายได้จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยางพาราลดลง เนือ่ งจากหากพิจารณา
ตัวเลขการส่งออกสิ นค้าไปจาหน่ายในประเทศญี ่ปนโดยเปรี
ุ่
ยบเทียบระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 พบว่า มี มูลค่าการ
ส่งออกลดลงร้อยละ 9.35 ซึ่งการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยางพารา บริ ษัทฯ ผลิ ตและส่งออกให้กบั ลูกค้าในประเทศญี ่ปนุ่
มากทีส่ ดุ ซึ่งในปี ทีผ่ า่ นมารัฐบาลญี ่ปนมี
ุ่ นโยบายการปรับเพิ่ มภาษี มูลค่าเพิ่ มเมื ่อช่วงเดือนเมษายน ทาให้ลูกค้าในประเทศ
ญี ่ปนเกิ
ุ่ ดการใช้จ่ายสิ นค้าน้อยลง ประกอบกับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยางพารามี ราคาจาหน่ายแพงกว่าเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ปาติ เคิ ล
บอร์ ด ดังนัน้ จากเหตุผลทีก่ ล่าวจะเห็นได้ว่า สาเหตุไม่ได้เกิ ดจากความสามารถในการแข่งขันทีล่ ดลงของบริ ษัทฯ แต่
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อย่างไร ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯ คาดว่า ตัวเลขการสัง่ ซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยางพาราจากญี ่ปนจะเริ
ุ่
่ มฟื ้ นตัวและกลับมาดีอี กครัง้ ในรอบปี
2558 นี ้
2. คาถามเกี ่ยวกับสาเหตุของกาไรในช่วงไตรมาสที ่ 3 และ ไตรมาสที ่ 4 ของปี 2557 ลดลง บริ ษัทฯ
ขอเรี ยนว่า โดยปกติ แล้ว ในช่วงไตรมาสที ่ 3 และ 4 จะเป็ นหน้าฤดูกาลขายสิ นค้า (High season) มาตลอดระยะเวลา
การดาเนิ นธุรกิ จทีผ่ ่านมา แต่เหตุการณ์ทีไ่ ม่ปกติ เช่นนีไ้ ด้เกิ ดขึ้นในปี 2557 เนือ่ งจากปั ญหาทีท่ วั่ โลกประสบคือ ภาวะด้าน
เศรษฐกิ จทีช่ ะลอตัว ปั ญหาสงความในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มยุโรปยังไม่ฟื้นตัวเต็มที ่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เริ่ มดีขึ้น แต่ก็ยงั ไม่ถึงทีส่ ดุ รวมถึงปั จจัยด้านอืน่ ๆ ตามทีก่ ล่าวมาในวาระก่อนหน้า ส่งผลให้บริ ษัทฯ มี กาไรในช่วงไตรมาส
ที ่ 3 และไตรมาสที ่ 4 ของปี 2557 ลดลง
3. สาหรับการป้ องกันความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดิบประเภทไม้ยางพารา บริ ษัทฯ ได้ให้ข้อมูล
ต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า ปั จจุบนั ประเทศไทยมี พืน้ ทีก่ ารผลิ ตไม้ยางพารากว่า 18 ล้านไร่ โดยแต่ก่อนภาครัฐมี นโยบายสนับสนุนให้
เกษตรกรโค่นไม้ยางพาราที ่ 250,000 ไร่ ต่อปี แต่นโยบายล่าสุด ให้การสนับสนุนเพิ่ มขึ้นถึง 400,000 – 500,000 ไร่ ดังนัน้
ปั ญหาการขาดแคลนไม้ยางพาราเป็ นไปได้ยากทีจ่ ะเกิ ดขึ้น ประกอบกับปั จจุบนั พืน้ ทีป่ ลูกไม้ยางพาราครอบคลุมในหลาย
ภูมิภาคภายในประเทศไทย โดยไม่ได้จากัดเฉพาะพืน้ ทีภ่ าคใต้เพียงอย่างเดียว
4. หากจะเปรี ยบเทียบระหว่างเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ และเฟอร์ นิเจอร์ เหล็ก ความแตกต่างทีจ่ ะเห็นได้คือ
ความนิ ยมในการเลือกซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ เพือ่ นามาใช้ภายในบ้านจะยังคงเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ไม้อยู่ เนือ่ งจากไม้เป็ นวัตถุดิบทีอ่ ิ ง
กับธรรมชาติ มากกว่าเฟอร์ นิเจอร์ เหล็ก ในขณะทีเ่ ฟอร์ นิเจอร์ เหล็กจะเป็ นทีน่ ิ ยมใช้ในอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การพาณิ ชย์ อาทิ
โรงงาน หรื อเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์มากกว่า
5. ปั จจุบนั ECF มี ส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิ จเฟอร์ นิเจอร์ อยู่ในลาดับที ่ 1 หรื อ 2 หากพิจารณา
จากตัวเลขการส่งออกเพือ่ จาหน่ายในต่างประเทศ แต่ถา้ หากเปรี ยบเทียบเฉพาะในประเทศไทย ECF จะมี สว่ นแบ่งทาง
การตลาดทีอ่ นั ดับ 5 หรื อ 6 เนือ่ งจากภายในประเทศจะมี ผคู้ รองส่วนแบ่งการตลาดรายใหญ่ อาทิ กลุ่มอิ นเด็กซ์ ลีฟวิ่ ง
มอลล์ กลุ่มเอส.บี.เฟอร์ นิเจอร์ กลุ่ม IKEA เป็ นต้น
6. สาหรับโอกาสในการเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่ทีจ่ ะเข้าสู่อตุ สาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ปัจจุบนั
นับว่า มี ผเู้ ล่นรายใหม่นอ้ ยมากหรื อแทบจะไม่มีเลย ซึ่ งจะไม่ใช่เรื ่องของเงิ นลงทุนในการสัง่ ซื ้อเครื ่องจักรเพือ่ ใช้ในการผลิ ต
แต่เป็ นเรื ่องของการบริ หารจัดการ ภายในโรงงาน การเปิ ดตลาดกับลูกค้า เป็ นต้น ซึ่งปั จจุบนั กลุ่มลูกค้าของบริ ษัทฯ มี
ระยะเวลาการซื ้อขายด้วยกันเป็ นเวลามากกว่าสิ บปี ขึ้นไป ซึ่ งทางผูซ้ ื ้อเมื ่อเกิ ดความคุน้ เคยกับโรงงานใดแล้ว ก็จะส่งคา
สัง่ ซื ้อให้กบั โรงงานนัน้ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
7. ตามทีป่ รากฎข่าวในหน้าหนังสือพิ มพ์ เมื ่อวันที ่ 8 มกราคม 2558 ที ่ระบุว่า บริ ษัทฯ จ่อซื ้อธุรกิ จ
ค้าปลีกใหญ่ อันดับ 3 จากญี ่ปนุ่ คาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสที ่ 1 ปี นี ้ ในประเด็นนี ้ บริ ษัทฯ ขอเรี ยนชี ้แจงว่า
ในขณะนีบ้ ริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดอีกหลายประเด็นทีส่ าคัญและยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีก
สักระยะหนึ่ง
นายประสาน มานะนาเกษม ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้ สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี ้
1. จากรายงานประจาปี หน้าที ่ 92 บริ ษัทฯ สามารถสร้างอัตราต้นทุนขายได้ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
เกิ ดจากสาเหตุใด
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2. จากรายงานประจาปี หน้าที ่ 90 สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ มี แนวโน้มเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี
2555 ถึงปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก 211.22 ล้านบาท เป็ น 419.99 ล้านบาท ซึ่งสิ นค้าคงเหลือเพิ่ มขึ้น
ในอัตราส่วนทีม่ ากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายมาก ซึ่งไม่สมั พันธ์ กนั เกิ ดจากสาเหตุใด
3. บริ ษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
เพิ่ มขึ้นจากปี 2555 ทีม่ ี มูลค่าเท่ากับ 69.21 ล้านบาท เป็ น 118.21 ล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งการ
ปรับเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนือ่ งเช่นนี ้ อาจส่งผลต่อกาไรของบริ ษัทฯ อยากทราบว่าบริ ษัทฯ จะมี
แนวทางในการบริ หารค่าใช้จ่ายในการบริ หารทีเ่ พิ่มขึ้ นนีอ้ ย่างไร
นางสาวพชนัน สิ งห์ภู่ ในฐานะผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิ น (“ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี
กำรเงิน”) ได้ตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ สามารถสร้างอัตราต้นทุนขายได้ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง เกิ ดจากในรอบปี ทีผ่ ่านมา บริ ษัทฯ
ได้รบั อานิ สงส์จากราคาไม้ยางพารา และไม้ปาติ เคิ ลบอร์ ด ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิ ตมี แนวโน้มราคาปรับตัวลดลง
ประกอบกับบริ ษัทฯ มี นโยบายบริ หารจัดการเพือ่ ลดต้นทุนการผลิ ตสิ นค้าในกระบวนการผลิ ตให้ลดลงจากเดิ ม
2. สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ มี แนวโน้มเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี 2555 ถึงปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก
211.22 ล้านบาท เป็ น 419.99 ล้านบาท นัน้ เกิ ดจากปั จจุบนั ลูกค้าของบริ ษัทฯ นิ ยมสัง่ ซื ้อสิ นค้าแบบ Mixed container
คือ การผสมรายการสิ นค้าหลายประเภทเข้าไปใน 1 ตูค้ อนเทนเนอร์ ซึ่ งจะแตกต่างจากเมื ่อก่อนทีก่ ารส่งสิ นค้าต่อ 1 ตู้
คอนเทนเนอร์ จะบรรจุสินค้าเพียง 1 รายการเท่านัน้ และบริ ษทั ฯ จะมี บริ การส่งตูค้ อนเทนเนอร์ ไปในแต่ละท่าเรื อ (Port)
ตามทีล่ ูกค้าเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งจะแตกต่างจากแต่ก่อนทีส่ ่งตรงเพียงท่าเรื อปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งเป็ นการช่วย
ลูกค้าลดความยุ่งยากในการกระจายสิ นค้า ดังนัน้ ผลคือ บริ ษัทฯ มี ภาระในการแบกรับสต็อกสินค้าทีเ่ กิ ดจากการผลิ ตใน
หลายรายการมากขึ้น นอกจากนีส้ ิ นค้าคงเหลือทีเ่ พิ่มขึ้นยังเกิ ดจากบริ ษัทฯ มี กลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern trade) เพิ่ มขึ้นในปี 2557 ได้แก่ เมกาโฮม และไทวัสดุ ทาให้จาเป็ นต้องผลิ ตสิ นค้าเพือ่ รองรับ คาสัง่ ซื ้อทีเ่ พิ่มขึ้น
เช่นกัน จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาส่งผลให้บริ ษัทฯ มี ปริ มาณสิ นค้าคงเหลือเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
3. สาหรับส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในส่วนค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร บริ ษัทฯ ได้เริ่ มนานโยบายด้าน Key Performance Index (KPI) เพือ่ นามาใช้กาหนดเป็ นนโยบายในการชีว้ ดั ผล
การดาเนิ นงานในแต่ละแผนกให้ทาผลงานให้ได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ ซึ่ง KPI โดยส่วนใหญ่ก็จะเกี ่ยวข้องกับการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริ หารให้มีสดั ส่วนทีล่ ดลงจากเดิ มด้วย
นายสถาพร โคธี รานุรกั ษ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย อาสาพิ ทกั ษ์ สิทธิ ผถู้ ือหุน้ ได้
กล่าวชื่นชมผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาของบริษัทฯ และได้ สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ ทีม่ ี แนวโน้มเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง นัน้ ทางคู่คา้ ได้พยายามลดความเสีย่ งของ
เค้ามาไว้ทีเ่ รา ซึ่ งบริ ษัทฯ ได้มีแนวทางการบริ หารจัดการประเด็นนีอ้ ย่างไร ประกอบกับในงบ
การเงิ นของบริ ษัทฯ มีการตัง้ ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าล้าสมัยและเคลือ่ นไหวช้าเพิ่มขึ้น
2. จากรายงานประจาปี ในหน้าที ่ 74 ที ่บริ ษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมย์ เป็ แนวร่ วมปฏิ บตั ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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ขอสอบถามถึงแผนการยกร่ างนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตที ่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ เพือ่ ยื ่นต่อสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เพือ่ ให้ได้รับการรับรอง
จาก IOD ต่อไป
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผทู้ ีเ่ กี ่ยวข้องตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี การเงิ น ได้ตอบคาถามเกี ่ยวกับสิ นค้าคงเหลือว่า ทีผ่ ่านมาบริ ษัทฯ ได้มี
การบวกส่วนต่างเข้าไปทีต่ น้ ทุนสินค้าแล้วในกรณีทีต่ อ้ งแบกรับสต็อกสิ นค้าให้กบั ลูกค้า อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
จัดการโกดังสิ นค้า ค่าดอกเบีย้ ฯลฯ เรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนีย้ งั มีนโยบายว่า การจะเปิ ดใบสัง่ ซื ้อสินค้าสาหรับล็อตใหม่ได้
นัน้ ลูกค้าจะต้องดาเนิ นการเรี ยกของทีค่ งค้างอยู่ในสต็อกสิ นค้าของบริ ษัทฯ ออกไปก่อน
2. สาหรับเรื ่องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รปั ชัน่ นัน้ กรรมการผูจ้ ดั การให้ได้ข้อมูลเสริ มว่า เรื ่องการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รปั ชัน่ จัดเป็ นนโยบายทีบ่ ริ ษัทฯ ให้ความสาคัญมาตัง้ แต่เริ่ มเปิ ดดาเนิ นธุรกิ จ ประกอบกับทางท่าน
ประธานฯ และท่านประธานกรรมการบริ หาร ต่างให้ความสาคัญต่อนโยบายด้านนีเ้ ป็ นอันดับต้น ๆ ซึ่ งทีผ่ ่านมา บริ ษัทฯ
ได้ประกาศเป็ นนโยบายให้ทราบภายในองค์กรว่า ความซื ่อสัตย์ สุจริ ต เป็ นเรื ่องสาคัญ และในส่วนนอกองค์กร บริ ษัทฯ มี
นโยบายการห้ามรับสิ นบน ซึ่ งหากพนักงานของบริ ษัทฯ ถูกจับได้ว่า มี การทุจริ ตเกิ ดขึ้นก็จะถูกยกเลิ กการจ้างงาน รวมถึง
ส่งดาเนิ นคดีตามกฎหมายตามรายละเอียดในแต่ละกรณี เป็ นต้น
3. นางสาวสาริ สา ทองกิ ตติ กุล ในฐานะผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษัท (“ผู้ช่วยเลขำนุกำรบริ ษัท”) ได้ให้
ข้อมูลว่า ขณะนีบ้ ริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการพิ จารณาถึงร่ างนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตทีจ่ ะนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ซึ่ งอาจเป็ นการนาเสนอต่อที ่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในคราวถัดไปที ่จะเกิ ดขึ้น
นายอนุ ว่องสารกิ จ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้ สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในต่างประเทศมองสิ นค้าของบริ ษัทฯ จัดอยู่ในคุณภาพระดับไหน เนือ่ งจาก
เฟอร์ นิเจอร์ ทีเ่ ราผลิ ตมี การส่งจาหน่ายให้กบั ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ใน
ต่างประเทศ
2. จากภาวะเศรษฐกิ จของประเทศไทยทีอ่ าจเข้าสู่ภาวะเงิ นฝื ด บริ ษัทฯ ได้วางแผนการเพิ่มหรื อ
ขยายกาลังการผลิ ตอย่างไร
3. ขอชื ่นชมถึงการได้มาซึ่งลิ ขสิ ทธิ์ ของ Disney แต่ขอสอบถามเพิ่ มเติ มว่า ในกรณีทีล่ ูกค้าของเรามี
การสัง่ ซื ้อสิ นค้าและนาไปทาการต่อในเชิ งพาณิ ชย์ จะเกิ ดปั ญหาอย่างไรหรื อไม่ และลูกค้าที ่
ดาเนิ นการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสียค่าลิ ขสิ ทธิ์ อย่างไร
4. ในส่วนของการเตรี ยมการด้านโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ หรื อพลังงานทางเลือกต่าง ๆ ขอ
สนับสนุน แต่ไม่ทราบว่า จะมีแหล่งเงิ นทุนมาจากทีไ่ หน และไม่ทราบว่าในแต่ละโครงการฯ มี
ต้นทุนการก่อสร้าง หรื ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไร
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ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผทู้ ีเ่ กี ่ยวข้องตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ให้คาตอบต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า ตาแหน่งผลิ ตภัณฑ์ทีท่ าง ECF เป็ นผูผ้ ลิ ตนัน้
ครอบคลุมผูบ้ ริ โภคในทุกกลุ่ม โดยลูกค้าในต่างประเทศทีส่ งั่ ซื ้อสินค้าจากบริ ษัทฯ เป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการในรู ปแบบของ
Modern trade ในต่างประเทศแบบเดียวกับ Index Living Mall และ SB Furniture ในประเทศไทย ทีม่ ี ขนาดพืน้ ที ่
จาหน่ายตัง้ แต่ 10,000 – 15,000 ตารางเมตร ดังนัน้ กลุ่มลูกค้าในต่างประเทศทีซ่ ื ้อสิ นค้าจากบริ ษัทฯ จึ งเป็ นกลุ่มลูกค้า
ตัง้ แต่ระดับ B ขึ้นไป สาหรับตลาดภายในประเทศ สิ นค้าของบริ ษัทฯ มี การจาหน่ายครอบคลุมทุกกลุ่ม หากเป็ นการซื ้อ
สิ นค้าผ่านช่องทาง Modern trade ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ก็จะอยู่ในระดับ B หากเป็ นการซื ้อสิ นค้าผ่าน โชว์รูม ELEGA
กลุ่มลูกค้าก็จะเป็ นระดับ B+ ขึ้นไป เนือ่ งจากสิ นค้าจะมี ราคาสูงขึ้นเมื ่อเทียบกับสิ นค้าทีว่ างจาหน่ายใน Modern trade
นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ยังมี สินค้าทีเ่ น้นเจาะตลาดในกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด โดยเป็ นการจาหน่ายผ่านร้านค้าส่งรายใหญ่ และ
ร้านค้าปลีกรายย่อยในต่างจังหวัด (Dealer) ภายใต้ตราสิ นค้า COSTA อีกด้วย ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าสิ นค้าของบริ ษัทฯ มี
วางจาหน่ายครอบคลุมในทุกระดับ ทุกกลุ่ม
2. สาหรับคาถามเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิ จของประเทศไทยที ่อาจเข้าสู่ภาวะเงิ นฝื ด
ทางท่าน
ประธานฯ ได้เชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ยานุรกั ษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ สระ (“รศ.ดร.
มนตรี ฯ”) ตอบคาถามต่อผูถ้ ื อหุน้ ซึ่ ง รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ตามหลักการแล้ว การจะพิ จารณาว่าเศรษฐกิ จเข้าสู่
ช่วงภาวะเงิ นฝื ดหรื อไม่ จะต้องพิ จารณาจากข้อมูลด้านอัตราเงิ นเฟ้ อ ซึ่ งขณะนีป้ ระเทศไทยมี อตั ราเงิ นเฟ้ อทัว่ ไปติ ดลบ
ติ ดต่อกัน 3 เดื อน ซึ่ งสาเหตุของเงิ นเฟ้ อมาจาก 2 ประการคื อ ด้านต้นทุน และด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
นอกจากนีเ้ งิ นเฟ้ อยังแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคื อ เงิ นเฟ้ อทัว่ ไป และเงิ นเฟ้ อพืน้ ฐาน โดยหากเป็ นเงิ น
เฟ้ อทัว่ ไปที ่ประเทศไทยประสบอยู่ในขณะนี ้ สาเหตุเกิ ดจากราคาน้ามันที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิ ตสิ นค้า
ลดลง ซึ่ งยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เกิ ดภาวะเงิ นฝื ด การจะพิ จารณาว่า อยู่ในภาวะเงิ นฝื ดหรื อไม่ จะต้องดูจากเงิ นเฟ้ อ
พืน้ ฐาน ซึ่ งจะต้องติ ดลบติ ดต่อกันเกิ นกว่า 6 เดื อน
ปั จจุบนั เศรษฐกิ จของประเทศไทย มี การพึ่งพาในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 28 ในขณะที่พึ่งพา
ต่างประเทศสูงถึงร้อยละ 72 โดยมี สดั ส่วนการพึ่งพาการค้าในแถบภูมิภาคอาเซี ยนคิ ดเป็ นสัดส่วน 1 ใน 4 ดังนัน้ หาก
ต่างประเทศมี สญ
ั ญาณการฟื ้ นตัวทางด้านเศรษฐกิ จดี ขึ้น ประเทศไทยก็จะได้รบั อานิ สงส์การฟื ้ นตัวตามไปด้วยเช่นกัน
สาหรับประเทศญี่ปนุ่ ซึ่ งมี กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่สงั่ ซื ้อสิ นค้าจากบริ ษัทฯ ขณะนีเ้ ศรษฐกิ จญี ่ปนได้
ุ่ เริ่ มฟื ้ นตัวขึ้นบ้างแล้ว
จากนโยบายการอัดฉีดเงิ นเข้าสู่ระบบ โดยในรอบปี งบประมาณทีเ่ กิ ดขึ้ นในช่วงเดื อนเมษายนนี ้ ก็จะมี การจัดสรร
งบประมาณเพือ่ อัดฉีดเงิ นเพิ่ มเติ มอี ก สาหรับแนวทางที ่บริ ษัทฯ วางแผนการขยายตลาดไปยังกลุ่ม AEC นัน้ รศ.ดร.
มนตรี ฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ในสัดส่วน 1 ใน 4 ที ่เป็ นการพึ่งพาการค้าในแถบภูมิภาคอาเซี ยนนัน้ กว่าครึ่ งหนึ่งเป็ นสัดส่วน
การค้าขายในบริ เวณชายแดน ซึ่ งประเทศเพือ่ นบ้านของไทย มี อตั ราการเติ บโตทางด้านเศรษฐกิ จในสัดส่วนตัง้ แต่ร้อย
ละ 7 ขึ้ นไป ซึ่ งจะเห็นได้ว่า กลุ่ม Modern trade ในไทยเริ่ มมี การขยายสาขาตามจังหวัดชายแดนเพือ่ รองรับการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิ จของประเทศเพือ่ นบ้านมากขึ้ น ทาให้บริ ษัทฯ จะได้รับอานิ สงส์จากการขยายสาขาของกลุ่ม
Modern Trade ตามไปด้วย
3. กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามผูถ้ ือหุน้ ถึงกรณีทีห่ ากลูกค้าของเรามี การสัง่ ซื ้อสิ นค้าและนาไป
ดาเนิ นการต่อในเชิ งพาณิ ชย์สาหรับสิ นค้าทีเ่ ป็ นลิ ขสิ ทธิ์ ของ Disney ว่า ไม่น่าจะนาผลิ ตภัณฑ์ทีซ่ ื ้อจากบริ ษัทฯ ไป
ดาเนิ นการในลักษณะดังกล่าวได้ และอาจเสีย่ งต่อการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสียหายในการละเมิ ดลิ ขสิทธิ์ จากทาง Disney ได้
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4. กรรมการผูจ้ ดั การได้แจ้งต่อผูถ้ ื อหุ้นว่า แหล่งเงิ นทุนที ่จะใช้ในการดาเนิ นธุรกิ จด้านโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิ ตย์ ขณะนีท้ างคณะกรรมการบริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรี ยมการณ์ ไว้แล้วในระดับหนึ่ง เพียงแต่รอ
พิ จารณาในรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่ มเติ มเพือ่ ให้ได้ข้อสรุป สาหรับเรื ่องอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate
of Return : IRR) นัน้ จะต้องพิ จารณาประกอบกับนโยบายของภาครัฐทีจ่ ะประกาศออกมาในส่วนของการให้การ
สนับสนุนต่อโครงการโรงไฟฟ้ าในรอบนี ้ดว้ ย ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯ คิ ดว่า ภาพรวมของ IRR ที ่เหมาะสมของโครงการน่าจะอยู่ที่
ร้อยละ 12 – 15
นายเอิ ญ สุริยะฉาย ผูถ้ ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ดังนี ้
1. ความแตกต่างระหว่างสิ นค้าทีเ่ ราจะผลิ ตภายใต้ลิขสิ ทธิ์ ของ Disney กับตราสิ นค้าของบริ ษัทฯ
เองทีจ่ าหน่ายอยู่ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
2. ขอทราบอัตรากาไรขัน้ ต้นโดยเปรี ยบเทียบระหว่างเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ปาติ เคิ ลบอร์ ด และไม้ยางพารา
รวมถึงผลิ ตภัณฑ์อืน่ ๆ มีความแตกต่างกันอย่างไร
3. เนือ่ งจากบริ ษัทฯ มี ลูกค้าในกลุ่มของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade) ซึ่ งกลุ่ม Modern
trade เหล่านีม้ กั จะนิ ยมผลิ ตสิ นค้าในรู ปแบบของ House brand เอง ซึ่ งหากในอนาคตกลุ่ม
Modern trade เหล่านีเ้ ริ่ มผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ภายใต้ House brand ของเค้าเองไม่ทราบว่าจะส่งผล
กระทบต่อบริ ษัทฯ หรื อไม่ อย่างไร
4. ขอทราบกาลังการผลิ ตทีใ่ ช้ไปในรอบปี 2557
5. ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีจานวนแรงงานทีใ่ ช้ในการผลิ ตมาก ไม่ทราบว่า มี นโยบายทีจ่ ะลดจานวน
แรงงานลงอย่างไร
6. ในส่วนของสต็อกสิ นค้าพบว่า ในรอบปี 2557 บริ ษัทฯ มี สินค้าคงเหลือ ในกลุ่มของสิ นค้าระหว่าง
ผลิ ตเพิ่ มขึ้นจากเดิ มเมื ่อเทียบกับปี 2556 ทีม่ ี มูลค่าเท่ากับ 81.61 ล้านบาท เป็ น 217.13 ล้าน
บาท ในปี 2557 ขอทราบว่า สิ นค้าเหล่านีเ้ ป็ นการผลิ ตเพือ่ รอจาหน่ายในอนาคต หรื อว่าเป็ นการ
ผลิ ตเพือ่ ทาสต็อกสิ นค้า
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผทู้ ีเ่ กี ่ยวข้องตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนีบ้ ริ ษัทฯ ยังเป็ นเพียงผูไ้ ด้รบั ลิ ขสิ ทธิ์ ทางด้านเฟอร์ นิเจอร์
จาก Disney เพียงรายเดียวในประเทศไทย ซึ่ งหากถามถึงความแตกต่างระหว่างสิ นค้าทีเ่ ราจะผลิ ตภายใต้ลิขสิ ทธิ์ ของ
Disney กับตราสิ นค้าของบริ ษัทฯ เองทีจ่ าหน่ายอยู่ในปัจจุบนั นัน้ สิ นค้าทีผ่ ลิ ตภายใต้ลิขสิ ทธิ์ ของ Disney จะจัดเป็ นกลุ่ม
สิ นค้า Premium ทีอ่ าจจะบวกอัตราการทากาไรขึ้นไปได้ถึงร้อยละ 20 – 30 ทัง้ นีจ้ ะขึ้นอยู่กบั วัตถุดิบทีใ่ ช้ในการผลิ ตด้วย
2. สาหรับอัตรากาไรขัน้ ต้นโดยเปรี ยบเทียบระหว่างเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ปาติ เคิ ลบอร์ ด และไม้ยางพารา
รวมถึงผลิ ตภัณฑ์อืน่ ๆ นัน้ อัตรากาไรขัน้ ต้นของเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ปาติ เคิ ลบอร์ ดจะสูงกว่าเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ยางพารา
เนือ่ งจากใช้แรงงานคนในการผลิ ตน้อยกว่า และยังมี ตน้ ทุนด้านราคาไม้ทีใ่ ช้ในการผลิ ตถูกกว่า
3. กาลังการผลิ ตทีใ่ ช้ไปในรอบปี 2557 อยู่ทีป่ ระมาณร้อยละ 70 สาหรับ 1 กะ และยังสามารถเพิ่ ม
การทางานล่วงเวลา หรื อเปิ ดการผลิ ตที ่ 2 กะ ได้ เพือ่ รองรับปริ มาณการผลิ ตทีจ่ ะเพิ่ มขึ้น
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4. สาหรับเรื ่องจานวนแรงงานทีใ่ ช้ในการผลิ ตมาก ทีผ่ ่านมา บริ ษัทฯ ได้แก้ไขปั ญหาด้านต้นทุน
ค่าแรงงานนับตัง้ แต่อตั ราค่าแรงงานอยู่ที่ 170 บาท ต่อวัน จนถึงทุกวันนีค้ ่าแรงอยู่ที่ 300 บาท ต่อวันเป็ นทีเ่ รี ยบร้อยแล้ว
ซึ่ งการปรับตัวตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา คือ การเพิ่ มจานวนเครื ่องจักร เปลีย่ นการใช้แรงงานคนในการผลิ ตมาเป็ นการใช้
เครื ่องจักรให้มากขึ้น นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ยังมี แผนการนาระบบ MRP (Material Requirement Planning) เข้ามาเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตให้มากขึ้นจากเดิ มด้วย
5. ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิ น ได้ตอบคาถามในส่วนของสต็อกสิ นค้าว่า ในรอบปี 2557 ที ่
บริ ษัทฯ มี สินค้าคงเหลือ ในกลุ่มของสิ นค้าระหว่างผลิ ตเพิ่ มขึ้นจากเดิ มนัน้ เกิ ดจากเป็ นการเตรี ยมการผลิ ตสิ นค้าสาเร็ จรู ป
เพือ่ รอส่งมอบลูกค้าในช่วงไตรมาสที ่ 1 ของ ปี 2558 ซึ่ งในประเด็นนี ้ ทาง รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่ มเติ มว่า ปั ญหา
สต็อกสิ นค้าทีเ่ พิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิ ดจากปั ญหาภาวะเศรษฐกิ จทีก่ ลุ่มลูกค้า Modern trade บางรายเริ่ มได้รบั ผลกระทบใน
การขายสิ นค้า ทาให้มีการออกของจากทางบริ ษัทฯ ล่าช้าตามไปด้วย ส่งผลให้มีปริ มาณสต็อกสิ นค้าค้างอยู่ในโกดัง
เพิ่ มขึ้นจากเดิ ม แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ สามารถสร้างภาพรวมการเติ บโตในส่วนของผลกาไรได้เพิ่ มขึ้นและเพิ่มขึ้น
มากกว่าอัตราการเพิ่ มขึ้นของรายได้จากการขายด้วย
ภายหลังการตอบคาถามดังกล่าวทังหมด
้
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อ
ข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงเข้ าสูว่ าระการ
ประชุมที่ 3 ต่อไป
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่ อย ประจาปี 2557 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มกี ารทางบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว เพื่อนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 กาหนด โดยรายละเอียดได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
โดยในวาระนี ้ขอเชิญ นางสาวพชนัน สิงห์ภู่ ในฐานะผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้รายงานเรื่ องงบ
แสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในรอบปี 2557 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2557 สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทฯ โดยนายเมธี รัตนศรี เมธา จากบริ ษัท เอ็ม
อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทฯ แล้ ว จะต้ อง
ได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ด้ วย ทังนี
้ ้งบการเงินดังกล่าว ได้ แสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี
2557 ซึง่ เป็ นเอกสารที่สง่ ไปให้ ในลาดับที่ 2 แล้ ว
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นอกจากนี ้ยังได้ นาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจาปี 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 และปี 2556 มีรายละเอียด ดังนี ้
สินทรัพย์
o บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 631.47 ล้ านบาท และ 480.32 ล้ านบาท ตามลาดับ คิด
เป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 31.47
o บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 607.20 ล้ านบาท และ 611.59 ล้ านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นสัดส่วนที่ลดลงจากเดิมร้ อยละ 0.72
o บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนสินทรัพย์ เท่ากับ 1,238.67 ล้ านบาท และ 1,091.91 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 13.44
หนี ้สิน
o บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนหนี ้สินหมุนเวียน เท่ากับ 644.58 ล้ านบาท และ 673.90 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่วนที่ลดลงจากเดิมร้ อยละ 4.35
o บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนหนี ้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 194.97 ล้ านบาท และ 73.17 ล้ านบาท ตามลาดับ คิด
เป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 166.48
o บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนหนี ้สิน เท่ากับ 839.55 ล้ านบาท และ 747.07 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนที่
เพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 12.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น
o บริ ษัทฯ มีมลู ค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 399.12 ล้ านบาท และ 344.84 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 15.74
 ในส่วนของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีรายละเอียด ในรอบปี 2557 และ ปี 2556 ดังนี ้
o บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 1,209.05 ล้ านบาท และ 1,172.76 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นเท่ากับร้ อยละ 3.09 และมีรายได้ รวมเท่ากับ 1,235.32 ล้ านบาท และ 1,175.15 ล้ าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนทีเ่ พิ่มขึ ้นเท่ากับร้ อยละ 5.12
o บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 887.25 ล้ านบาท และ 905.92 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนที่
ลดลงเท่ากับร้ อยละ 2.06 มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายเท่ากับ 108.70 ล้ านบาท และ 99.80 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนที่เพิม่ ขึ ้นเท่ากับร้ อยละ 8.92 และมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 118.21
ล้ านบาท และ 95.83 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นเท่ากับร้ อยละ 23.35
o บริ ษัทฯ มีกาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เท่ากับ 82.85 ล้ านบาท และ 45.99 ล้ านบาท ตามลาดับ คิด
เป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นเท่ากับร้ อยละ 80.15 และมีกาไรสาหรับงวด เท่ากับ 69.88 ล้ านบาท และ 40.79
ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นเท่ากับร้ อยละ 71.32
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จากที่ได้ นาเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจาปี 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามทีก่ ล่าวมา
ทังหมด
้
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจาปี 2557 สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
นายศักดิ์ ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้ สอบถามข้ อมูลต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ดังนี ้
1. งบการเงิ นทีม่ ีการปรับปรุงใหม่ในรอบปี 2555 ไม่ทราบว่ามี การปรับปรุงในเรื ่องใดบ้าง
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น รายการองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีเ่ กิ ดขึ้นในหน้างบ
การเงิ น ไม่ทราบว่ามี รายละเอียดประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง
3. สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ ไม่ทราบว่า ทางบริ ษัทฯ เตรี ยมความพร้อมต่อการบังคับใช้
ไว้แล้วอย่างไร และมาตรฐานการบัญชี เรื ่องสัญญาการประกันภัย ทีม่ ี เริ่ มมี ผลบังคับใช้จะมี
ผลกระทบต่องบการเงิ นบริ ษัทฯ หรื อไม่ อย่างไร
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผทู้ ีเ่ กี ่ยวข้องตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. นายเมธี รัตนศรี เมธา ในฐานะผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาต (“ผู้สอบบัญชี”) ให้ตอบคาถามผูถ้ ือหุน้ ว่า
ในรอบปี 2555 เป็ นการปรับปรุงงบการเงิ นตามมาตรฐานเรื ่อง Deferred Income Tax
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น รายการองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีเ่ กิ ดขึ้นในหน้างบ
การเงิ น สามารถดูรายละเอียดได้จากงบการเงิ นหน้า 6 งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งรายการดังกล่าวเกิ ด
จากในอดีตทีผ่ ่านมา บริ ษัทฯ ได้ดาเนิ นการจัดโครงสร้างธุรกิ จเพือ่ เตรี ยมความพร้อมเข้าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ โดยวิ ธีการเข้าซื ้อทรัพย์สินจากบริ ษัทในกลุ่มซึ่งขณะนัน้ มี จานวนรวม 5 บริ ษัท มาไว้ทีบ่ ริ ษัทเดียว คือ ECF
และนา ECF เข้าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนต่อไป ตามมาตรฐานการบัญชีกล่าวว่า ในการซื ้อทรัพย์สินจากบริ ษัทในกลุ่ม
เดียวกันทีร่ าคายุติธรรม (Fair Value) การดาเนิ นการดังกล่าวจะให้บนั ทึกราคาซื ้อทีร่ าคาทุนเดิ ม (Book Value) และส่วน
ต่างระหว่างราคา Fair Value กับราคา Book Value จะถูกบันทึกโดยวิ ธีการลดมูลค่าในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งภายหลังการ
ดาเนิ นการดังกล่าว บริ ษัทฯ ก็ได้ดาเนิ นการให้บริ ษัทประเมิ นราคาเข้ามาประเมิ นราคาทรัพย์สิน ทาให้เกิ ดจากปรับราคา
จาก Book Value ทีบ่ นั ทึกไว้เป็ นราคา Fair Value อีกที ซึ่ งเป็ นวิ ธีการทางด้านบัญชี และไม่ได้เป็ นการหลีกเลีย่ งภาษี แต่
อย่างใด
3. สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ เรื ่องสัญญาการประกันภัย ผูส้ อบบัญชี พิจารณาแล้ว
ประเมิ นว่า จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงิ นของบริ ษัทแต่อย่างใด
นายสถาพรฯ
ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
ได้ สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. งบการเงิ น ในหน้าที ่ 54 ข้อ 29 ข้อย่อย ก. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กล่าวถึง
การจดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้ งส์ จากัด ซึ่ งบริ ษัทฯ เข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 51 คาถามคือ สัดส่วนการถือหุ้นส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 49 มี รายละเอียดการถือหุน้
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โดยใคร อย่างไร และจะเอือ้ ประโยชน์ให้กบั บริ ษัทฯ อย่างไร และจากหัวข้อ ก. นี ้ บริ ษัทฯ มี
เงือ่ นไข หรื อข้อตกลงพิ เศษใด ๆ ทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ทีจ่ ะต้องแจ้งต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อไม่
2. ในรอบงบการเงิ นปี 2558 บริ ษัทฯ จะมี การจัดทางบการเงิ นรวม โดยนาบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท อีซี
เอฟ โฮลดิ้ ง จากัด เข้ามารวม (Consolidate) ด้วยหรื อไม่
3. งบการเงิ น ในหน้าที ่ 55 ข้อ 29 ข้อย่อย ค. มี การกล่าวถึง การลงนามในสัญญาใช้ลิขสิ ทธิ์ กบั
บริ ษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่ งเข้าใจว่า คือ การลงนามกับทาง Disney ซึ่ งเข้าใจว่า ข้อมูลเกี ่ยวกับ
เงิ นค่าลิ ขสิ ทธิ์ จะถูกเปิ ดเผยในงบการเงิ นสาหรับรอบไตรมาสที ่ 1 ปี 2558 นีอ้ ยู่แล้ว ทัง้ นีภ้ ายใต้
สัญญานี ้ มี เงือ่ นไขอะไรทีผ่ ถู้ ือหุน้ ควรจะต้องรับทราบด้วยหรื อไม่
4. งบการเงิ น ในหน้าที ่ 55 ข้อ 30 การอนุมตั ิ งบการเงิ น มี การระบุว่า งบการเงิ นนีไ้ ด้รบั การอนุมตั ิ ให้
ออกโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ เมื ่อวันที ่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 อยากจะ
สอบถามว่า งบการเงิ นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ด้วยหรื อไม่
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผทู้ ีเ่ กี ่ยวข้องตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษัท ได้ตอบคาถามเกี ่ยวกับสัดส่วนการถือหุน้ ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 49 ว่า ทีผ่ ่าน
มา เมื ่อวันที ่ 5 มี นาคม 2558 บริ ษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการจดทะเบียนจัดตัง้
บริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้ งส์ จากัด โดยในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49 ประกอบด้วยผูถ้ ือหุน้ สัญชาติ
ไทยรวม 3 ท่าน ได้แก่
1. นางศิ ริลกั ษณ์ นักเจริ ญ เป็ นเจ้าของกิ จการประกอบธุรกิ จการค้าขายสิ นค้าเกษตรกรรม
2. นางสาวนภาภรณ์ ศุภวงศ์ เป็ นเจ้าของกิ จการประกอบธุรกิ จด้านรับเหมาก่อสร้าง
3. นางอรพิ มล ผิ วเหลืองสวัสดิ์ เป็ นเจ้าของกิ จการประกอบธุรกิ จสิ่ งทอและเครื ่องนุง่ ห่ม
ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯ เล็งเห็นว่า ทัง้ 3 ท่าน เป็ นผูม้ ี ศกั ยภาพทางด้านเงิ นลงทุน และบริ ษัทฯ จะได้รบั ประโยชน์
จากคาแนะนาทางด้านธุรกิ จ รวมถึงช่องทางในการดาเนิ นธุรกิ จด้านอืน่ ๆ ต่อไปในอนาคต
2. ผูส้ อบบัญชี ได้ตอบคาถามเกีย่ วกับในรอบงบการเงิ นปี 2558 บริ ษัทฯ จะมี การจัดทางบการเงิ น
รวม โดยนาบริ ษัทย่อย คือ บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้ ง จากัด เข้ามารวม (Consolidate) ด้วยหรื อไม่นนั้ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับใหม่ ให้หลักการว่า ผูส้ อบบัญชี จะต้องเข้าไปประเมิ นถึงขอบข่ายการเข้าควบคุมด้วย ซึ่งจะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การ
เข้าไปถือหุน้ ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 เท่านัน้ เมื ่อเข้าข่ายเป็ นการควบคุมจริ ง ๆ จึ งจะสามารถนางบการเงิ นเข้ามา
Consolidate ได้
3. ผูส้ อบบัญชี กล่าวว่า ข้อมูลเกี ่ยวกับเงิ นค่าลิ ขสิ ทธิ์ การจะถูกเปิ ดเผยในงบการเงิ นสาหรับรอบไตร
มาสที ่ 1 ปี 2558 หรื อไม่นนั้ คงจะต้องขึ้นอยู่กบั หลักการเปิ ดเผยข้อมูลทีอ่ าจส่งผลต่อความลับทางการค้าของบริ ษัทฯ
ด้วย อย่างไรก็ตามทางผูส้ อบบัญชี จะได้หารื อกับคณะกรรมการบริ ษัทฯ ก่อน ซึ่งหากสามารถเปิ ดเผยได้โดยปกติ ทาง
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ก็ไม่เคยติ ดขัดในการเปิ ดเผยข้อมูลเพือ่ ความโปร่ งใสอยู่แล้ว
4. ผูส้ อบบัญชี ตอบคาถามว่า โดยปกติ ในการจัดประชุมเพือ่ พิ จารณางบการเงิ นนัน้ ในชัน้ แรกจะ
ผ่านการพิ จารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ซึ่ งในรอบนีท้ างผูส้ อบบัญชี จะเข้าร่ วมชี ้แจงข้อมูลต่าง ๆ ด้วย และ
เสร็ จจากการประชุมแล้ว ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูน้ าเสนอวาระการพิ จารณาและอนุมตั ิ งบการเงิ น
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ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพือ่ รับทราบและพิ จารณาอนุมตั ิ ต่อไป ทัง้ นีต้ ามกฎหมายคณะกรรมการตรวจสอบจะมี หน้าที ่
โดยตรงในการกลัน่ กรองงบการเงิ นก่อนเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอยู่แล้ว
นายปราโมทย์ ลิ บรัตนสกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้ สอบถามข้ อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. สัดส่วนหนีส้ ิ นต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E ratio) ของบริ ษัทฯ ในขณะนีอ้ ยู่ทีป่ ระมาณ 2 เท่า การจะ
ขอรับการสนับสนุนเงิ นกูย้ ืมในอนาคต จะมีข้อจากัดอะไรหรื อไม่
2. ข้อมูลจากรายงานประจาปี หน้าที ่ 95 พบว่า บริ ษัทฯ มี ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ทีน่ านขึ้นจาก
43.22 วัน ในปี 2555 เพิ่ มขึ้นเป็ น 60.86 วัน ในปี 2557 เกิ ดจากสาเหตุใด
3. ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวม พบว่า มี รายการเงิ นฝากธนาคารทีม่ ี ข้อจากัดในการใช้จานวน
30.00 ล้านบาท ไม่ทราบว่า มี รายละเอียดอย่างไร
4. ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ปรากฎรายการกาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิ ดขึ้นจากการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ ไม่ทราบว่า มี รายละเอียดอย่างไร
5. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น หน้าที ่ 53 หัวข้อ ง. กล่าวถึงสัญญาขายเงิ นตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ไม่ทราบว่า ตรงส่วนนีจ้ ะทาให้บริ ษัทฯ มีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นหรื อไม่
6. จากการทีบ่ ริ ษัทฯ จะเข้าร่ วมลงทุนกับทาง บริ ษัท กันกุลเอ็นจิ เนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
(GUNKUL) คาดว่าจะใช้เงิ นลงทุนประมาณกี ่ลา้ นบาท
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผทู้ ีเ่ กี ่ยวข้องตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า ปั จจุบนั มี สถาบันการเงิ นบางแห่งให้ความสาคัญต่อ
ธุรกิ จด้านพลังงานทดแทน ซึ่ งอาจจะอนุโลมสัดส่วนหนีส้ ิ นต่อทุนได้สูงถึง 3 – 4 เท่า เนือ่ งจากธุรกิ จโรงไฟฟ้ ามี รายได้เข้า
มาสม่ าเสมอ และผลประกอบการจะดีกว่าธุรกิ จปกติ ทวั่ ไป แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ จะพิจารณาถึงแหล่งเงิ นกู้ยืมหรื อ
แหล่งเงิ นทีจ่ ะใช้ในการดาเนิ นธุรกิ จในหลาย ๆ ประเด็น และจะพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง
2. ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิ นแจ้งถึง สาเหตุทีบ่ ริ ษัทฯ มี ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ทีน่ านขึ้นจาก
เดิ ม เกิ ดจากบริ ษัทฯ มี จานวนลูกค้าในกลุ่ม Modern trade และลูกค้าประเภทร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกในต่างจังหวัด
(Dealer) เพิ่ มขึ้น
3. ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิ น แจ้งว่า รายการเงิ นฝากธนาคารทีม่ ี ข้อจากัดในการใช้จานวน
30.00 ล้านบาท เป็ นไปตามเงือ่ นไขการใช้หลักทรัพย์ค้าประกันวงเงิ นกู้ยืมของบริ ษัทฯ ทีม่ ีต่อสถาบันการเงิ น และในส่วน
ของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ปรากฎรายการกาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิ ดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
เกิ ดจากการเข้าทาสัญญาขายเงิ นตราต่างประเทศ ซึ่ งในประเด็นนีท้ างผูส้ อบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเสริ มว่า เงิ นฝากธนาคารทีม่ ี
ข้อจากัดในการใช้ดงั กล่าวเป็ นการค้าประกันวงเงิ นแพคกิ้ งเครดิ ตตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิ น ข้อ 7. นอกจากนีใ้ นส่วนของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ยังได้แยกหัวข้อ กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น และ
กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิ ดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ ไว้อย่างชัดเจนในหน้างบการเงิ นแล้ว
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4. กรรมการผูจ้ ดั การได้ให้ข้อมูลว่า มูลค่าเงิ นทีจ่ ะใช้เข้าร่วมลงทุนกับทาง บริ ษัท กันกุลเอ็นจิ เนียริ่ ง
จากัด (มหาชน) (GUNKUL) จะได้ตวั เลขทีช่ ดั เจนเมื ่อทราบถึงระยะเวลาทีจ่ ะเริ่ มต้นโครงการอีกทีเนือ่ งจากราคาการ
ก่อสร้างมี แนวโน้มทีอ่ าจจะลดลงต่อเนือ่ ง แต่ทงั้ นีบ้ ริ ษัทฯ มี ตวั เลขมูลค่าการลงทุนอยู่ในใจแล้ว
นายสถาพรฯ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้ สอบถามข้ อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. ขอย้อนกลับไปทีค่ าถามเดิ ม ถึงกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิ ง บการเงิ นของบริ ษัทฯ ซึ่ งเห็นว่า ทาง
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะต้องมี ส่วนร่ วมในการพิ จารณางบการเงิ นของบริ ษัทฯ ด้วย และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมี หน้าทีเ่ พียงการกลัน่ กรอง เพือ่ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ โดยจะต้องมีความรับผิ ดชอบร่ วมกันทัง้ สององค์คณะ ซึ่งขอทราบข้อเท็จจริ งในการ
พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริ ษัทฯ
2. ขอสอบถามถึงประโยชน์ทีบ่ ริ ษัทฯ จะได้รบั จากผูถ้ ือหุน้ ทัง้ 3 ท่าน ในบริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้ งส์
จากัด ขอรบกวนชี ้แจงข้อมูลเพิ่ มเติ มอีกครัง้ เนือ่ งจากในส่วนของการประกอบธุรกิ จของทัง้ สาม
ท่านไม่ทราบว่าจะเอือ้ ประโยชน์ให้กบั บริ ษัทฯ ได้อย่างไร
3. ในส่วนของ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้ งส์ จากัด ทีจ่ ะเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในประเทศญี ่ปนุ่ ซึ่งถือเป็ นบริ ษัท
หลานนัน้
จะมี รูปแบบการลงทุนในลักษณะทีเ่ ราเข้าเป็ นผูบ้ ริ หารเองหรื อต้องผ่านตัวแทนให้
บริ หารโครงการ นอกจากนีบ้ ริ ษทั ฯ จะได้รบั สิ ทธิ พิเศษด้านการส่งเสริ มการลงทุนในญี ่ปนหรื
ุ่ อไม่
อย่างไร และจะมี อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการอย่างไร
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผทู้ ีเ่ กี ่ยวข้องตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. ท่านประธานฯ ได้แจ้งว่า กระบวนการพิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริ ษัทฯ จะผ่านการพิ จารณา
อนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทุกครัง้ นอกจากนี ้ รศ.ดร.มนตรี ฯ ยังได้กล่าวเสริ มถึงประเด็นดังกล่าวด้วยว่า ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิ จารณางบการเงิ น โดยรับทราบและสอบถามถึงประเด็นต่าง ๆ จากทางผูส้ อบบัญชี
ก่อน ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็ จ ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูน้ าเสนองบการเงิ นต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพือ่ รับทราบและพิ จารณาอนุมตั ิ ต่อไป
2. กรรมการผูจ้ ดั การได้ชี้แจงถึงประโยชน์ทีบ่ ริ ษัทฯ จะได้รบั จากผูถ้ ือหุน้ ทัง้ 3 ท่าน ในบริ ษัท อีซีเอฟ
โฮลดิ้ งส์ จากัด ว่า ในการดาเนินธุรกิ จบริ ษัทฯ จาเป็ นทีจ่ ะต้องอาศัยความสัมพันธ์ กบั ผูร้ ่วมลงทุนรายอืน่ ๆ ซึ่ งทัง้ 3 ท่าน
ก็เป็ นผูท้ ีม่ ี ศกั ยภาพทางด้านการเงิ น มีความรู้ ความสามารถทีจ่ ะให้ข้อมูลในเชิ งธุรกิ จแก่บริ ษัทฯ รวมถึงคาแนะนาในการ
ดาเนิ นการด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้
3. ในส่วนของ บริ ษัท อี ซีเอฟ โฮลดิ้ งส์ จากัด ทีจ่ ะเข้าเป็ น ผูถ้ ื อหุน้ ในโครงการโรงไฟฟ้ าในประเทศ
ญี ่ปนุ่
ซึ่ งถื อเป็ นบริ ษัทหลานนัน้
ที ่ผ่านมาก่อนตัดสิ นใจเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ที่ประเทศญี ่ปนุ่
ดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้เริ่ มต้นการศึกษาร่ วมกับพันธมิ ตรทางด้านธุรกิ จที่มีความสัมพันธ์ กนั มายาวนานกว่า 20 ปี เป็ น
ผูช้ ่วยประสานงานกับผูส้ นใจขายโครงการที ่ประเทศญี ่ปนุ่ ประกอบกับบริ ษัทฯ เป็ นผูบ้ กุ เบิ กการส่งสิ นค้าเฟอร์ นิเจอร์ ไป
จาหน่ายในประเทศญี ่ปนเป็
ุ่ นรายแรก ๆ ของไทยเป็ นระยะเวลากว่า 30 ปี ดังนัน้ จึ งทาให้บริ ษัทฯ มี พนั ธมิ ตรในประเทศ
ญี ่ปนอยู
ุ่ ่ค่อนข้างมาก ซึ่ งผูป้ ระสานงานโครงการโรงไฟฟ้ าในประเทศญี ่ปนุ่ คื อ พันธมิ ตรที ่ช่วยประสานงานการเจรจา
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ประกอบด้วย Mr.Mihara Mr.Obata Mr.Noto ซึ่ งรู้จกั กันมาเป็ นเวลามากกว่า 20 ปี เป็ นผูเ้ ข้าช่วยเหลือและแนะนา
โครงการจากผูส้ นใจขายจานวนกว่า 4 – 5 โครงการ จนในทีส่ ดุ ได้ตดั สิ นใจเข้าซื ้อโครงการโรงไฟฟ้ าขนาด 1.5 เมกะ
วัตต์ ได้เป็ นผลสาเร็ จ นอกจากนีใ้ นส่วนของการบริ หารงานโรงไฟฟ้ า บริ ษัทฯ ได้วางแผนทีจ่ ะให้มีการเชื ่อมต่อข้อมูลใน
รู ปแบบออนไลน์ เรี ยลไทม์ จากโครงการเพือ่ ความสะดวกในการควบคุม และติ ดตามการดาเนิ นงานได้ทนั ท่วงที
นายศักดิ์ ชยั ฯ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้ สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดย
ขอทราบถึงรายละเอียดเกี ่ยวกับวงเงิ นแพคกิ้ งเครดิ ต และวงเงิ นทรัสต์รีซีท มี รายละเอียดอย่างไร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิ น ได้ตอบคาถามดังกล่าวว่า วงเงิ นแพคกิ้ งเครดิ ตเป็ นวงเงิ นที ่
บริ ษัทฯ สามารถนา Letter of credit (L/C) ที ่ได้รับจากลูกค้ามายื ่นขอทาวงเงิ นแพคกิ้ งเครดิ ตเพือ่ นาเงิ นมาใช้เป็ น
วงเงิ นทุนหมุนเวี ยนในการผลิ ตสิ นค้าได้ที่ร้อยละ 70 ของวงเงิ น Letter of credit
ส่วนวงเงิ นทรัสต์ รีซีทนัน้ เป็ นวงเงิ นสาหรับการส่งออก โดยภายหลังจากที ่บริ ษัทฯ ส่งออกสิ นค้า
ให้กบั ลูกค้าแล้ว จะสามารถขอใช้วงเงิ นทรัสต์ รีซีทเพือ่ จัดหาแหล่งเงิ นทุนหมุนเวียนชัว่ คราวมาใช้ในการดาเนิ นธุรกิ จได้
ซึ่ งบริ ษัทฯ ได้รับเงื ่อนไขปลอดดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมสาหรับระยะเวลา 7 วันแรก หลังจากนัน้ จะเสียอัตราดอกเบีย้ ที ่
MLR – ตามเงื ่อนไขที ่ตกลงไว้ต่อสถาบันการเงิ น
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรือให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้ วย
392,587,101
2. ไม่เห็นด้ วย
0
3. งดออกเสียง
100
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 204,336 หุ้น
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสะสม และการจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี
2557 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นติ ิบคุ คลและเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ทังนี
้ ้ การ
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จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยขึ ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริ ษัท ฯ สภาพคล่อง
แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้ องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึง่ ได้ นาเสนอ
รายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ขอเชิญ
นางสาวสาริ สา
ทองกิตติกลุ
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสาริ สาฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาหรับเหตุผลประกอบการแจ้ งทราบการจัดสรรกาไรสะสม และ
การพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 116 นัน้ บริ ษัทมหาชนจากัดต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่า ทุน
สารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทจะมีข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ ต้องมีทนุ
สารองมากกว่านัน้
เนื่องจากขณะนี ้ทางบริ ษัทฯ ยังจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายยังไม่เข้ าตามเกณฑ์ดงั กล่าว จึงเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจัดสรรเงินกาไรจานวน 5,100,000 บาท ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และขอเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557 โดย
จ่ายเงินปั นผลจากส่วนที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0069 บาท
จ่ายเงินปั นผลจากส่วนที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0621 บาท
รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.069 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 35,880,000 บาท
โดยขอนาเสนอข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 ดังนี ้
ในรอบปี 2556 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่ 40.84 ล้ านบาท ซึง่ ในปี 2557 มี
กาไรสุทธิเท่ากับ 70.98 ล้ านบาท มีการจัดสรรเงินสารองตามกฏหมายในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 3 ล้ านบาท และ 5.10
ล้ านบาทตามลาดับ
ในขณะนี ้มีจานวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วเท่ากับ 520 ล้ านหุ้นเท่ากันทังสองปี
้
คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทังสิ
้ ้นต่อหุ้นในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้น และ 0.069 บาทต่อหุ้น
ตามลาดับ
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น ในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 15.60 ล้ านบาท และ 35.88 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึง่ จะเห็นว่า ทังรอบปี
้
2556 และ ปี 2557 บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักสารองตาม
กฎหมายมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้
ซึง่ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2557 ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
โดยมีกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2558 และให้
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 27 เมษายน 2558 ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลจะดาเนินการภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ต่อไป

หน้ าที่ | 24

ดังนันจึ
้ งขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรสะสม และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
นายวิ จิตรฯ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้ สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ในการ
จ่ายเงิ นปั นผลรอบนี ้ บริ ษัทฯ จะมี การปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อไม่
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษัท ได้ตอบคาถามผูถ้ ือหุน้ ว่า เนือ่ งจากอัตราการจ่ายเงิ นปั นผลในรอบนีย้ งั ไม่
เข้าเกณฑ์ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดังนัน้ จึงจะยังไม่มีการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ จากการจ่ายเงิ นปั นผลในรอบนี ้
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสะสม และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี
2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้ วย
392,587,201
2. ไม่เห็นด้ วย
0
3. งดออกเสียง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 204,336 หุ้น
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่ มการประชุมในวาระนี ้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ
รักษ์ รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ และนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ขอแจ้ งความประสงค์ขอออกจากห้ องประชุมสาหรับการพิจารณาในวาระ
นี ้และสาหรับวาระนี ้ทางบริ ษัทฯ ได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นแล้ ว
โดยนางสาวสาริ สาฯ จะเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสาริ สาฯ ได้ แจ้ งต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นว่า สาหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ มีดงั นี ้
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ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 และ 18
สรุปใจความสาคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน
หนึง่ ในสาม โดยกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับมารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ น
ตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
โดยในปี นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
2. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
และ 3. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ นัน้ มิได้ ผา่ น
ขันตอนของคณะกรรมการสรรหา
้
เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
แต่เป็ นการสรรหาโดยการ
พิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่ พรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กี่ยวข้ องกาหนด อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตังคณะกรรมการสรรหาเป็
้
นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผา่ นมา ซึง่ จะ
ได้ ปฏิบตั ิงานตามขอบเขต และอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาตามทีก่ าหนดไว้ ตอ่ ไป
และในการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะเข้ าดารงตาแหน่งนัน้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มีมติพิจารณาให้ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ และนายวัลลภ สุขสวัสดิ์
กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ เนื่องด้ วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยกรรมการที่เสนอชื่อ ลาดับที่ 1 และ 2 คือ รศ.ดร.มนตรี ฯ และ
รศ.ทรงกลดฯ ถูกเสนอชื่อเพือ่ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับนิยามกรรมการอิสระ ที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
โดยขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถิอหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียงเพือ่ อานวย
ความสะดวกในการใช้ สทิ ธิออกเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลต่อไป
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรือให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้ และเพื่อให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตาม
แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ ี ดังนัน้ สาหรับวาระที่ 5 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการแทน
้
กรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ทังใน
้
กรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ทังนี
้ ้ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นกาเครื่ องหมายถูก หรื อกากบาท ลงในช่อง
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง พร้ อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนันจะมี
้ เจ้ าหน้ าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทังนี
้ ้
หากผู้ถือหุ้นไม่สง่ บัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้ านหรือแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษัท ฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้น
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เห็นชอบ สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ รับบัตรลงมติตงแต่
ั ้ ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบ
ฉันทะเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ มติดงั กล่าวจะสอดคล้ องกับมติที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

ด้ วย

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้ วย
392,579,201
2. ไม่เห็นด้ วย
0
3. งดออกเสียง
8,000
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 204,336 หุ้น
รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้ วย
392,579,201
2. ไม่เห็นด้ วย
0
3. งดออกเสียง
8,000
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 204,336 หุ้น
นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
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จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)
392,539,201
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

3. งดออกเสียง
48,000
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 204,336 หุ้น
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้ าที่
ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์
และขันตอนการเสนอค่
้
าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้ อมูลผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในรอบปี ทีผ่ า่ นมา การปฏิบตั ิงาน
และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ โดยจะนาข้ อมูล
ค่าตอบแทนทีก่ าหนดในเบื ้องต้ นไปเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับขนาดธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมที่มีรายได้ ใกล้ เคียงกับของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ยังพิจารณาอ้ างอิงกับข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึง่ จัดทาขึ ้นโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาหรับวาระนี ้ทางบริ ษัทฯ ได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี ้ไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยนางสาวสาริ สาฯ จะเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสาริ สาฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สาหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 มีดงั นี ้
สาหรับการกาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556 เทียบกับ ปี 2557 อยูท่ ี่จานวน 3,500,000
บาท ซึง่ เป็ นวงเงินค่าตอบแทนทีน่ าเสนอเท่ากับปี ที่ผา่ นมา
และในปี 2557 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทังสิ
้ ้น 6 ครัง้ มีการจ่าย
ค่าตอบแทนเท่ากับ 1,815,000 บาท การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 ครัง้ มีการจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับ
575,000 บาท และการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ งเท่ากับ 30,000 บาท รวมทัง้ 3 องค์คณะคิดเป็ นการ
จ่ายค่าตอบแทนรวมทังสิ
้ ้น 2,420,000 บาท
สาหรับรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ มีดงั นี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะแบ่งออกเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม และค่าตอบแทน
รายปี โดยในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้ ให้ กบั ท่าน
ประธานกรรมการที่ 20,000 บาท และ 5,000 บาทต่อครัง้ ตามลาดับ สาหรับกรรมการบริษัทที่ 10,000 บาท และ 5,000
บาทต่อครัง้ ตามลาดับ
สาหรับปี 2558 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับเพิม่ ในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ ้นอีก
5,000 บาท เป็ นการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ทา่ นประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เท่ากับ 25,000 บาท และ 15,000
บาทตามลาดับ ส่วนเบี ้ยประชุมต่อครัง้ คงอัตราเดิม
ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประกอบของค่าตอบแทน ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าเบี ้ยประชุม โดยในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พจิ ารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้
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ให้ กบั ประธานกรรมการตรวจสอบที่ 15,000 บาท และ 5,000 บาทต่อครัง้ ตามลาดับ สาหรับกรรมการตรวจสอบที่
10,000 บาท และ 5,000 บาทต่อครัง้ ตามลาดับ
สาหรับปี 2558 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับเพิม่ ในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ ้นอีก
5,000 บาท เป็ นการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 20,000 บาท และ
15,000 บาทตามลาดับ ส่วนเบี ้ยประชุมต่อครัง้ คงอัตราเดิม
และในส่วนของคณะอนุกรรมการ ซึง่ ในปี 2558 จะประกอบด้ วยคณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้ รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี ้ยประชุมต่อครัง้ ที่
5,000 บาทต่อครัง้
และเพื่อให้ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริ ษัทได้ กาหนด
นโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม โบนัส ที่ได้
ระบุไว้ ข้างต้ น และตามอานาจอนุมตั ิที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มมี ลู ค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี
จะต้ องนาเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียดและ
ความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว
ดังนันจึ
้ งขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 ตามที่
เสนอมา
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรือให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้ อยละของจานวนหุ้น
(1 หุ้น=1 เสียง)
ที่มาประชุม
1. เห็นด้ วย
392,572,201
99.9962
2. ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
3. งดออกเสียง
15,000
0.0038
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 204,336 หุ้น
มติที่ลง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2558
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี ้ทางบริษัทได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี ้ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
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โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทกุ ปี นอกจากนี ้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ออกทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าทีม่ าแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่
จาเป็ นต้ องเปลีย่ นบริ ษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทฯ สามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชี
นันแทนผู
้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้
โดยบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ได้ นาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในปี 2558 ได้ แก่
1. นายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ซึง่ ยังไม่เคยตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริ ษัทฯ
2. นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล มีจานวนปี ที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รวม 4 ปี และยังไม่เคยลงลายมือ
ชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
3. นายเมธี รัตนศรี เมธา มีจานวนปี ที่ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริ ษัท ฯ มาแล้ ว
รวม 5 ปี
4. หรื อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอืน่ ที่ บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เห็นควรและเหมาะสม
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ตรวจสอบแล้ วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีถ่ กู เสนอชื่อ
นัน้ ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อ
มีสว่ นได้ เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกบั บริ ษัทฯ / บริ ษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ประจาปี 2558 โดยค่า
สอบบัญชี จานวน 1 ล้ านบาท และค่าสอบทานรายไตรมาส จานวน 540,000 คิดเป็ นค่าสอบบัญชีทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยรวม 1,540,000 บาท
ดังนันจึ
้ งขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนตามที่กล่าวมา
นายศักดิ์ ชยั ฯ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้ สอบถามข้ อมูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี ้
1. บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษัทฯ ตัง้ แต่ช่วงก่อนเข้าเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช่หรื อไม่
2. เหตุผลทีข่ ึ้นค่าสอบบัญชีจากปี ทีแ่ ล้วเพราะอะไร
3. ค่าบริ การอืน่ ๆ คืออะไร
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผทู้ ีเ่ กี ่ยวข้องตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. ผูส้ อบบัญชี ได้แจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษัทฯ ตัง้ แต่ช่วงก่อนเข้าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เหตุผลทีข่ ึ้นค่าสอบบัญชีจากปี ทีแ่ ล้ว เนือ่ งจากมี บริ ษัทย่อยเพิ่ มเติ มขึ้นอีก 1 แห่ง
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3. ค่าบริ การอืน่ ๆ คือ ค่าสอบทานรายไตรมาส ซึ่งรศ.ดร.มนตรี ฯ ได้กล่าวเสริ มว่า ค่าสอบบัญชีที่
เพิ่ มขึ้นทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วไปเป็ นอย่างสมเหตุสมผลกับภารกิ จทีเ่ พิ่มขึ้น ทัง้ นีใ้ นประเด็นนีผ้ ถู้ ือ
หุน้ ได้แจ้งขอให้แก้ไขคาสาหรับการประชุมในคราวต่อไป โดยแก้ไขจาก “ค่าบริ การอืน่ ๆ” เป็ น “ค่าสอบทานรายไตรมาส”
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรือให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2558 ด้ วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้ วย
392,574,201
2. ไม่เห็นด้ วย
0
3. งดออกเสียง
13,000
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 204,336 หุ้น
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน
ดังนันจึ
้ งเห็นสมควรที่จะให้ มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ครอบคลุมการดาเนินธุรกิจในด้ านดังกล่าว
ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างผลตอบแทนในด้ านการลงทุน สร้ างผลประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้น และเป็ นการกระจายความเสีย่ งในการดาเนิน
ธุรกิจให้ กบั บริ ษัทฯ สาหรับวาระนี ้ทางบริ ษัทฯ ได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี ้ไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยนางสาวสาริ สาฯ จะเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสาริ สาฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สาหรับการนาเสนอเพื่อขอแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริ ษัทฯ มีรายละเอียดการขอแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ จานวน 5 ข้ อ ดังนี ้
ข้ อ 28. ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า จากพลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ
พลังงานไอน ้า พลังงานความร้ อน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อการ
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
ข้ อ 29. ประกอบกิจการจาหน่ายพลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้ า
ข้ อ 30. ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
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ข้ อ 31. ประกอบกิจการเป็ นที่ปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน การประหยัดพลังงานและ
การรักษาสิง่ แวดล้ อม
ข้ อ 32. ประกอบกิจการร่วมค้ า (Joint Venture) ในกิจการตามที่ได้ กาหนดไว้ ในวัตถุประสงค์ กับห้ าง
หุ้นส่วนจากัด หรื อ บริ ษัทจากัด หรื อ บริ ษัทมหาชนจากัด
ในการนี ้ ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จดั การ และ/หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอานาจแก้ ไข แต่งเติม
หรื อเปลีย่ นแปลงถ้ อยคาในวัตถุประสงค์ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
เพื่อให้ สามารถดาเนินการจดทะเบียนต่อ
กระทรวงพาณิชย์ได้
ดังนันจึ
้ งขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อไป
นายมนตรี ฯ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้ กล่าวต่อที่ประชุม รวมถึงข้ อเสนอแนะ โดยขอเสนอให้
คณะกรรมการพิ จารณาแก้ไขเพิ่มเติ มในวัตถุประสงค์เพือ่ ให้ครอบคลุมถึงกิ จการทีป่ ระกอบธุรกิ จทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยขอเสนอผูกพันธ์ ถึงวาระการประชุมที ่ 9 และขอให้ดาเนิ นการพิ จารณาลงมติ ในคราวนีเ้ ลย
นายคมคิ ด เหลืองธาดา ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้ กล่าวต่อที่ประชุม รวมถึงข้ อเสนอแนะ โดยในข้อ
สุดท้ายของวัตถุประสงค์ว่า ควรจะระบุวตั ถุประสงค์แบบปลายเปิ ดไว้เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งมาขออนุมตั ิ การแก้ไขวัตถุประสงค์
ในคราวต่อ ๆ ไป
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผทู้ ีเ่ กี ่ยวข้องตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ โดยนายฐานันดร์
เจริ ญฤทธิ์ ในฐานะทีป่ รึ กษากฎหมาย ได้กล่าวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า เนือ่ งจากบริ ษัทฯ มี ฐานะเป็ นบริ ษัทมหาชน ดังนัน้
การกาหนดวัตถุประสงค์แบบเปิ ดกว้างเกิ นไปเกรงว่า จะไม่เหมาะสม นอกจากนีย้ งั ได้เคยมี การหารื อกับนายทะเบียนแล้ว
ว่า การร่ วมทุนกับต่างประเทศสามารถดาเนิ นการได้กบั วัตถุประสงค์ทีเ่ สนอให้เพิ่ มเติ มในครัง้ นี ้ ส่วนการจะขอให้เพิ่ มเติ ม
วัตถุประสงค์และขอให้มีการลงมติ ในคราวนีด้ ว้ ย เห็นว่า จะไม่สามารถดาเนิ นการได้ และเกรงว่าอาจจะเป็ นการลงมติ โดย
ไม่ชอบ ทัง้ นีจ้ ะขอนารายละเอียดไปพิ จารณาต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทก่อน
ในประเด็นนีท้ ่านประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า บริ ษัทฯ ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ สามารถนาเสนอวาระ
การประชุม รวมถึงคาถามล่วงหน้าให้กบั บริ ษัทฯ ก่อนการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ ซึ่งทีผ่ ่านมาก็
ไม่ปรากฎว่า มี ผถู้ ือหุน้ ท่านไหนส่งวาระการประชุมหรื อคาถามเข้ามา
นอกจากนี ้ นายสถาพรฯ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้กล่าวต่อทีป่ ระชุมว่า ทาง
สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย มี นโยบายในการลงคะแนนเสียงว่า หากมีการเสนอวาระจร จะต้องลงมติ ให้ความเห็นในวาระ
นัน้ ๆ ว่า “ไม่เห็นด้วย” ซึ่งการจะเสนอวาระอะไรเพิ่ มเติ มจะต้องนาเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ก่อน เพือ่ ให้เกิ ด
การพิ จารณาอย่างรอบคอบ รวมถึงการเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ รับทราบก่อนเป็ นการล่วงหน้าเพือ่ สิ ทธิ ในการรับทราบข้อมูลโดย
เท่าเทียมกัน
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นายเอิ ญฯ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้ สอบถามข้ อมูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทว่า ตามทีจ่ ะมี
การแก้ไขเพิ่มเติ มวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ในข้อที ่ 28 เกี ่ยวกับพลังงานทางเลือก ดังนัน้ จะขอทราบในรายละเอียดเกี ่ยวกับ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์บนหลังคาทีก่ าลังดาเนิ นการอยู่ รวมถึงขณะนีโ้ ครงการดาเนิ นการถึงขัน้ ตอนไหน
และจากเป้ าหมายทีต่ งั้ ไว้ที่ 30 เมกะวัตต์ จะมีความเป็ นไปได้อย่างไร รวมถึงแหล่งทีม่ าของเงิ นลงทุน จะใช้การกูย้ ืมเงิ น
หรื อการเพิ่ มทุนอย่างไรต่อไป
กรรมการผูจ้ ดั การได้ให้ข้อมูลว่า ทีผ่ ่านมาบริ ษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถึงการพิ จารณาอนุมตั ิ เพือ่ จดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัทย่อยเพือ่ เข้าดาเนิ นโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์บนหลังคารวม
5 บริ ษัท ซึ่ งจะประกอบด้วย บริ ษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซล่าร์ 1 จากัด บริ ษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซล่าร์ 2 จากัด บริ ษัท อีซีเอฟ
กัลกุล โซล่าร์ 3 จากัด บริ ษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซล่าร์ 4 จากัด และ บริ ษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซล่าร์ 5 จากัด โดยมี สดั ส่วนการ
ถือหุน้ ระหว่าง บริ ษัทฯ และ GUNKUL เท่ากับร้อยละ 74.99 และ ร้อยละ 25.01
ซึ่ งขณะนีบ้ ริ ษัทฯ ได้จดั หาพืน้ ทีห่ ลังคาเพือ่ ใช้ในการติ ดตัง้ ภายในโรงงานของบริ ษัทฯ เอง 2 แห่ง และบน
หลังคาของพันธมิ ตรทางการค้าอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย แถบปริ มณฑล 2 แห่ง และต่างจังหวัดอีก 1 แห่ง โดยแบ่งแยก
พืน้ ทีก่ ารติ ดตัง้ ตามแต่ละบริ ษัทย่อยทีจ่ ะจัดตัง้ ขึ้นเพือ่ ให้ง่ายต่อการบริ หารจัดการ
ทีผ่ ่านมา บริ ษัทฯ ได้ดาเนิ นการร่ วมกับทาง GUNKUL ในส่วนของการเข้าศึกษาในเชิ งเทคนิ คสาหรับพืน้ ที ่
บนหลังคา การประเมิ นโครงสร้างหลังคาเพือ่ เตรี ยมความพร้อมสาหรับการติ ดตัง้ หากภายหลังบริ ษัทฯ สามารถเข้า
ประมูลและได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูจ้ าหน่ายไฟฟ้ าได้แล้ว โดยขณะนีม้ ี พืน้ ทีเ่ พือ่ รองรับการติ ดตัง้ ได้ประมาณ 95,000
ตารางเมตร ซึ่ งจะมี กาลังการผลิ ตไฟฟ้ าที ่ 12 – 15 เมกะวัตต์ นอกจากนีย้ งั ได้ดาเนิ นการเตรี ยมขอมิ เตอร์ ไฟฟ้ า และการ
เจรจาค่าก่อสร้างและติ ดตัง้ แล้ว อย่างไรก็ตามขณะนีบ้ ริ ษัทฯ ต้องรอความชัดเจนให้ภาครัฐจัดการยกเลิ กใบอนุญาตจาก
ล็อตเก่าให้เรี ยบร้อยเสียก่อน ซึ่งบริ ษัทฯ คาดว่า ภายในปี นีน้ า่ จะมี โอกาสรับรู้รายได้จากโครงการนีไ้ ด้บา้ ง
สาหรับปริ มาณกาลังการผลิ ตติ ดตัง้ ทีต่ งั้ เป้ าหมายไว้ที่ 30 เมกะวัตต์ นัน้ จะแบ่งการดาเนิ นการออกเป็ น
เฟส ๆ ซึ่ งบริ ษัทฯ จะทาแบบค่อยเป็ นค่อยไป ส่วนการจัดหาแหล่งเงิ นทุนทีจ่ ะใช้ดาเนิ นโครงการนัน้ บริ ษัทฯ ยังไม่ได้
ข้อสรุปเนือ่ งจากอยู่ระหว่างการศึกษาในรายละเอียด
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยท่านหนึ่ง ได้สอบถามว่า หากในอนาคตบริ ษัทฯ มี การขยายไปในธุรกิ จด้านพลังงานมาก
ขึ้น บริ ษัทฯ จะต้องย้ายหมวดการซื ้อขาย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อไม่
ประเด็นนี ้ รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เนือ่ งจากโครงการดังกล่าวตามทีก่ ล่าวมายังเป็ นเพียง
แผนงาน ซึ่งยังมี ตวั แปรอีกหลาย ๆ ด้านทีจ่ ะต้องรอให้ได้ข้อสรุปทีช่ ดั เจน ทีส่ าคัญคือ ความชัดเจนจากนโยบายของ
ภาครัฐ และยังประกอบด้วยขัน้ ตอนการดาเนิ นการในอีกหลาย ๆ ด้าน ส่วนการจะย้ายหมวดการซื ้อขายหรื อไม่ ประเด็ นนี ้
คงจะเป็ นเรื ่องของอนาคตหากบริ ษัทฯ มี รายได้จากธุรกิ จด้านพลังงานจนถึงเกณฑ์ทีก่ าหนด ซึ่งจะต้องพิ จารณาใน
รายละเอียดทีเ่ กี ่ยวข้องในอนาคตต่อไป
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ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรือให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้
ร้ อยละของจานวนหุ้น
มติที่ลง
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้ วย
392,494,201
99.9763
2. ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
3. งดออกเสียง
93,000
0.0237
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 204,336 หุ้น
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี ้ทางบริษัทได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี ้ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยนางสาวสาริ สาฯ จะเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสาริ สาฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 การแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริ ษัทฯ ดังนันทางบริ
้
ษัทฯ จะต้ องดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 27 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้ อ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
ดังนันจึ
้ งขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 3.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ต่อไป
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรือให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้
ร้ อยละของจานวนหุ้น
มติที่ลง
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้ วย
392,494,201
99.9763
2. ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
3. งดออกเสียง
93,000
0.0237
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 204,336 หุ้น
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)

วาระที่ 10

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มี -

ภายหลังจากวาระนี ้ ประธานฯ ได้ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามเพิ่มเติมหรื อไม่ ซึง่ ในที่
ประชุมได้ มีคาถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี ้
นายศักดิ์ ชยั ฯ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้ สอบถามข้ อมูลต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ว่า เท่าทีท่ ราบมา
ทาง GUNKUL จะมี โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลมอีก 4 โครงการ ไม่ทราบว่า จะมี เวลาให้กบั ทางบริ ษัทฯ ในส่วนของ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์บนหลังคามากน้อยแค่ไหน และการเข้ามาของ GUNKUL จะเป็ นเพียงทีป่ รึ กษา
หรื อเข้ามาดูแลโครงการด้วย
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา บริ ษัทฯ มี การ
ติ ดตามความคืบหน้าร่วมกับทาง GUNKUL ทุกเดือน และคาดว่า ทาง GUNKUL จะจัดสรรเวลาให้กบั โครงการของ
บริ ษัทฯ ได้
นายวิ จิตรฯ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง กล่าวต่อทีป่ ระชุมว่า ต้องการให้บริ ษัทฯ เข้าร่ วมการแถลงผลการ
ดาเนิ นงานทีจ่ ดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) เป็ นประจาเพือ่ จะนักลงทุนและผูถ้ ือหุน้ จะได้
รับทราบความคืบหน้าของบริ ษัท ซึ่ งประเด็นนีท้ างคณะกรรมการบริ ษัทฯ รับทราบ
นายเมธี รักษี วงศ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ได้ สอบถามข้ อมูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. สิ นค้าทีเ่ ป็ นลิ ขสิ ทธิ์ ของ Disney ไม่ทราบว่า จะนาเสนอสู่ตลาดได้เมื ่อไหร่
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2. ตามทีบ่ ริ ษัทฯ แจ้งว่า จะมี การออกงานแสดงสิ นค้าทีป่ ระเทศจี น ในช่วงเดือนกันยายน ไม่ทราบ
ว่า จะนาสิ นค้าประเภทไหนไปนาเสนอ และพิ จารณาถึงช่องทางการสร้างรายได้จากการส่งออก
ให้เพิ่ มขึ้นอย่างไร
3. การเปิ ดตลาดในกลุ่ม AEC ได้วางแผนทีจ่ ะนาเสนอสิ นค้าประเภทไหนบ้าง
4. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ทีป่ ระเทศญี ่ปนคาดว่
ุ่
า จะเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้ าได้เมื ่อไหร่
5. ตามทีไ่ ด้มีการแก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์เกีย่ วกับการเข้าร่วมลงทุน (Joint Venture) ขณะนี ้
บริ ษัทฯ มี แผนการเข้าร่ วมทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. สิ นค้าทีเ่ ป็ นลิ ขสิ ทธิ์ ของ Disney ได้นาเสนอสู่ตลาดตัง้ แต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทีผ่ ่านมา และ
ได้รบั ผลตอบรับค่อนข้างดี
2. การขยายตลาดส่งออก ในส่วนของญี ่ปนุ่ บริ ษัทฯ มี แผนการเจรจากับคู่คา้ รายใหญ่ในประเทศ
ญี ่ปนอยู
ุ่ ่รายหนึ่ง หากสาเร็ จก็จะสามารถสร้างรายได้จากการขายให้เพิ่ มขึ้นได้ นอกจากนีย้ งั มี กลุ่มตลาดในประเทศ
ตะวันออกกลาง ทีค่ าดว่าจะยังเติ บโตได้อีกมาก ประกอบกับบริ ษัทฯ ได้ขยายเครื ่องจักรไว้รองรับแล้ว และในส่วนของจี น
ขณะนีบ้ ริ ษัทฯ ได้รบั คาสัง่ ซื ้อสาหรับการผลิ ตเพือ่ ส่งออกไปขายในจี นแล้ว โดยเป็ นการขยายฐานลูกค้าไปพร้อม ๆ กับการ
ขยายสาขาของลูกค้าทีเ่ ป็ นกลุ่ม Modern trade ในประเทศญี ่ปนุ่ ซึ่ งมี แผนทีจ่ ะขยายสาขาในจี นให้ได้ 200 สาขา จาก
ปั จจุบนั มี สาขาในญี ่ปนประมาณ
ุ่
330 สาขา
3. การเปิ ดตลาดในกลุ่ม AEC ขณะนีบ้ ริ ษัทฯ ได้รบั คาสัง่ ซื ้อจากลูกค้าในประเทศอิ นโดนีเซี ย
ฟิ ลิ ปปิ นส์ และมาเลเซี ยเป็ นทีเ่ รี ยบร้อยแล้ว โดยรู ปแบบของสิ นค้าทีส่ ่งไปจาหน่ายนับว่าไม่มีความแตกต่างจากสิ นค้าที ่
ผลิ ตในประเทศไทย เนือ่ งจากมี Lifestyle ทีค่ ล้ายคลึงกัน ทาให้ผลิ ตภัณฑ์ทีบ่ ริ ษัทฯ ผลิ ตอยู่แล้วสามารถส่งจาหน่ายได้
4. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ทีป่ ระเทศญี ่ปนคาดว่
ุ่
า จะเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้ าได้ภายในช่วงปลายไตร
มาสที ่ 3 ถึงต้นไตรมาสที ่ 4
5. ตามทีไ่ ด้มีการแก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์เกีย่ วกับการเข้าร่วมลงทุน (Joint Venture) ขณะนี ้
บริ ษัทฯ มี แผนการเข้าร่ วมทุนในโครงการต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ สร้างโอกาสในการเติ บโตของธุรกิ จให้
เกิ ดขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
นายเอิ ญฯ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้ สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ว่า บริ ษัทฯ มี แผนการใช้
เงิ นลงทุนโดยแบ่งออกเป็ นการลงทุนในธุรกิ จเฟอร์ นิเจอร์ และธุรกิ จด้านโครงการโรงไฟฟ้ าไว้อย่า งไร
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า ในส่วนของธุรกิ จเฟอร์ นิเจอร์ บริ ษัทฯ ไม่ได้
เน้นการลงทุนในเครื ่องจักรแต่ได้มีการลงทุนในส่วนของเครื ่องจักรเพือ่ รองรับการผลิ ตสิ นค้าลิ ขสิ ทธิ์ ของ Disney ไว้
เรี ยบร้อยแล้ว โดยปี นีจ้ ะเน้นการทาการตลาดให้มากขึ้น รวมถึงการเปิ ดโชว์รูมเพือ่ จาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ลิขสิ ทธิ์ ของ Disney
เพือ่ สร้างตราสิ นค้าของเราให้เป็ นทีร่ ู้จกั มากขึ้น สาหรับส่วนของธุรกิ จพลังงาน บริ ษัทฯ มี ตวั เลขการลงทุนสาหรับโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์บนหลังคาไว้ที่ 60 ล้านบาทต่อ 1 เมกะวัตต์ ทัง้ นีจ้ ะยังขึ้นอยู่กบั การเจรจาต่อรองต่อไป
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ภายหลังการตอบคาถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัยหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ
ได้ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมในเวลา 17.45 น.

สาริ สา ทองกิตติกลุ
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
ผู้บนั ทึกการประชุม
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