
 

หน้าที่ | 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (ECF) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเมื่อวนัศกุร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

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

บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงิน 137,547,650 บาท โดยแบง่ออกเป็นจ านวนหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้ 
550,190,600 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 195,000,000 บาท โดยแบง่ออกเป็นจ านวน
หุ้นสามญัจ านวน 780,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชมุจ านวนทัง้สิน้ 93 ราย 
โดยมาประชมุด้วยตวัเอง 18 ราย และรับมอบฉนัทะ 75 ราย มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตวัเอง 18 ราย คดิเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 337,237,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
61.2946  

2. ผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 75 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 95,177,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.2991 

3. รวมจ านวนทัง้สิน้ 93 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 432,415,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.5937 ของ
จ านวนหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

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

 

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงรายช่ือประธานกรรมการ และกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี 
และที่ปรึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชมุเพื่อท าหน้าที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ เพื่อให้การ
ลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

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

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

 
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

1. นางสาวพชนนั  สงิห์ภู ่ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด  

1. นายพิศษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  
2. นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ 
3. นางสาวรัชดาพร ตัง้เกษมกุดา 

 
ที่ปรึกษากฎหมายจาก ส านักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ให้การลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้อง
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1. นายฐานนัดร์ เจริญฤทธ์ิ 

2. นางสาวศิริลกัษณ์ แย้มพยงุ 

3. เจ้าหน้าที่อีก 1 ทา่น 

 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

1. นางสาวสาริสา  ทองกิตตกิลุ  ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
2. นางสาวพิมพ์ร าไพ บญุชะนะ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ทางบริษัทฯ ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพื่อให้ทกุทา่นเข้าใจเก่ียวกบักตกิาการประชมุ วิธีการลงคะแนน และการนบั

คะแนนเสยีงและวิธีการค านวณคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้
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กตกิาการประชุม 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉนัทะให้ออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุ จะได้รับแจกบตัร

ลงคะแนน ณ จดุลงทะเบียนกอ่นเข้าร่วมการประชมุ ในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงมตใินหนงัสอืมอบฉนัทะ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน ซึง่มตดิงักลา่วจะสอดคล้องกบัมติที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบไุว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ 

2. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ
และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนท าการลงมติ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น กรุณา
ยกมือ และเดินไปท่ีไมโครโฟนที่ตัง้อยูใ่กล้กบัทา่น พร้อมแจ้งช่ือ นามสกลุ หากเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแจ้งช่ือผู้
ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะด้วยทกุครัง้ เพื่อบริษัทจะได้ท าการบนัทกึลงในรายงานการประชมุได้อย่างถกูต้อง เมื่อมีการ
ลงมติในวาระนัน้ ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการเก็บบตัรลงคะแนนเพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

3. จ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะในแตล่ะวาระอาจมจี านวนไมเ่ทา่กนั เพราะบางทา่นอาจเข้ามาประชมุ
เพิ่มเติมหรือกลบัก่อน หากทา่นมีความประสงค์จะกลบัก่อนการประชมุสิน้สดุ กรุณาลงทะเบียนกลบัพร้อมสง่คืน
บตัรลงคะแนนท่ียงัไมไ่ด้ใช้ที่หน้าประตทูางออกด้วย อนึง่ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทกุทา่นคืนเมื่อ
เสร็จสิน้การประชมุเพื่อใช้เป็นหลกัฐาน โดยมอบให้กบัเจ้าหน้าทีเ่ก็บบตัรลงคะแนนตอ่ไป 

 
การลงคะแนน 

4. ผู้ ถือหุ้นทกุรายมคีะแนนเสยีง 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง ในกรณีผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดเป็นพิเศษ จะไมม่ี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ หากไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระใด ให้กาเคร่ืองหมายถกู () 
หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหนึง่ ลงในช่อง ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน และ
สง่ให้เจ้าหน้าที่ หากใสเ่คร่ืองหมายไมถ่กูต้อง ไมช่ดัเจน การลงคะแนนเสยีงนัน้ ๆ จะถือวา่เป็นบตัรเสยี  

5. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ยกมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าทีเ่ดินไป
เก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน ามาค านวณคะแนนเสยีงของแตล่ะวาระ ทัง้นีบ้ริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วยและ
งดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและถือวา่คะแนนที่เหลอืเป็นคะแนนที่
เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นคดัค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอื่น ให้ถือวา่ที่ประชมุเห็นชอบ 

 
การนับคะแนนเสียง และวิธีการค านวณคะแนนเสียง 

6. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 จะแบง่
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

a. วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ได้แก่ วาระท่ี 1 3 4 5 6 และวาระท่ี 8 โดยบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะคะแนน
เสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ลงคะแนนเหน็ด้วย และไมเ่ห็นด้วยเทา่นัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีงด
ออกเสยีง 
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b. วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุ ได้แก่วาระท่ี 7 โดยบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสยีง นบัจากเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
ออกเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

c.  วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ได้แก่ วาระท่ี 9 โดยบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสยีง นบัจากเสยีง
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุออกเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

7. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีดี ดงันัน้ ส าหรับวาระท่ี 5 ซึง่
เป็นวาระพิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระ และ วาระท่ี 
6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการเพิ่มเติม บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ ทัง้
ในกรณีที่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ขอให้ผู้ ถือหุ้นท าเคร่ืองหมายถกู () หรือ
กากบาท () อยา่งใดอยา่งหนึง่ ลงในช่องเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน 
จากนัน้จะมเีจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทัง้นีห้ากผู้ ถือหุ้นไมส่ง่บตัรลงคะแนน และไมแ่สดงความเห็น
คดัค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอื่น บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นเหน็ชอบ  

8. ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะปรากฏท่ีหน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 
9. ส าหรับรายงานประจ าปี 2558 บริษัทได้ด าเนินการจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปีนีใ้นรูปแบบ CD แล้ว หากทา่นใดมคีวามประสงค์ต้องการรับแบบรูปเลม่ สามารถรับได้ ณ บริเวณโต๊ะ
ลงทะเบียนของบริษัท 

 
เร่ิมการประชุม 

พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กลา่วสวสัดี เพื่อเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 และก่อนที่จะเร่ิมเข้าสู่ล าดบั
ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวนันี ้บริษัทได้
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่  7 มีนาคม 2559 และบริษัท
ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอช่ือ
บุคคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ได้ตัง้แต่วนัที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 และการเสนอค าถามลว่งหน้าส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ตัง้แต่วนัที่ 12 ตลุาคม 2558 ถึง
วนัที่ 6 เมษายน 2559 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และเสนอเพื่อ
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดส่งค าถามเข้ามาลว่งหน้าเช่นกนั 

ส าหรับความคืบหน้าลา่สดุจากทีบ่ริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านการทจุริต ตามโครงการแนวร่วม
ปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) นัน้ ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการจดัท านโยบายและวางระบบ
ควบคมุภายในท่ีเหมาะสมตามความเสีย่งคอร์รัปชนัของธุรกิจ ซึง่เมื่อด าเนินการตามแบบประเมินตนเองครบทกุข้อ รวมถงึ
ให้บคุคลที่สามตรวจสอบข้อมลูเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะยื่นขอรับรองตอ่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ (CAC 
Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรองตอ่ไป 
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามที่ก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวมทัง้สิน้ 10 วาระ 
ดงันี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 ของบริษัท ซึง่ถกูจดัขึน้เมื่อวนัที่ 16 เมษายน 2558 และบริษัทได้บนัทกึรายงานการประชมุดงักลา่วถกูต้องตาม
ความเป็นจริงและจดัท ารายงานการประชมุสง่ให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมกบัตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ประชมุ รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ecf-furniture.com โดยมีส าเนา
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคดิเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ และเมื่อไมม่ี
ผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมตใินวาระนี ้ 

โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ของบริษัท ซึง่ถกูจดัขึน้เมือ่วนัท่ี 
16 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 432,572,300 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสยีง 0  

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญช ี ตัง้แต่วนัที่ 1 

มกราคม 2558 ถงึ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในรอบปีบญัชี สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ที่ผา่นมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ปรากฏตามรายงานประจ าปี 
2558 ซึง่สง่ให้ในรูปแบบซีด-ีรอม (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น  

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงไมม่กีารลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี ้
ขอเชิญ นายอารักษ์ สขุสวสัดิ ์(“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ รายงาน
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

กรรมการผู้จดัการ ได้เรียนชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ดงันี ้

http://www.ecf-furniture.com/
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ในรอบปี 2558 ไดมี้เหตกุารณ์ส าคญัต่าง ๆ ดงันี ้
 บริษัทฯ มีรายได้รวมและก าไรสทุธิเติบโตตอ่เนื่อง โดยรายได้รวม เติบโตร้อยละ 10.61 และก าไรสทุธิ

เติบโตร้อยละ 7.09 
 ด าเนินการจดทะเบยีนจดัตัง้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“ECFH”) ขึน้เป็นท่ีเรียบร้อย ประกอบ

ธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และปัจจบุนัได้เข้าด าเนินธุรกิจร้านค้าปลกีและพลงังานทางเลอืกแล้ว 
 จดัตัง้บริษัทยอ่ยทางอ้อมแหง่ใหมใ่นประเทศญ่ีปุ่ น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha 

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัการผลติ 1.5 เมกะวตัต์ ที่เมืองฮิเมจิ ประเทศญ่ีปุ่ น มีสดัสว่นการ
ถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51 และเร่ิมจ าหนา่ยไฟฟ้าได้ตัง้แตว่นัที่ 21 ธนัวาคม 2558 

 เข้าลงนามในบนัทกึความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อความร่วมมือด าเนินธุรกิจผลติไฟฟ้าจากพลงังานชีว
มวล โดยจดัตัง้บริษัทร่วมทนุขึน้ร่วมกบัผู้ ถือหุ้นรายอื่น ๆ ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
(FPI) บริษัท วิชญ์ อตุสาหกรรม จ ากดั และกลุม่ผู้ประกอบการโรงไม้ หรือโรงเลือ่ยไม้ เพื่อเตรียมการเข้าประมลูสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้า (PPA) ในพืน้ท่ีภาคใต้ 

 ECFH ในฐานะบริษัทยอ่ยได้เข้าลงนามในสญัญาแฟรนไชส์กบั Can Do Company Limited (“Can 
Do”) ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อด าเนินธรุกิจร้านค้าปลกีจ าหนา่ยสนิค้าทัง้ร้านในราคา 60 บาท ปัจจบุนัเปิดให้บริการแล้ว 4 สาขา 
นบัตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2558 ที่ผา่นมา 

ความส าเร็จในรอบปี 2558 
 ECF เป็น 1 ใน 8 บริษัทของตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีก าไรสทุธิเติบโตตอ่เนื่อง 3 ปี นบัตัง้แตปี่ 

2556 – 2558 คดิเป็นอตัราเติบโตเฉลีย่ตอ่ปีอยูท่ี่ 35.44% โดยไตรมาสที่ 4 ปี 2558 สามารถสร้างยอดขายได้ท าสถิติสงูสดุ
ที่ประมาณ 370 ล้านบาท 

 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญ่ีปุ่ น สามารถเดินหน้าจ าหนา่ยไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้
ด้วยความเรียบร้อย และมีคา่ก าลงัการผลติไฟฟ้าจริงสงูกวา่ทีค่าดการณ์ไว้ 

 สามารถเจรจาเพือ่ติดตอ่ขอซือ้แฟรนไขส์ เพื่อน ามาเปิดให้บริการได้ในประเทศไทย และเปิดให้บริการ
ร้าน Can Do ได้ถึง 3 สาขา ภายในระยะเวลา 2 เดือน ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีให้บริการรวม 4 สาขา ได้แก่ ฟิวเจอร์พาร์ครังสติ ซี
คอนสแควร์ เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก และโฮมโปร รัตนาธิเบศร์  

กรรมการผู้จดัการ ได้เรียนชีแ้จงข้อมลูรายได้รวมเปรียบเทียบรายไตรมาส ระหวา่งปี 2557 และ ปี 2558 
โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึน้เทา่กบั ร้อยละ 0.42 ร้อยละ 1.98 ร้อย
ละ 11.96 และลดลงร้อยละ 29.95 ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แตท่ัง้นีโ้ดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ 
สามารถสร้างอตัราการเติบโตของรายได้รวมทัง้ปี 2558 ได้เทา่กบัร้อยละ 10.61 โดยมีรายได้รวมตลอดปี 2558 เทา่กบั 
1,358.30 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2557 มีรายได้รวมเทา่กบั 1,227.96 ล้านบาท 

ข้อมลูก าไรสทุธิเปรียบเทยีบรายไตรมาส ระหวา่งปี 2557 และ ปี 2558 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 
บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตของก าไรสทุธิเพิ่มขึน้เทา่กบั ติดลบร้อยละ 21.81 ร้อยละ 12.82 ร้อยละ 1.03 และร้อยละ 66.28 
ตามล าดบั เมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน แตท่ัง้นีโ้ดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ สามารถสร้างอตัราการเติบโตของก าไร
สทุธิทัง้ปี 2558 ได้เทา่กบัร้อยละ 7.08 คิดเป็นมลูคา่เทา่กบั 74.83 ล้านบาท 
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ข้อมลูรายได้แบง่แยกตามประเภทผลติภณัฑ์ ตัง้แตปี่ 2556 ถึงปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้โดยสว่นใหญ่ มา
จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ที่ผลติจากไม้ปาตเิคิลบอร์ด โดยในปี 2558 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่ 952.55 
ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลติจากไม้ยางพาราที่ 188.97 ล้านบาท เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหนา่ยผา่นโชว์รูม และ
ร้านค้าสง่ ร้านค้าปลกีรายยอ่ยเทา่กบั 108.04 ล้านบาท รายได้จากการจ าหนา่ยกระดาษปิดผิว เทา่กบั 65.15 ล้านบาท 
และไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งเทา่กบั 19.39 ล้านบาท ตามล าดบั โดยภาพรวมแตล่ะผลติภณัฑ์มีรายได้จากการขาย
เติบโตขึน้จากเดิม 

ข้อมลูรายได้แบง่แยกตามช่องทางการจดัจ าหนา่ย ตัง้แตปี่ 2556 ถึงปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้โดยสว่นใหญ่ 
มาจากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ที่ผลติตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) โดยในปี 2558 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที ่
784.85 ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลติภายใต้ตราสนิค้าของบริษัทที่ 356.36 ล้านบาท เฟอร์นิเจอร์ทีจ่ าหนา่ย
ผา่นโชว์รูม เทา่กบั 99.94 ล้านบาท และร้านค้าสง่ ร้านค้าปลกีรายยอ่ยเทา่กบั 8.41 ล้านบาท  

ทัง้นีห้ากคิดเป็นสดัสว่นการจ าหนา่ยภายในประเทศและตา่งประเทศ จะมีสดัสว่นรายได้เทา่กบัร้อยละ 41 
และ ร้อยละ 59 ตามล าดบั 

นอกจากข้อมลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึน้ในรอบปี 2558 แล้ว กรรมการผู้จดัการยงัได้
แจ้งตอ่ที่ประชมุเพื่อรับทราบถงึแผนธุรกิจในปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัทฯ ได้วางแผนกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส าหรับปี 2559 โดยขณะนีบ้ริษัทฯ สามารถขยายฐาน

ลกูค้ารายใหมใ่นประเทศญ่ีปุ่ นได้เพิ่มขึน้อกี 3 ราย ส าหรับฐานลกูค้าเก่าจะพยายามรักษาระดบัอตัราการเติบโตให้อยูใ่น
สดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ส าหรับกลุม่ลกูค้าตะวนัออกกลาง บริษัทฯ จะใช้กลยทุธ์การปรับรูปแบบผลติภณัฑ์น าเสนอ
ตอ่ลกูค้าให้มากขึน้เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้มากขึน้  

ส าหรับการจ าหนา่ยสนิค้าในประเทศ บริษัทฯ ยงัคงเดินหน้าสร้างการเติบโตให้ครอบคลมุในทกุ ๆ ช่อง
ทางการจ าหนา่ย ได้แก่ กลุม่ร้านค้าปลกีสมยัใหม ่ (Modern Trade) การจ าหนา่ยผา่นโชว์รูม ร้านค้าสง่และร้านค้าปลกี
รายยอ่ยทัว่ประเทศ (Dealer) รวมถงึยงัคงเน้นการสร้างแบรนด์สินค้า โดยในปี 2559 บริษัทฯ จะเน้นการสร้างแบรนด์
สนิค้า FINNA HOUSE ซึง่เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลขิสทิธ์ิลายการ์ตนูดิสนีย์ ให้สามารถสร้างรายได้ให้
เพิ่มขึน้จากเดิม 

กลยุทธ์ GIPT : ในปีนีบ้ริษัทฯ ได้น ากลยทุธ์ GIPT มาใช้เป็นแนวทางการพฒันาธุรกิจ โดยมีรายละเอียด คือ 
- Growth : รักษาการเติบโตของธุรกิจ ให้เป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง 
- Innovation : สร้างสนิค้าที่มีนวตักรรมผา่นการออกแบบ การจดัหาสนิค้าเพื่อเตมิเตม็รูปแบบสนิค้าให้มี

มีนวตักรรม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงไป 
- Profit : เน้นการสร้างก าไรให้กบัธรุกิจในทกุกลุม่ผลติภณัฑ์ และช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
- Technology : น าเทคโนโลยีมาเติมเตม็ความทนัสมยัให้กบัธุรกิจ 
ส าหรับธุรกิจในสว่นของบริษัทยอ่ย บริษัทฯ ได้วางแผนเดินหน้าเปิดสาขาร้าน Can Do อยา่งตอ่เนื่องจาก

ปัจจบุนัท่ีมีอยู ่4 สาขา ให้เพิม่ขึน้เป็น 7 – 10 สาขา ภายในปีนี ้นอกจากนีอ้าจจะมแีผนการขายแฟรนไชส์ ซึง่บริษัทฯ จะ
พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั ้
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ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ที่ทางบริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทร่วมทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วรวม 4 
บริษัท ได้แก่  

1. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) 
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) 
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) 
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) 

ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการเตรียมตวัเพื่อเข้าร่วมการประมลูเพื่อให้ได้มาซึ่งสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ที่จะเปิด
ให้ยื่นข้อเสนอได้ภายในช่วงเดือนมิถนุายนนี ้

นอกจากนีใ้นสว่นของนโยบายการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน บริษัทฯ ยงัคงเน้นการสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม 
ชมุชนในบริเวณพืน้ท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขา โดยกิจกรรมที่จดัท าในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ กิจกรรมการ
สร้างบ้านให้กบัผู้ยากไร้ กิจการสร้างสขุอนามยัที่ดใีห้กบัพนกังาน กิจการเลีย้งอาหารบ้านพกัคนชรา และผู้ยากไร้ เป็นต้น 

ภายหลงัจากการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 ของกรรมการผู้จดัการ ประธานฯ ได้สอบถาม
วา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุได้มคี าถามจากผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

นายนรา ศรีเพชร ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ (“นายนราฯ 
อาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น”) ได้กลา่วขอบคณุส าหรับการน าเสนอข้อมลูผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมาของบริษัทฯ 
และได้สอบถามตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้

1. การเขา้ลงทนุใน ECFH จากเดิมมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51 และมีแผนการเพ่ิมสดัสว่นการ
ลงทนุใน ECFH จากร้อยละ 51 เป็น ร้อยละ 75 ไม่ทราบว่าขณะนีมี้ความคืบหนา้อย่างไร  

2. ขอทราบสดัส่วนการถือหุ้นของ ECFH ในแต่ละบริษัทฯ ทีจ่ะเป็นผูเ้ข้าลงทนุในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 

3. ภายหลงัจากด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลแล้ว ไม่ทราบว่าสดัส่วนรายไดจ้ากธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้าจะรับรู้เข้ามาทีง่บการเงินของบริษัทฯ เป็นสดัส่วนอย่างไร 

ทางท่านประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ที้เ่กีย่วข้องตอบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการ
เป็นผูต้อบค าถามในแต่ละขอ้ ดงันี ้

1. การเพ่ิมสดัส่วนการลงทนุใน ECFH ในฐานะบริษัทย่อยของ ECF ได้ด าเนินการเป็นทีเ่รียบร้อย 
นบัตัง้แต่เดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้ด าเนินการเพ่ิมทนุและขยายสดัส่วนการถือหุ้น
จากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 75  

2. สดัส่วนการถือหุ้นของ ECFH ในแต่ละบริษัทฯ ทีจ่ะเป็นผูเ้ข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานชีวมวล มีดงันี ้
1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จ ากดั ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25.00 
2. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จ ากดั ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20.00 
3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จ ากดั ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25.00 
4. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จ ากดั ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25.00 
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3. ในเบ้ืองต้นคาดว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลภายหลงัการประมูลเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงสญัญา
ซ้ือขายไฟ (PPA) ในแต่ละโครงการจะสามารถสร้างรายได้ได้ประมาณ 300 ล้านบาทต่อปีต่อ
โครงการ 

ภายหลงัการตอบค าถามดงักลา่วทัง้หมด ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมคี าถาม หรือ
ข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงเข้าสูว่าระการ
ประชมุที่ 3 ตอ่ไป 

 
มติที่ประชุม      - เป็นวาระเพือ่ทราบไมม่ีการลงมติ - 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2558 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มกีารท างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใินการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตามที่มาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด โดยรายละเอียดได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

โดยในวาระนีข้อเชิญ นางสาวพชนนั สงิห์ภู ่ในฐานะผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (“ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชีและการเงนิ”) เป็นผู้รายงานเร่ืองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ในรอบปี 2558 ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้กลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2558 สิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ โดยนายพิศษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัท 
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 
จะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ด้วย ทัง้นีง้บการเงินดงักลา่ว ได้แสดงอยูใ่นรายงาน
ประจ าปี 2558 ซึง่เป็นเอกสารท่ีสง่ไปให้ในล าดบัท่ี 2 แล้ว 

นอกจากนีย้งัได้น าเสนอข้อมลูเก่ียวกบังบการเงิน ประจ าปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
 สรุปค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

o บริษัทฯ มีรายได้จากการขายส าหรับปี 2558 เทา่กบั 1,344.10 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตที่
เพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 10.34 และมีรายได้รวมเทา่กบั 1,358.30 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตที่ร้อย
ละ 10.61 โดยสาเหตสุ าคญัเกิดจากการเติบโตของรายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นเิจอร์ไม้ปาร์ติเคิล
บอร์ด และไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว และไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ยกเว้นในสว่นของเฟอร์นิเจอร์ที่
จ าหนา่ยผา่นกลุม่ร้านค้าสง่ และร้านค้าปลกีรายยอ่ย (Dealer)  

o บริษัทฯ มีสดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขาย คิดเป็นร้อยละ 73.59 ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีใกล้เคยีงกบัปี
ที่ผา่นมา ในขณะท่ีสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้รวมเพิ่มขึน้ อยูท่ี่ร้อยละ 9.88 จากเดิมร้อยละ 
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8.85 ของปีที่ผา่นมา และสดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการบริหารตอ่รายได้รวมลดลง อยูท่ี่ร้อยละ 8.74 จากเดิม
ร้อยละ 9.63 ของปีที่ผา่นมา 

o บริษัทฯ มีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 5.55 หรือคิดเป็นมลูคา่เทา่กบั 74.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา
ร้อยละ 7.09 

 ในสว่นของงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปี 2558 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานตามรายละเอียดข้อมลูที่
น าเสนอ 

 ในสว่นของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2558 และปี 2557 มีรายละเอียด ดงันี ้
สนิทรัพย์ 

o บริษัทฯ มีสดัสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียน เทา่กบั 861.96 ล้านบาท และ 631.47 ล้านบาท ตามล าดบั คิด
เป็นสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้จากเดิมร้อยละ 36.50 

o บริษัทฯ มีสดัสว่นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน เทา่กบั 644.24 ล้านบาท และ 607.20 ล้านบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้จากเดมิร้อยละ 6.10 

o บริษัทฯ มีสดัสว่นสนิทรัพย์ เทา่กบั 1,506.20 ล้านบาท และ 1,238.67 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็น
สดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้จากเดมิร้อยละ 21.60 

หนีส้นิ 
o บริษัทฯ มีสดัสว่นหนีส้นิหมนุเวียน เทา่กบั 918.11 ล้านบาท และ 644.57 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็น

สดัสว่นท่ีลดลงจากเดิมร้อยละ 42.44 
o บริษัทฯ มีสดัสว่นหนีส้นิไมห่มนุเวียน เทา่กบั 134.43 ล้านบาท และ 194.98 ล้านบาท ตามล าดบั คิด

เป็นสดัสว่นท่ีลดลงจากเดิมร้อยละ 31.05 
o บริษัทฯ มีสดัสว่นหนีส้นิ เทา่กบั 1,052.54 ล้านบาท และ 839.55 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่น

ที่เพิ่มขึน้จากเดิมร้อยละ 25.37 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

o บริษัทฯ มีมลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 453.66 ล้านบาท และ 399.12 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็น
สดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้จากเดมิร้อยละ 13.67 

จากที่ได้น าเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามทีก่ลา่วมา
ทัง้หมด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2558 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

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

โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 432,572,300 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสยีง 0  

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 สิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 
ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของ

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

โดยในสว่นของเหตผุลประกอบการพิจารณาในวาระนีข้อเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตตกิลุ 
ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท (“นางสาวสาริสาฯ”) เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอยีดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นส าหรับเหตผุลประกอบการแจ้งทราบการจดัสรรก าไรสะสม และ
การพิจารณาเพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

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

เนื่องจากขณะนีท้างบริษัทยงัจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายยงัไมเ่ข้าตามเกณฑ์ดงักลา่ว จึงเสนอตอ่ที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจดัสรรเงินก าไรจ านวน 2,900,000 บาท ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และขอเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ดงันี ้

 จ่ายเงินปันผลจากสว่นที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.0153 บาท  
 จ่ายเงินปันผลจากสว่นที่ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ (NON-BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.0433 บาท  

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0586 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 32,241,169.16 บาท  
โดยขอน าเสนอข้อมลูโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2557 และ ปี 2558 ดงันี ้



 

หน้าที่ | 12 

บริษัทมีก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2557 และปี 2558 เทา่กบั 70.98 ล้านบาท และ 80.59 
ล้านบาท ตามล าดบั มีการจดัสรรเงินส ารองตามกฏหมายในปี 2557 และปี 2558 เทา่กบั 5.10 ล้านบาท และ 2.90 ล้านบาท
ตามล าดบั 

ในขณะนีม้ีจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วเทา่กบั 550,190,600 หุ้น เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีจ านวนหุ้น 
520 ล้านหุ้น 

คิดเป็นจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ตอ่หุ้นในปี 2557 และปี 2558 เทา่กบั 0.069 บาทตอ่หุ้น และ 0.0586 บาทตอ่
หุ้น ตามล าดบั 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ เทา่กบั 35.88 ล้านบาท และ 32.24 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่จะเห็นวา่ ทัง้รอบปี 
2557 และ ปี 2558 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมายมีอตัราการจ่ายเงินปันผล
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้  

ซึง่ในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2559 ที่ผา่นมา คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 ดงักลา่วตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิ  

โดยมีก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 21 เมษายน 2559 และให้
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา  225  ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนในวนัที่ 22 เมษายน 2559 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลจะด าเนินการภายในวนัที่ 4 พฤษภาคม 2559 นีต้อ่ไป 

ดงันัน้จึงขอเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณารับทราบการจดัสรรก าไรสะสม และพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปัน
ผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  

ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคดิเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่และเมื่อไมม่ี
ผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมตใินวาระนี ้

โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 432,588,801 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสยีง 0  

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 16,501 หุ้น 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ก่อนเร่ิมการประชมุในวาระนี ้กรรมการทัง้ 3 ทา่น คือ นายชาล ีสขุสวสัดิ์ 
นายอารักษ์ สขุสวสัดิ ์ และนางวราภรณ์ สขุสวสัดิ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอออกจากห้องประชมุส าหรับการพิจารณาใน
วาระนีแ้ละส าหรับวาระนี ้ ทางบริษัทฯ ได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพจิารณาไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่
ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยในสว่นของเหตผุลประกอบการพิจารณาในวาระนีข้อเชิญ รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหา (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอยีดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ส าหรับเหตผุลประกอบการพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระ มดีงันี ้

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

โดยในปีนี ้มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
1. นายชาล ี  สขุสวสัดิ์ 
2. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ 
และ 3. นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ์ 
ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทนัน้ ได้ผา่น

ขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคดัเลอืกบคุคลที่มคีณุสมบตัิตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทีเ่ก่ียวข้องก าหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้เสนอช่ือตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา และได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่ มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม และยงัเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ร่วมกนัก ากบัดแูลกิจการอยา่งเข้มแข็ง และอทุิศเวลาในการเข้าร่วมประชมุ มีสว่นร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหนง่ ดงันัน้จงึเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้ นพิจารณา
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไป   

โดยขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลตามบตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่อ านวย
ความสะดวกในการใช้สทิธิออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลตอ่ไป 

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

โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระ ด้วย
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

นายชาล ีสขุสวสัดิ์  
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 432,588,801 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสยีง 0  

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 16,501 หุ้น 
 

นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์  
 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 432,588,801 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสยีง 0  

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 16,501 หุ้น 
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นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ์  
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 432,588,801 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสยีง 0  

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 16,501 หุ้น 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติม 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ทางบริษัทฯ ได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนงัสอื
เชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ถือหุ้นแล้ว 

โดยในสว่นของเหตผุลประกอบการพิจารณาในวาระนีข้อเชิญ รศ.ทรงกลดฯ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเห็นวา่ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทยงัสามารถเพิ่มเติมบคุคลผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัท ซึง่
จะช่วยเสริมก าลงั และความสามารถในด้านการพิจารณาและให้ความเห็นตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทจากความรู้ 
และประสบการณ์การท างานท่ีมมีาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทได้ รวมถงึจะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง 

ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทนัน้ ได้ผา่น
ขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคดัเลอืกบคุคลที่มคีณุสมบตัิตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทีเ่ก่ียวข้องก าหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้เสนอช่ือตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา และได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่ มคีณุสมบตัิทีเ่หมาะสม ดงันัน้จงึเห็นสมควร
เสนอแตง่ตัง้คณุชพูงศ์ ธนเศรษฐกร เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแตง่ตัง้การด ารงต าแหนง่ดงักลา่วตอ่ไป 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมคี าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ 
และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมตใินวาระนี ้และเพื่อให้บริษัทมกีารปฏิบตัิ
ตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีดี ดงันัน้ ส าหรับวาระท่ี 6 ซึง่เป็นวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ 
บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ ทัง้ในกรณีที่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองด
ออกเสยีง ทัง้นีข้อให้ผู้ ถือหุ้นกาเคร่ืองหมายถกู หรือกากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง พร้อมลงช่ือ
ในบตัรลงคะแนน จากนัน้จะมเีจ้าหน้าทีเ่ดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทัง้นีห้ากผู้ ถือหุ้นไมส่ง่บตัรลงคะแนน และไมแ่สดง
ความเห็นคดัค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอื่น บริษัทฯ จะถือวา่ ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบ ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ไมไ่ด้รับบตัร
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ลงมติตัง้แตล่งทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงมตใินหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึง่มติดงักลา่วจะ
สอดคล้องกบัมติที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการเพิม่เตมิ คือ นายชพูงศ์ ธนเศรษฐกร เพื่อด ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 432,589,701 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสยีง 0  

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 17,401 หุ้น 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ส าหรับวาระนีท้างบริษัทฯ ได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนีไ้ว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยวาระนีข้อเรียนเชิญประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ (“รศ.ดร.
มนตรีฯ)”) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนีต้อ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

โดยรศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งตอ่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนได้น าเสนอคา่ตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมลูผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีที่
ผา่นมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 
โดยจะน าข้อมลูคา่ตอบแทนที่ก าหนดไปเปรียบเทียบอ้างอิงกบัข้อมลูสรุปผลส ารวจข้อมลูกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
จดทะเบียนส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ – ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แยกตามขนาดรายได้ของ
บริษัท และแยกตามขนาดก าไร (ขาดทนุ) สทุธิของบริษัท ซึง่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประจ าปี 2557 

โดยในปี 2558 ที่ผา่นมา บริษัทได้จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน มีการจา่ยคา่ตอบแทน
รวมส าหรับคณะกรรมการเทา่กบั 3,240,000 บาท จากวงเงินท่ีได้รับการพิจารณาอนมุตัิไมเ่กิน 3,500,000 บาท และในปี 
2559 นี ้จะขอเสนอพิจารณาก าหนดวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการทัง้สิน้ไมเ่กิน 4,500,000 บาท ซึง่รายละเอียดการก าหนด
คา่ตอบแทนจะปรากฎอยูใ่นเอกสารสิง่ที่สง่มาด้วย 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะแบง่ออกเป็นคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทน
รายปี โดยในปี 2558 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาอนมุตัิการจา่ยคา่ตอบแทนรายเดือน ส าหรับทา่นประธานกรรมการท่ี 
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25,000 บาทตอ่เดือน กรรมการบริษัทท่ี 15,000 บาทตอ่เดือน ประธานกรรมการตรวจสอบที่ 20,000 บาทตอ่เดือน และ
กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทตอ่เดือน และคา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ส าหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุ
ยอ่ยทกุชดุ 5,000 บาทตอ่ครัง้  

ส าหรับปี 2559 เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาปรับเพิ่มในสว่นของคา่ตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึน้อกี 
3,000 บาท เป็นการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ทา่นประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เทา่กบั 28,000 บาท และ 18,000 
บาทตอ่เดือน ตามล าดบั ส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ เทา่กบั 23,000 บาท และ 18,000 
บาทตอ่เดือน ตามล าดบั สว่นเบีย้ประชมุตอ่ครัง้ส าหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 7,000 บาทตอ่
ครัง้ ส าหรับคา่ตอบแทนพิเศษหรือโบนสั จะพิจารณาจากผลการด าเนินงาน โดยก าหนดวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการทัง้สิน้
ไมเ่กิน 4,500,000 บาท 

ดงันัน้จงึขอเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ตามที่
ได้น าเสนอมา 

นายนราฯ อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ ไดต้ัง้ข้อสงัเกตต่อมูลค่าค่าตอบแทนกรรมการ ทีน่ าเสนอมา โดยมี
จ านวนกรรมการเพ่ิมข้ึนเพียง 1 ท่าน แต่ขอพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนถึง 1 ลา้นบาท ซ่ึงพิจารณาเห็นว่ามากเกินไป แต่
อย่างไรก็ตามขอใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้กรรมการทีเ่ข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ปฏิบติัหนา้ทีใ่หเ้ต็มที่ 

รศ.ดร.มนตรีฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ไดต้อบขอ้สงัเกตต่อผูถื้อหุน้โดย การขอพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว ไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมและเหตผุลเร่ืองการขยายกิจการของบริษัทฯ สู่ธุรกิจอืน่ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจดา้นพลงังานโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลทีมี่แผนการเขา้ร่วมการประมูลเร็ว ๆ นี ้ ทัง้นีมู้ลค่าทีเ่สนอ
จ านวน 4,500,000 บาท เป็นการก าหนดเพดานขัน้สูงสดุ 

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

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สอง
ในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุ 

1. เห็นด้วย 432,589,701 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสยีง 0 0.00 

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 17,401 หุ้น 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ส าหรับวาระนีท้างบริษัทได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนีไ้ว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยในสว่นของเหตผุลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ (“รศ.ดร.
มนตรีฯ”) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอยีดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

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

โดยบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั ได้น าเสนอรายช่ือผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ในปี 2559 ได้แก ่
1. นายพิศษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ มีจ านวนปีที่ตรวจสอบและลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทมาแล้ว

รวม 1 ปี 
2. นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ มีจ านวนปีที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รวม 5 ปี และยงัไมเ่คยลง

ลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัท 
3. นายเมธี รัตนศรีเมธา มีจ านวนปีที่ตรวจสอบและลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทมาแล้วรวม 

5 ปี 
4. หรือผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทา่นอืน่ท่ี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควรและ

เหมาะสม 
ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นวา่ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ถกูเสนอช่ือนัน้ 

ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไมม่คีวามสมัพนัธ์หรือ มีสว่น
ได้เสยีระหวา่งผู้สอบบญัชีกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่
อยา่งใด และให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2559 ของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยรวมไมเ่กิน 2,000,000 บาท 

ดงันัน้จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่กลา่วมา 
ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกับวาระนีห้รือไม ่ และเมื่อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และการก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2559 ด้วยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 432,589,701 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสยีง 0  

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 17,401 หุ้น 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 500.00 ล้านบาท 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ส าหรับวาระนีท้างบริษัทได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนีไ้ว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยในสว่นของเหตผุลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัทฯ 
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ เพื่อเป็นการเสริมความแขง็แกร่งทางการเงินให้กบับริษัทฯ 
ส าหรับรองรับการด าเนินธุรกิจ ในการเพิ่มสภาพคลอ่ง และ/หรือใช้ช าระคืนหนี ้และ/หรือใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายธุรกิจ 
บริษัทฯ จึงขอเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแนวทางการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไมเ่กิน 
500.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอยีดการออกและเสนอขายเบือ้งต้น ดงันี ้

 
วตัถปุระสงค์ : เพื่อใช้เพิ่มสภาพคลอ่ง และ/หรือใช้ช าระคืนหนี ้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทนุในการขยาย

ธุรกิจ  
ประเภทของหลกัทรัพย์ : หุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิชนิดทยอยคืนเงินต้น 

หรือคืนเงินต้นครัง้ดยีวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไมม่ีประกนั มีหรือไมม่ี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้นัน้ ๆ 

วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ก าหนดไว้ไม่เกิน 500.00 
ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) หรือในสกุลเงินอื่นในอตัราที่เทียบเท่า  

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ ๆ 
อายขุองหุ้นกู้  : ส าหรับหุ้นกู้ ระยะสัน้ไมเ่กิน 270 วนั และส าหรับหุ้นกู้ ระยะยาวไมเ่กิน 10 ปี 
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจ ากดั และ/หรือ

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ทัง้หมด หรือบางสว่น 
ซึง่อาจแบง่เป็นการเสนอขายในครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามระเบียบ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.)  

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแตล่ะครัง้ 
เง่ือนไขอื่น ๆ  : ข้อจ ากดัและเง่ือนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้  อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแตล่ะ 



 

หน้าที่ | 20 

เง่ือนไขอื่น ๆ (ตอ่)  : ครัง้ มลูคา่ทีต่ราไว้ ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อตัราดอกเบีย้ การแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอยีดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้าม)ี ให้อยูใ่นอ านาจของกรรมการ
ผู้จดัการและมอบอ านาจให้แก ่ กรรมการผู้จดัการในการก าหนดหรือเปลีย่นแปลง
เง่ือนไข และรายละเอยีดตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แตล่ะประเภท 
/ แตล่ะชนิดในแตล่ะครัง้ รวมทัง้ให้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็น และ
เก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ ๆ ให้ส าเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด ซึง่รวมถงึมีอ านาจในการแตง่ตัง้ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจดัจ าหนา่ย 
การเข้าท าและลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement 
Agreement และ/หรือสญัญาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง การจดัท าและยื่นค าขอและเอกสารตา่ง 
ๆ กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) หนว่ยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลอื่นใดทีเ่ก่ียวข้อง เป็นต้น และให้น าเร่ืองดงักลา่ว
เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 
ดงันัน้จงึขอเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิตามรายละเอยีดทัง้หมดที่ได้น าเสนอมา 
นายนราฯ อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ มีเครดิต

เรตต้ิงอยู่ทีเ่ท่าไหร่ 
ทางท่านประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ที้เ่กีย่วข้องตอบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ โดยนางสาวสาริสาฯ 

ในฐานะผูช่้วยเลขานกุารบริษัท ไดก้ล่าวต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ว่า ทางบริษัทฯ อาจจะพิจารณาการออกและเสนอขายหุน้กู้
ระยะสัน้ ทีไ่ม่ไดเ้ป็นการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ซ่ึงกรณีนีไ้ม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Credit 
Rating) 

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

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไมเ่กิน 500.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและมีสทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 432,589,701 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
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มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น=1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและมีสทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

3. งดออกเสยีง 0 0.00 
หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 17,401 หุ้น 

 

วาระที่ 10 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
- ไมม่ี - 
 

ภายหลงัจากวาระนี ้ประธานฯ ได้สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามเพิ่มเตมิหรือไม ่ซึง่ในท่ี
ประชมุได้มีค าถามจากผู้ถือหุ้น ดงันี ้

นายนราฯ อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น กล่าวแสดงความยินดีต่อวาระการประชมุที่ไดผ่้านไปทกุวาระ และได้
สอบถามเกี่ยวกบัคู่แข่งการด าเนินธุรกิจ อาทิ ประเทศจีน และในประเด็นทีท่างบริษัทฯ ไดข้ยายฐานลูกคา้ใหม่เพ่ิมเติมได้
ในประเทศญ่ีปุ่ น ไม่ทราบว่า เราไดพิ้จารณาการขยายฐานลูกคา้ไปยงัประเทศแถบยโุรปอย่างไรบา้ง 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามและใหข้้อมูลต่อผูถื้อหุน้ดงันี ้
 ปัจจุบนัอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์การแข่งขนัไม่รุนแรงเมื่อสมยั 10 ปีทีแ่ลว้ สมยัก่อนจีน

ค่าแรงงานถือเป็นความไดเ้ปรียบทีส่ าคญั แต่ปัจจุบนัค่าแรงงานขัน้ต ่าต่อเดือนอยู่ที ่ 15,000 – 
20,000 บาท ซ่ึงสูงกว่าประเทศไทย อาทิ ในแถบกวางโจว เซ่ียงไฮ้ วนันีจี้นไม่ใช่คู่แข่งทางการคา้
ของไทย แต่จะตอ้งพิจารณาหาคู่คา้จากจีน การน าเข้าสินคา้บางอย่างจากจีนทีจ่ะช่วยสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการคา้ใหเ้พ่ิมข้ึนจากเดิม และในอนาคตจีนอาจจะยา้ยฐานการผลิตมาไทยได ้
หากอนาคตค่าแรงงานมีการปรบัตวัเพ่ิมข้ึน 

 ตลาดในญ่ีปุ่ น เราคา้ขายมาเกือบ 20 ปี ปัจจุบนัลูกคา้ญ่ีปุ่ นของเรามีแผนขยายสาขาร้าน
เฟอร์นิเจอร์ไปต่างประเทศเพ่ิมข้ึนจากเดิม ดงันัน้หากญ่ีปุ่ นขยายไปต่างประเทศ ก็ส่งผลดีต่อธุรกิจ
ของเราดว้ยเช่นกนั ส าหรบัตลาดยโุรป ปัจจุบนัยากทีอ่ตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จากไทยจะไดร้บัการ
น าเข้าเหมือนแต่ก่อน เราเคยเคา้ขายกบัอิตาลีแต่วนันีย้โุรปในเชิงเศรษฐกิจถือว่าฟ้ืนตวัไดย้าก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศแถบยโุรปตะวนัออกทีมี่อตัราค่าแรงงานพอ ๆ กบัประเทศไทย ค่าแรงบาง
ประเทศนอ้ยกว่าไทย ดงันัน้โอกาสในการขยายธุรกิจในแถบยโุรปของไทยปัจจุบนัเป็นไปไดน้อ้ย  

 ตลาดอเมริกา ส าหรบัอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สมยัก่อนเป็นการคา้ขายกบัเราไปถึงลูกคา้ผ่าน 
Importer wholesaler แต่ปัจจุบนัจะเป็นการซ้ือขายโดยตรงถึงโรงงานผูผ้ลิต ตวัเลขยงัเติบโตได ้

 กลุ่ม AEC เราเร่ิมขยาย และหาคู่คา้ทีเ่ป็นเร่ืองเป็นราวมากข้ึน ตอ้งเนน้ใช้กลยทุธ์การเป็นคู่คา้ใน
การท าธุรกิจร่วมกนั และสินคา้ Made in Thailand ในแถบประเทศ AEC ยงัเป็นทีย่อมรบั 
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ภายหลงัการตอบค าถามดงักลา่ว ในท่ีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ประธานฯ 
ได้กลา่วขอบคณุตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และ
กลา่วปิดประชมุในเวลา 15.50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวสาริสา ทองกิตตกิลุ 
ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
ผู้บนัทกึการประชมุ 
 
 


