หนังสื อเชิญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)
วันศุกร์ที่ 8 เมษำยน 2559
เวลำ 14.00 น.

ณ ห้องบอลรู ม
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชัน่
ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240

ที่ ECF2 005/2559
24 มีนาคม 2559
เรื่ อง

ขอเรี ยนเชิญเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2558 ในรู ปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบการเงิน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดารงตาแหน่ง
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม และคานิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
6. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
7. การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
8. รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ น้ กู้
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
9. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
10. ข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
 เอกสารและหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 การออกเสี ยงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยง
ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
แบบคาขอรับรายงานประจาปี เป็ นรู ปเล่ม
แผนที่สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ตอ้ งนามาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 8
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่
333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ
ตามระเบียบวาระการประชุ ม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมือ่ วันที่ 16 เมษายน
2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558 ของบริ ษทั ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่
16 เมษายน 2558 และบริ ษทั ได้บนั ทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็ นจริ งและจัดทา
รายงานการประชุมส่ งให้กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั การบันทึกรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
การลงมติ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่ อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่ วนั ที่ 1
มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผา่ นมา รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปรากฏตาม
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รายงานประจาปี 2558 ซึ่งส่ งมาในรู ปแบบซี ดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม สรุ ป
สาระสาคัญได้ ดังนี้
รายการ

ปี 2558

ปี 2557

เปลีย่ นแปลง

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

เพิม่ ขึน้ /ลดลง

สิ นทรัพย์รวม

1,506.20

1,238.67

21.60%

หนี้สินรวม

1,052.54

839.55

25.37%

453.66

399.12

13.67%

137.55
1,334.10
1,358.30

130.00
1,209.05
1,227.97

5.81%
10.34%
10.61%

ต้นทุนขาย

981.74

887.25

10.65%

ค่าใช้จ่ายรวม

292.40

257.86

13.39%

ภาษีเงินได้

13.99

12.97

7.83%

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

74.83

69.88

7.09%

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว
รายได้จากการขาย – สุ ทธิ
รายได้รวม

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงาน
ในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
การลงมติ –เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบ
บัญชีของบริษทั และบริษทั ย่ อย ประจาปี 2558 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการจัดทางบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อ
นาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญประจาปี 2559 ตามที่มาตรา 112 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับ
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อนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริ ษทั ได้
เห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
การลงมติ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2558 สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40.00 ของ
กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริ ษทั ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงินของบริ ษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และ
ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั จากการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบการจัดสรรกาไร
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 ดังนี้
4.1 บริ ษทั ได้จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
กาไรสุ ทธิประจาปี เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายแล้ว โดยในปี นี้มีการจัดสรร
ทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ ขึ้นจานวน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
ทาให้ขณะนี้บริ ษทั มีทุนสารองในจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตามข้อกาหนดของกฎหมายเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
4.2 จัดสรรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.0586 บาท แบ่งเป็ นการจ่ายจากส่ วนที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) 0.0153 บาทต่อหุ ้น และส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน (Non-BOI) 0.0433 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น
32,241,169.16 บาท (สามสิ บสองล้านสองแสนสี่ หมื่นหนึ่ งพันหนึ่ งร้อยหกสิ บเก้า
บาทสิ บหกสตางค์) โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล (Record
Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นภายใน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
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4.3 กาไรส่ วนที่เหลือ บริ ษทั จะจัดเป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรต่อไป ทั้งนี้ สิ ทธิ ในการ
ได้รับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
การลงมติ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องพ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ได้ผา่ นขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ.
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด โดย
คณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา และได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรอง
ของคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผถู้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยนาประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 9
ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แต่ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้
พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 และ 18 สรุ ปใจความสาคัญว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ทุกครั้งให้
กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่ งพ้นจาก
ตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
โดยในปี นี้กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นายชาลี
สุ ขสวัสดิ์
2. นายอารักษ์
สุ ขสวัสดิ์
3. นางวราภรณ์
สุ ขสวัสดิ์
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ทั้ง 3 ท่าน ตาม
รายชื่อที่นาเสนอเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาด
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หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด สมควรเลือกกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าเป็ นกรรมการและเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระ
นี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั แทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้
1. นายชาลี
สุ ขสวัสดิ์
2. นายอารักษ์
สุ ขสวัสดิ์
3. นางวราภรณ์
สุ ขสวัสดิ์
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ร่ วมกันกากับดูแลกิจการ
อย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่ วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
การลงมติ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการเพิม่ เติม
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ได้ผา่ นขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ.
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด
คณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา และได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรอง
ของคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั ยังสามารถเพิ่มเติมบุคคลผูม้ ีความรู ้ ความสามารถเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ ง
จะช่วยเสริ มกาลัง และความสามารถในด้านการพิจารณาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
จากความรู้ และประสบการณ์การทางานที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั ได้ รวมถึงจะสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่มเติม ได้แก่ นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
รายละเอียดประวัติของนายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร และคานิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
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การลงมติ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นาเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา การปฏิบตั ิงานและความ
รับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริ ษทั ได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนาข้อมูล
ค่าตอบแทนที่กาหนดในเบื้องต้นไปเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับ
ข้อมูลสรุ ปผลสารวจข้อมูลกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียนสาหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุ รกิจ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริ ษทั และแยกตามขนาดกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของบริ ษทั ซึ่ งจัดทาขึ้น
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจาปี 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 เป็ นวงเงินจานวนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ออกทรัพย์ (ฉบับที่
20) กาหนดให้บริ ษทั จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบ
ปี บัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี แห่งใหม่ บริ ษทั สามารถแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั แทนผูส้ อบบัญชี รายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื อง
โรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรื อ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389
หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 โดยให้คนหนึ่ งคนใดหรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่น
ที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็นควรและเหมาะสมเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั
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ย่อย และเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดย
เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร / บริ ษทั ย่อย หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับประจาปี 2559 ค่าตรวจสอบ งบ
การเงินรวมสาหรับปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 2,000,000 บาท
(สองล้านบาทถ้วน)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการ
แต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรื อ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 โดยให้คนหนึ่งคน
ใด หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็นควรและเหมาะสมเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2559 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000
บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
การลงมติ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อเป็ นการเสริ มความแข็งแกร่ งทางการเงินให้กบั บริ ษทั สาหรับรองรับ
การดาเนิ นธุ รกิจ ในการเพิ่มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ชาระคืนหนี้ และ/หรื อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยาย
ธุ รกิจ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการออก
และเสนอขายหุ น้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ชาระคืนหนี้ และ/
หรื อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุ รกิจ
โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นสาหรับการออกและเสนอขายหุ น้ กู้
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8
การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

วาระที่ 10 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั
จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุ มได้ต้ งั แต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป หากท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ดว้ ยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั เข้า
8 | ห น้ า ที่

ร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทนตน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่ อในหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วยลาดับที่ 13 หรื อสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ecf-furniture.com พร้อมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 10 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุ มเป็ นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ วยิง่ ขึ้น โปรดส่ งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 6 เมษายน 2559 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้อานวยความสะดวกใน
การปิ ดอากรแสตมป์ ในหนังสื อมอบฉันทะให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือ
หุ ้นด้วย
กรณี ผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดมีคาถามที่ตอ้ งการให้บริ ษทั ชี้ แจงในประเด็นของระเบียบวาระการ
ประชุ มที่นาเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่ งคาถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail : ir@eastcoast.co.th หรื อโทรสาร
หมายเลข 0-2152-7305
อนึ่ ง บริ ษทั ได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559
(Record Date) ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวัน ศุกร์ ที่ 11
มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
โดยคาสั่งของคณะกรรมการ

(นางสาวทิพวรรณ สุ ขสวัสดิ์)
เลขานุการบริ ษทั
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 โทรสาร 0-2152-7305
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 1
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
บริษทั อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุ ม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุ มบอลรู ม ชั้น 3 โรงแรม
เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240
ก่ อนเริ่มการประชุ ม
ทาง บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ได้ให้ขอ้ มูลต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
ข้อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น เพื่อกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและสิ ทธิ ในการ
รับเงินปั นผล บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเป็ นเงิน 130,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวนหุ น้
สามัญที่จาหน่ายได้ 520,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 195,000,000
บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวนหุ น้ สามัญจานวน 780,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ณ ตอนเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมการประชุมจานวน
ทั้งสิ้ น 140 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 61 ราย และรับมอบฉันทะ 79 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตัวเอง 61 ราย คิดเป็ นจานวนหุ น้ ทั้งสิ้ น 334,865,103 หุน้ หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 64.3971
2. ผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ 79 ราย คิดเป็ นจานวนหุ น้ ทั้งสิ้ น 57,517,762 หุน้ หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 11.0611
3. รวมจานวนทั้งสิ้ น 140 ราย คิดเป็ นจานวนหุ น้ ทั้งสิ้ น 392,382,865 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ
75.4582 ของจานวนหุ ้นสามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ซึ่งมีจานวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และมีจานวนหุน้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ถือว่าครบองค์
ประชุมตามข้อคับของบริ ษทั ฯ และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป
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บริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม
ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษากฎหมายที่เข้าร่ วมประชุมเพื่อทาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสี ยงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุ ม
1. พลเอกเทอดศักดิ์** มารมย์
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชาลี
สุ ขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
4. นายวัลลภ
สุ ขสวัสดิ์
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
5. รศ.ทรงกลด
จารุ สมบัติ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหา
6. นายอารักษ์
สุ ขสวัสดิ์
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
7. นางสาวทิพวรรณ สุ ขสวัสดิ์
กรรมการบริ หาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริ ษทั
8. นางวราภรณ์
สุ ขสวัสดิ์
กรรมการ
**โดยมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย
***บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการบริ ษทั ฯ
ทั้งหมด
ผู้บริหารของบริษัทฯ
1. นางสาวพชนัน สิ งห์ภู่

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริษัทฯ ประจาปี 2557 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
1. นายเมธี
รัตนศรี เมธา
2. นายพิศิษฐ์
ชีวะเรื องโรจน์
3. นายอัครเดช
เปลี่ยนสกุล
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ทีป่ รึกษากฎหมายจาก สานักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
1. นายฐานันดร์
เจริ ญฤทธิ์
2. นายอานาจ
จาปาสาร
3. เจ้าหน้าที่อีก 2 ท่าน
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
1. นางสาวสาริ สา ทองกิตติกุล
2. นางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ

ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั ฯ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสี ยง และการใช้บตั ร
ลงคะแนน ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตัวเองและผูท้ ี่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม
จะ
ได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่ วมประชุม ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงมติ
ในหนังสื อมอบฉันทะเรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่ งมติดงั กล่าวจะ
สอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลใน
แต่ละวาระและเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามก่อนทาการลงมติ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ต้องการซักถามหรื อ
แสดงความคิดเห็น กรุ ณายกมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ต้ งั อยูใ่ กล้ที่สุด และแจ้งชื่อ นามสกุล
และหากเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะด้วยทุกครั้ง เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้ทา
การบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ขอให้สอบถาม หรื อให้ความเห็นตรงตามวาระ
อย่างกระชับ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ รายอื่นได้ใช้สิทธิ ดว้ ย และเพื่อบริ หารการประชุมให้อยูใ่ น
เวลาที่กาหนด หากผูถ้ ือหุ น้ มีคาถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่น
ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
3. ผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายมีคะแนนเสี ยง 1 หุ น้ ต่อ 1 เสี ยง แต่ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ รายใดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด
เป็ นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ หากเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ในวาระใด ให้ทาเครื่ องหมายถูก () หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามา
คานวณคะแนนเสี ยงของแต่ละวาระ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง
ดังกล่าวนั้น หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็ นคะแนน
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4.

5.

6.

7.

ที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีผถู ้ ือหุ น้ แสดงความเห็นคัดค้านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น
ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจาปี
2558 จะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
4.1 วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 3 4 5 และวาระที่ 7 บริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับ
เฉพาะคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่รวม
คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสี ยง
4.2 วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 บริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง นับจากเสี ยงของผู ้
ถือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
4.3 วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ได้แก่ วาระที่ 8 และ 9 โดยบริ ษทั ฯ จะคานวณ
ฐานคะแนนเสี ยง นับจากเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสี ยง
เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่ดี ดังนั้นวาระ
ที่ 5 ซึ่ งเป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตาม
กาหนดวาระ บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งในกรณี ที่
ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทาเครื่ องหมายถูก () หรื อ
กากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่อใน
บัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ หากผูถ้ ือหุ ้นไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั ฯ จะถือว่าผูถ้ ือ
หุน้ เห็นชอบ
ผลของคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบ ทั้งนี้ การ
ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผถู้ ือหุน้ ทาเครื่ องหมายให้ชดั เจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นเป็ นโมฆะ
ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้ นสุ ดลง
ขอให้
ลงทะเบียนกลับ พร้อมส่ งบัตรลงคะแนนที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออก ดังนั้น จานวนผูถ้ ือหุ น้
หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจากอาจมีผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะบาง
ท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อน อนึ่ง บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน
คืนเมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุมเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน โดยมอบให้กบั เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป
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8. สาหรับรายงานประจาปี บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจัดส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี นี้ในรู ปแบบ CD แล้ว หากต้องการรับแบบรู ปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริ เวณโต๊ะ
ลงทะเบียนของบริ ษทั ฯ
เริ่มการประชุ ม
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทาหน้าที่
เป็ นประธานในที่ประชุ ม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดี เพื่อเปิ ดการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558
และก่อนที่จะเริ่ มเข้าสู่ ลาดับตามระเบียบวาระการประชุ ม
ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า
สาหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และแจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 6 มีนาคม 2558 และบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เสนอ
เรื่ องเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557และการ
เสนอคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 ตั้งแต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 10
เมษายน 2558 ซึ่ งไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ และเสนอเพื่อ
พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม รวมถึงไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดส่ งคาถามเข้ามาล่วงหน้าเช่นกัน
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนด โดยเรี ยงตามลาดับรวม
ทั้งสิ้ น 10 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1
2557

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และบริ ษทั ฯ ได้
บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็ นจริ งและจัดทารายงานการประชุ มส่ งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
www.ecf-furniture.com และได้จดั ส่ งให้กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยมีสาเนา
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่
และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงมติในวาระนี้
โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
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มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

ร้อยละของจานวนหุ ้น
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
392,406,989
100.00
0
0.00
0

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่ วนั ที่ 1
มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในรอบปี
บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผา่ นมา รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ปรากฏตามรายงานประจาปี 2557 ซึ่ งส่ งมาในรู ปแบบซี ดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมที่
ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
เนื่องจากวาระนี้ เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอารักษ์ สุ ขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2557 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชี้ แจงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2557 ดังนี้
ในรอบปี 2557 ได้เกิดเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ดังนี้
 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและกาไรสุ ทธิ เติบโตต่อเนื่อง โดยรายได้จากการขายเติบโต
ร้อยละ 3.09 และกาไรสุ ทธิ เติบโตร้อยละ 71.32
 บริ ษทั ฯ มีการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1
(ECF-W1) ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่ วน 2 หุ น้ เดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อายุ 3
ปี ที่อตั ราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 0.50 บาท
 บริ ษทั ฯ ได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อร่ วมดาเนินธุ รกิจผลิตไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop Power Plant) กับบริ ษทั กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
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(“GUNKUL”) และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิการจัดตั้งบริ ษทั ย่อย 6 บริ ษทั เพื่อเตรี ยมเข้าดาเนิน
ธุ รกิจดังกล่าว
 ดาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อย ได้แก่ บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ ร้อยละ 51 เพื่อเตรี ยมเป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในธุ รกิจอื่น ๆ อาทิเช่น ธุ รกิจด้านพลังงานทดแทน หรื อธุ รกิจ
ประเภทอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต
 มีมติอนุมตั ิการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปุ่น คือ ECF Tornado
Energy Godo Kaisha ซึ่ ง บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด เข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 51 คิดเป็ นเงิน
ลงทุนประมาณ 29.52 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาด
กาลังการผลิตติดตั้งประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ ที่เมืองฮิเมจิ จังหวัดฮิวโงะ คาดว่าจะเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้ าได้ภายใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชี้แจงข้อมูลรายได้จากการขายเปรี ยบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี
2556 และ ปี 2557 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 บริ ษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตของรายได้จากการขาย
เติบโตเพิ่มขึ้นเท่ากับ ร้อยละ 15.42 ร้อยละ 7.39 ร้อยละ 2.26 และลดลงร้อยละ 10.86 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่ท้ งั นี้โดยภาพรวมแล้วบริ ษทั ฯ สามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้จากการ
ขายทั้งปี 2557 ได้เท่ากับร้อยละ 3.09 โดยมีรายได้จากการขายตลอดปี 2557 เท่ากับ 1,209.05 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2556 มีรายได้จากการขายเท่ากับ 1,172.76 ล้านบาท
ข้อมูลรายได้แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 บริ ษทั ฯ มีรายได้โดย
ส่ วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 มาจากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตจากไม้ปาติเคิลบอร์ ด โดยในปี 2557 สามารถ
สร้างรายได้จากการขายได้ที่ 852.47 ล้านบาท เติบโตจากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายอยูท่ ี่ 821.48 ล้าน
บาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ยางพาราที่ 176.59 ล้านบาท มียอดจาหน่ายที่ลดลงโดยในปี 2556
มีรายได้จากการจาหน่ายอยูท่ ี่ 202.62 ล้านบาท และเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม และร้านค้าส่ ง ร้านค้า
ปลีกรายย่อยเท่ากับ 108.82 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 มีรายได้จากการจาหน่ายอยูท่ ี่ 95.47 ล้านบาท และมี
รายได้จากการจาหน่ายกระดาษปิ ดผิว และไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้งเท่ากับ 61.65 ล้านบาท และ 9.51 ล้าน
บาท ตามลาดับ ในขณะที่มีรายได้จากการจาหน่ายในปี 2556 เท่ากับ 50.22 ล้านบาท และ 2.98 ล้านบาท
ตามลาดับ
ข้อมูลรายได้แบ่งแยกตามช่องทางการจัดจาหน่าย ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 บริ ษทั ฯ มีรายได้
โดยส่ วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 มาจากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตตามคาสั่งซื้ อ (Made to order) โดยในปี
2557 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่ 690.41 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายอยูท่ ี่
740.34 ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตภายใต้ตราสิ นค้าของบริ ษทั ที่ 338.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายอยูท่ ี่ 283.76 ล้านบาท และเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม และร้านค้าส่ ง
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ร้านค้าปลีกรายย่อยเท่ากับ 89.18 ล้านบาท และ 19.64 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขาย
อยูท่ ี่ 89.18 ล้านบาท และ 19.64 ล้านบาท ตามลาดับ
ทั้งนี้หากคิดเป็ นสัดส่ วนการจาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ
จะมีสัดส่ วนรายได้
เท่ากับร้อยละ 38.67 และ ร้อยละ 61.33 ตามลาดับ
ข้อมูลกาไรสุ ทธิ เปรี ยบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 โดยในรอบไตรมาสที่ 1
2 3 และ 4 บริ ษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเท่ากับ ร้อยละ 113.01 ร้อยละ 222.09 ร้อยละ
12.49 และร้อยละ 80.76 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่ท้ งั นี้ โดยภาพรวมแล้วบริ ษทั ฯ
สามารถสร้างอัตราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ ท้ งั ปี 2557 ได้เท่ากับร้อยละ 71.32
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีอตั ราส่ วนกาไรขั้นต้น อัตรากาไรสุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือ
หุน้ ในรอบปี 2557 เท่ากับร้อยละ 26.62 ร้อยละ 5.66 และร้อยละ 18.78 ตามลาดับ ซึ่ งทั้งสามอัตราส่ วน
ดังกล่าวมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีอตั ราส่ วนเท่ากับร้อยละ 22.75 ร้อย
ละ 3.47 และ ร้อยละ 14.99 ตามลาดับ
นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 แล้ว กรรมการ
ผูจ้ ดั การยังได้แจ้งต่อที่ประชุ มเพื่อรับทราบถึงแผนธุ รกิจในปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์
บริ ษทั ฯ ได้วางแผนกลยุทธ์สาหรับธุ รกิจเฟอร์ นิเจอร์ ไว้สาหรับปี 2558 โดย
 จะเน้นการผลิตและจาหน่ายสิ นค้าที่มีมูลค่าเพิม่ (Value Added) ซึ่ งเมื่อเร็ ว ๆ นี้ บริ ษทั ฯ
ได้ลงนามในสัญญาการเป็ นผูซ้ ้ื อลิขสิ ทธิ์ การ์ ตูนจาก บริ ษทั ดิสนีย ์ (ประเทศไทย) จากัด
(“Disney”) เพื่อใช้ผลิตและจาหน่ายสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ เป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว
 เน้นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้าง Value Added ส่ งผลให้เพิม่ ราคา
จาหน่ายได้สูงจากเดิม
 จัดตั้งทีมงานด้านการตลาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าในเขตเศรษฐกิจอาเซี ยน (“AEC”) เพื่อ
แสวงหาช่องทางด้านการตลาดในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่ งที่ผา่ นมาประเทศ
ไทยได้มีการส่ งออกสิ นค้าไปจาหน่ายในกลุ่มตลาด AEC คิดเป็ นมูลค่ากว่า 6,000 ล้าน
บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ ขณะนี้บริ ษทั ได้เริ่ มเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าในประเทศอินโดนี เซี ยแล้ว ส่ วนมาเลเซี ยคาดว่า จะเริ่ มส่ งออก shipment แรก
ได้ในเร็ ว ๆ นี้ โดยบริ ษทั ได้จดั ตั้งทีมงานเพื่อขยายงานส่ วนนี้ไว้รองรับแล้ว
 ปรับเพิ่มรายการสิ นค้าให้มากขึ้น เพิ่มโอกาสนาเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า โดยการเพิ่ม
รายการสิ นค้าที่จะเสนอขายต่อลูกค้า เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการขายให้เพิ่มขึ้น
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 รักษานโยบายควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานต่าง ๆ โดยเคร่ งครัด เพื่อ
รักษาระดับอัตรากาไรให้อยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงจากเดิมหรื อดีข้ ึนจากเดิม
ในภาพรวมของธุ รกิจเฟอร์ นิเจอร์ ในส่ วนการส่ งออกเพื่อจาหน่ายสิ นค้าไปยังต่างประเทศ จาก
กลุ่มลูกค้าหลักในประเทศญี่ปุ่น บริ ษทั ฯ จะยังคงรักษาฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ตามเดิม ในขณะที่จะแสวงหา
โอกาสในการขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะในปี นี้ ต้ งั เป้ าหมายสาหรับกลุ่มลูกค้าแถบ AEC ให้เพิม่ ขึ้น
สาหรับส่ วนของ Showroom “ELEGA” บริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าการขยายสาขาต่อเนื่องไม่ต่ากว่า 3 แห่ง
โดยในปี นี้ได้เปิ ดดาเนินการไปเรี ยบร้อยแล้ว 1 แห่ง ได้แก่ สาขาหาดใหญ่ ซึ่ งได้รับผลตอบรับจากลูกค้า
ค่อนข้างดี ลาดับต่อไปจะเป็ นการเปิ ดสาขาเพิ่มเติมในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง และสาหรับแผนในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับแผนการขยายสาขาของกลุ่มพันธมิตรที่เปิ ดให้
เช่าพื้นที่แล้วว่า มีแผนที่จะขยายได้อีกถึง 10 สาขา แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เวลาในการพิจารณา
ข้อมูลดังกล่าวต่อไป
ในส่ วนของกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) บริ ษทั ฯ มีแผนการสร้าง
รายได้ให้เติบโตเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประเภทสิ นค้าในกลุ่มการ์ ตูน Disney เข้าไปนาเสนอต่อทีมผูซ้ ้ื อ (Buyer)
ซึ่ งก็จะเป็ นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในกลุ่มของสิ นค้าที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ ในการผลิตจาก Disney
บริ ษทั มีแผนที่จะสร้าง Showroom สาหรับสิ นค้าของ Disney ขึ้นมาต่างหาก ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปแบบของ
Disney shop หรื อ Disney corner เพิ่มเติมให้ได้ภายในปี นี้ อีก 5 แห่ง ซึ่ งขณะนี้บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการศึกษา
ว่า รู ปแบบผลิตภัณฑ์ หรื อรู ปแบบร้านค้าแบบไหนที่จะเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคชาวไทย
สาหรับสิ นค้าในกลุ่มร้านค้าส่ งและร้านค้าปลีกรายย่อยทัว่ ไป (Dealer) ซึ่งบริ ษทั ฯ ใช้ตรา
สิ นค้าในกลุ่มนี้วา่ “COSTA” นั้น บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการเพิ่มช่องทางการขยายลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งล่าสุ ด
บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมการแสดงสิ นค้าในงาน “Thailand International Furniture Fair (TIFF) 2015” บริ ษทั ฯ ได้
เชิญกลุ่มผูป้ ระกอบการร้านค้าส่ งรายใหญ่ ๆ เข้าร่ วมงานดังกล่าว เพื่อเปิ ดโอกาสในการนาเสนอสิ นค้าใหม่
ๆ รวมถึงสร้างโอกาสในการรับคาสั่งซื้ อสิ นค้าจากลูกค้าด้วย
สาหรับสิ นค้าประเภทกระดาษปิ ดผิว ขณะนี้เริ่ มได้รับคาสั่งซื้ อจากลูกค้าในประเทศมาเลซี ย
บ้างแล้ว นอกจากนี้ยงั อาจจะได้รับคาสั่งซื้ อจากกลุ่มลูกค้าในประเทศอิตาลี โดยคาดว่า ปี 2558 ยอดการ
จาหน่ายกระดาษปิ ดผิวของบริ ษทั ฯ จะเติบโตต่อเนื่ องเช่นกัน
ความท้ าทายใหม่ สู่ ...ธุรกิจด้ านพลังงานทางเลือก
ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการจัดตั้งบริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ ได้เข้าถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยใน
เบื้องต้นจะมีการเข้าลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทน ดังต่อไปนี้
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 โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)
 โครงการโรงไฟฟ้ าที่ญี่ปุ่น ขนาด 1.5 MW คาดว่า จะจาหน่ายไฟได้ภายในไตร
มาสที่ 4 ปี 2558
 แสวงหาโอกาสขยายขนาดกาลังการผลิตให้มากขึ้นจากเดิม โดยตั้งเป้ าหมายไว้ที่ 10 15 MW
 โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop)
 โครงการที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับทางบริ ษทั กันกุล เอ็นจิเนียริ่ ง
จากัด (มหาชน) (GUNKUL) คาดว่า จะเริ่ มเข้าประมูลเพื่อเสนอรับคัดเลือกให้เป็ น
ผูจ้ าหน่ายไฟฟ้ าต่อภาครัฐได้ในไตรมาสที่ 2 ปี นี้ ปั จจุบนั เตรี ยมพื้นที่รองรับไว้
สาหรับกาลังการผลิตติดตั้งที่ 15 เมกะวัตต์ ขนาดพื้นที่บนหลังคารวม 95,000
ตารางเมตร มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดเบื้องต้นประมาณ 870 ล้านบาท
ซึ่ งที่ผา่ นมา ต้องรอภาครัฐประกาศนโยบายการรับซื้ อไฟฟ้ าและการเปิ ดโอกาสให้
เข้าร่ วมประมูลรอบใหม่ และขณะนี้อยูร่ ะหว่างรอการยกเลิกใบอนุญาตเก่าให้เสร็ จ
เรี ยบร้อยก่อน ซึ่ งที่ผา่ นมาได้มีการยืดเยื้อระยะเวลามาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม มา
เป็ นเมษายน จนถึงขณะนี้คาดว่าจะต้องขยายระยะเวลาออกไปเป็ นเดือนพฤษภาคม
 เมื่อผลการประมูลเรี ยบร้อย จึงจะเริ่ มต้นการก่อสร้างโครงการ คาดว่า จะใช้เวลา
ต่อจากนั้นอีก 6 – 9 เดือน จึงจะเริ่ มการจาหน่ายไฟฟ้ าได้
 ตั้งเป้ าหมายไว้สูงสุ ดที่ 30 เมกะวัตต์
 แสวงหาโอกาสเพิม่ เติม สู่ ....ธุ รกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือกด้านอื่น ๆ อาทิ โรงไฟฟ้ า
พลังงานชีวมวล หรื อโรงไฟฟ้ าพลังงานลม
บริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าหมายที่จะจัดทานโยบายเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR) ที่มีผล
อย่างยัง่ ยืนทั้งต่อสังคมและกิจการให้มากขึ้นจากเดิมสาหรับรอบปี 2558 นี้
ภายหลังจากการรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2557 ของกรรมการผูจ้ ดั การ ประธานฯ ได้
สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีคาถามหรื อไม่ ซึ่ งในที่ประชุมได้มีคาถามจากผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
นายมนตรี ปานเจริ ญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชมต่อการเข้าซื้ อลิขสิ ทธิ์
การ์ตูนจาก Disney โดยได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนี้
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 คาถามเกี่ยวกับ Disney ได้ แก่ สิ นค้ าประเภทใดที่บริ ษัทฯ จะสามารถผลิตและจาหน่ ายได้
ค่ าลิขสิ ทธิ์ มีมลู ค่ าเท่ าใด อายุลิขสิ ทธิ์ มีระยะเวลาเท่ าใด และความคุ้มค่ าของค่ าใช้ จ่ายกับรายได้ ที่คาดว่ าจะ
ได้ รับเป็ นอย่ างไร
กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
สาหรั บผลประโยชน์ ที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการเข้ าซื ้อลิขสิ ทธิ์ การ์ ตูนจาก Disney นั้น คือ
ความสามารถที่จะผลิตสิ นค้ าโดยสามารถนาลายการ์ ตูนของ Disney เข้ ามาใช้ ประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์
เฟอร์ นิเจอร์ ได้ ทั้งหมด อาทิ โต๊ ะ ตู้ เตียง รวมถึงโซฟา และผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ที่เข้ าข่ ายเป็ นผลิตภัณฑ์ ทางด้ าน
เฟอร์ นิเจอร์ ทั้งหมด โดยหากเป็ นกลุ่มลูกค้ าในประเทศอื่น ๆ ถ้ าหากมีฐานะเป็ น Franchisee เช่ นเดียวกับของ
บริ ษัทฯ ก็จะสามารถสั่งซื ้อสิ นค้ าจากบริ ษัทฯ ได้ ยกเว้ นว่ า บริ ษัทฯ จะไม่ สามารถส่ งสิ นค้ าขายให้ กับทาง
สหรั ฐอเมริ กาในฐานะประเทศเจ้ าของลิขสิ ทธิ์ ได้ ซึ่ งการเข้ าซื ้อลิขสิ ทธิ์ จาก Disney จะเป็ นการเพิ่มโอกาส
สร้ างรายได้ ที่มากขึน้ ให้ กับบริ ษัทฯ
การคิ ดค่ าลิขสิ ทธิ์ ทาง Disney จะเรี ยกเก็บในอัตราที่ ตกลงร่ วมกันตามยอดขายที่เราขาย
ให้ กับลูกค้ า
สัญญาการใช้ ลิขสิ ทธิ์ มีอายุคราวแรกเท่ ากับ 2 ปี และจะพิ จารณาต่ อสั ญญาเป็ นครั้ งคราวไป
สาหรั บความคุ้มค่ าของค่ าใช้ จ่ายกับรายได้ ที่ทางบริ ษัทฯ จะได้ รับนั้น บริ ษัทฯ มองว่ า เป็ น
การสร้ างโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากทาง Disney มีตัวการ์ ตูนที่ทั่วโลกรู้ จักเป็ นอย่ างดี และสิ นค้ าที่ ผลิตจาก
ทางบริ ษัทฯ เป็ นลิขสิ ทธิ์ จริ ง ดังนั้นความสวยงาม ความคมชัดของตัวการ์ ตูนบนผลิตภัณฑ์ จะมีความสวยงาม
มากกว่ า ซึ่ งบริ ษัทฯ ได้ ตั้งเป้ าช่ องทางการตลาดเพื่อนาเสนอสิ นค้ าให้ กับกลุ่มร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่
(Modern Trade) อาทิ เทสโก้ โลตัส โฮมโปร ซึ่ งตั้งเป้ าหมายที่จะมีรายได้ จากส่ วนนีป้ ระมาณ 5 – 7 ล้ านบาท
ต่ อเดือน และในส่ วนของโชว์ รูม Disney ที่ มีแผนการจะสร้ างและขยายสาขาเพื่อจาหน่ ายสิ นค้ าลิขสิ ทธิ์ จาก
Disney เพิ่มเติมจากโชว์ รูม ELEGA ของบริ ษัทฯ ในปั จจุบัน ก็ได้ ตั้งเป้ าหมายการขยายสาขาให้ ได้ 10 สาขา
ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่ งตั้งเป้ าที่จะมีรายได้ เพิ่มขึน้ อีก 3 – 4 ล้ านบาท ต่ อเดือน รวมทั้งสิ ้นตั้งเป้ าหมายไว้ 8 –
11 ล้ านบาทต่ อเดือน
นอกจากนีท้ างบริ ษัทฯ ยังได้ พิจารณาถึงแผนการตลาดของ Disney ซึ่ งจะช่ วยเอือ้ ต่ อการ
สร้ างการรั บรู้ ในผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับ Disney ให้ เกิดการรั บรู้ ในกลุ่มผู้บริ โภคให้ มากขึน้ จากเดิม ซึ่ งที่
ผ่ านมาจะมีกระแส อาทิ Disney on ICE เป็ นต้ น ซึ่ งกลุ่มลูกค้ าของ Disney จะครอบคลุมตั้งแต่ เด็กเล็ก เด็ก
วัยรุ่ น จนถึงระดับผู้ใหญ่ ตอนต้ น นอกจากนีท้ าง Disney ยังขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ให้ มากขึน้ จากการ์ ตูนในกลุ่ม
คือ การขยายเพื่อซื ้อการ์ ตูนในกลุ่มของ Marvel เข้ ามาด้ วย ดังนั้นจะเห็นได้ ว่า ทางบริ ษัทฯ ตั้งเป้ าหมายที่
เติบโตไปกับกิจกรรมทางด้ านการตลาดของ Disney เช่ นเดียวกัน
 คาถามเกี่ยวกับธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ได้ แก่ ความเสี่ ยงในการดาเนินธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ของ
บริ ษัทฯ มีอะไรบ้ าง ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึน้ ต่ อ
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การเสื่ อมสภาพของสิ นค้ า จากวัตถุดิบที่ เป็ นไม้ ยางพารา ภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลกจะส่ งผลกระทบต่ อบริ ษัทฯอย่ างไรบ้ าง และคู่แข่ งขันทางการค้ าที่สาคัญของบริ ษัทฯ
กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
จากที่ได้ กล่ าวไว้ ถึงแผนการดาเนินธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ซึ่ งมูลค่ ารายได้ ส่วนใหญ่ มาจากการ
ส่ งออกไปจาหน่ ายยังต่ างประเทศ โดยขอนาเสนอตัวเลขมูลค่ าการส่ งออกในปี 2557 ที่ผ่า นมา เท่ ากับ
38,549 ล้ านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ จากปี ก่ อนเท่ ากับร้ อยละ 2.86 โดยมีสัดส่ วนของการส่ งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
เท่ ากับร้ อยละ 36.13 ของมูลค่ าการส่ งออกทั้งหมด หรื อคิ ดเป็ น 13,982 ล้ านบาท โดยลาดับผู้นาเข้ า
เฟอร์ นิเจอร์ จากไทยที่สาคัญ ได้ แก่ ญี่ปุ่น สหรั ฐอเมริ กา ออสเตรเลีย มาเลเซี ย และจีน ซึ่ งในกลุ่ม Top 20
หากรวมเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) จะคิดเป็ นมูลค่ าการส่ งออกเท่ า 5,818 ล้ านบาท
ดังนั้นจากข้ อมูลดังกล่ าว จึงเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้ บริ ษัทฯ จะต้ องตระหนักถึงการส่ งออกสิ นค้ าไปจาหน่ าย
ในกลุ่ม AEC ให้ มากขึน้ จากเดิม
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ คือ การส่ งออก ดังนั้นความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ น
เรื่ องที่ไม่ สามารถหลีกเลี่ยงได้ อย่ างไรก็ตามทางบริ ษัทฯ จะจัดทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่ างประเทศไว้
ล่ วงหน้ า (Forward contract) ซึ่ งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ ให้ ความสาคัญกับเรื่ องนีโ้ ดย
เน้ นให้ บริ ษัทฯ จัดทาสัญญา Forward ไว้ ให้ ครอบคลุมเฉพาะในส่ วนที่บริ ษัทฯ จะต้ องใช้ ตามมูลค่ าการซื ้อ
ขายที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศเป็ นคราว ๆ เท่ านั้น โดยไม่ ให้ จัดทาวงเงินซื ้อขายที่กว้ างมากเกินไปซึ่ งจะยาก
ต่ อการควบคุมหากเกิดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน
สาหรั บความเสี่ ยงเรื่ องวัตถุดิบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ ที่ทาจากไม้ ยางพารานั้น บริ ษัทฯ มีแผนที่จะ
พยายามหมุนเวียนสต็อกสิ นค้ าให้ มีอายุไม่ เกินกว่ า 6 เดือน
คู่แข่ งขันทางการค้ า บริ ษัทฯ พิจารณาว่ า ในแต่ ละประเทศก็จะมีจุดแข็ง จุดอ่ อนที่แตกต่ างกัน
ไป ดังนี ้
- สาหรั บจีน ซึ่ งที่ผ่านมาในอดีตเคยพิจารณาว่ า อาจจะเป็ นคู่แข่ งขันที่สาคัญนั้น ปั จจุบัน
ไม่ ได้ เป็ นเช่ นนั้นโดยทางบริ ษัทฯ มองว่ า จีนจะมีโอกาสเป็ นคู่ค้ากับทางบริ ษัทฯ ได้
ในอนาคต โดยได้ วางแผนที่จะออกงานเฟอร์ นิเจอร์ แฟร์ ที่เซี่ ยงไฮ้ ในช่ วงเดือน
กันยายน 2558 และจีนมีแนวโน้ มที่จะสั่งซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ จากไทยเพิ่มมากขึน้ ด้ วย
เช่ นกัน
- เวียดนาม ปั จจุบันจะต้ องนาเข้ าวัตถุดิบจากออสเตรเลีย และนิวซี แลนด์ ในขณะที่
ค่ าแรงงานเริ่ มปรั บตัวเพิ่มสูงขึน้ ซึ่ งในอนาคตอาจจะปรั บเพิ่มขึน้ จนมีระดับค่ าแรงที่
ใกล้ เคียงกับของไทย
- มาเลซี ย บริ ษัทฯ พิจารณาว่ า เป็ นคู่แข่ งที่สาคัญ แต่ อย่ างไรก็ตามบริ ษัทฯ จะได้ โอกาส
จากการเปิ ด AEC โดยการนาบุคลากรทางด้ านการบริ หารจัดการต้ นทุนในธุรกิจ
เฟอร์ นิเจอร์ จากมาเลเซี ยเข้ ามาช่ วยในการบริ หารงานมากขึน้
21 | ห น้ า ที่

อย่ างไรก็ตามบริ ษัทฯ มองว่ า ปั จจุบันบริ ษัทฯ จะต้ องแข่ งขันกับตัวเองเป็ นหลัก เพื่อ
สร้ างความได้ เปรี ยบทางการค้ าเมื่อเทียบกับคู่แข่ งขันรายอื่ น ๆ ในต่ างประเทศ
สาหรั บการกีดกันทางการค้ าในต่ างประเทศสาหรั บกลุ่มสิ นค้ าเฟอร์ นิเจอร์ นั้น ปั จจุบันยังไม่ มี
การกีดกัน ซึ่ งอาจจะเคยได้ ยินเรื่ องมาตรฐาน FSC หรื อ การจัดการป่ าไม้ อย่ างยั่งยืน (The Forest
Stewardship Council) เป็ นมาตรฐานที่ทางยุโรปเป็ นผู้กาหนดขึน้ แต่ อย่ างไรก็ตามไม้ ยางพาราไม่ ได้ จัดเป็ น
ไม้ ป่า เนื่องจากเป็ นไม้ ที่มีการปลูกขึน้ เพื่อใช้ ประโยชน์ จากนา้ ยางพารา และตัดโค่ นเมื่อหมดอายุ ซึ่ งเข้ าข่ าย
เป็ นกลุ่ม Replantation forest
สาหรั บการขยายธุรกิจเข้ าสู่พลังงานทางเลือกนั้น นับว่ า เป็ นการเปิ ดช่ องทางให้ กับบริ ษัทฯ
สามารถสร้ างความเจริ ญเติบโตได้ ประกอบกับแนวโน้ มความต้ องการทางด้ านพลังงานไฟฟ้ าของไทยยังคง
เติบโตต่ อเนื่อง ซึ่ งหากเศรษฐกิจปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3 ทั้งประเทศจะมีความต้ องการใช้ พลังงานเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 9 นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ ดี คือ GUNKUL ที่ได้ มีการลงนามในบันทึกความ
เข้ าใจร่ วมกันที่จะร่ วมมือในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar rooftop)
นายวิจิตร จิตจริ งใจ ผู้ถือหุ้ นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ถึง
ข้อมูลผลการดาเนินงานที่ได้นาเสนอ และคาถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เหตุใดจึงมีรายได้ จากเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราลดลง
2. เหตุใดกาไรในช่ วงไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ถึงลดลง เป็ นไปตาม
กาไรที่ขึน้ อยู่กับฤดูกาล (Season) หรื อไม่
3. บริ ษัทฯ จะประสบปั ญหาความเสี่ ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบประเภทไม้ มากน้ อยแค่
ไหน
4. หากให้ เปรี ยบเทียบระหว่ างเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ และเฟอร์ นิเจอร์ เหล็ก จะมีข้อเสี ยเปรี ยบ
ได้ เปรี ยบกันอย่ างไร
5. ECF มีส่วนแบ่ งทางด้ านตลาดในธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ อยู่ในลาดับที่เท่ าไหร่
6. โอกาสในการเข้ ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ ที่จะเข้ าสู่ อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
ยาก ง่ าย ขนาดไหน
7. และตามที่ปรากฎข่ าวในหน้ าหนังสื อพิมพ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ ระบุว่า บริ ษัท
ฯ จ่ อซื ้อธุรกิจค้ าปลีกใหญ่ อันดับ 3 จากญี่ปุ่น คาดว่ า จะได้ ข้อสรุ ปภายในไตรมาสที่ 1
ปี นี ้ ขอให้ แจ้ งความคืบหน้ าเรื่ องดังกล่ าวให้ ทราบด้ วย
กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. สาเหตุที่บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราลดลง เนื่องจากหาก
พิจารณาตัวเลขการส่ งออกสิ นค้ าไปจาหน่ ายในประเทศญี่ปุ่นโดยเปรี ยบเทียบระหว่ างปี 2556 และ ปี 2557
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พบว่ า มีมลู ค่ าการส่ งออกลดลงร้ อยละ 9.35 ซึ่ งการส่ งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา บริ ษัทฯ ผลิตและส่ งออก
ให้ กับลูกค้ าในประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด ซึ่ งในปี ที่ผ่านมารั ฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายการปรั บเพิ่มภาษีมลู ค่ าเพิ่มเมื่อ
ช่ วงเดือนเมษายน ทาให้ ลูกค้ าในประเทศญี่ปุ่นเกิดการใช้ จ่ายสิ นค้ าน้ อยลง ประกอบกับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ยางพารามีราคาจาหน่ ายแพงกว่ าเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาติเคิลบอร์ ด ดังนั้นจากเหตุผลที่กล่ าวจะเห็นได้ ว่า สาเหตุ
ไม่ ได้ เกิดจากความสามารถในการแข่ งขันที่ลดลงของบริ ษัทฯ แต่ อย่ างไร ทั้งนีบ้ ริ ษัทฯ คาดว่ า ตัวเลขการ
สั่งซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราจากญี่ปุ่นจะเริ่ มฟื ้ นตัวและกลับมาดีอีกครั้ งในรอบปี 2558 นี ้
2. คาถามเกี่ยวกับสาเหตุของกาไรในช่ วงไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557
ลดลง บริ ษัทฯ ขอเรี ยนว่ า โดยปกติแล้ ว ในช่ วงไตรมาสที่ 3 และ 4 จะเป็ นหน้ าฤดูกาลขายสิ นค้ า (High
season) มาตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจที่ผ่านมา แต่ เหตุการณ์ ที่ไม่ ปกติเช่ นนีไ้ ด้ เกิดขึน้ ในปี 2557
เนื่องจากปั ญหาที่ทั่วโลกประสบคือ
ภาวะด้ านเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ปั ญหาสงความในกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง กลุ่มยุโรปยังไม่ ฟื้นตัวเต็มที่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา เริ่ มดีขึน้ แต่ กย็ ั งไม่ ถึงที่สุด รวมถึงปั จจัย
ด้ านอื่ น ๆ ตามที่กล่ าวมาในวาระก่ อนหน้ า ส่ งผลให้ บริ ษัทฯ มีกาไรในช่ วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4
ของปี 2557 ลดลง
3. สาหรั บการป้ องกันความเสี่ ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบประเภทไม้ ยางพารา บริ ษัทฯ
ได้ ให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้นว่ า ปั จจุบันประเทศไทยมี พืน้ ที่การผลิตไม้ ยางพารากว่ า 18 ล้ านไร่ โดยแต่ ก่อน
ภาครั ฐมีนโยบายสนับสนุนให้ เกษตรกรโค่ นไม้ ยางพาราที่ 250,000 ไร่ ต่อปี แต่ นโยบายล่ าสุด ให้ การ
สนับสนุนเพิ่มขึน้ ถึง 400,000 – 500,000 ไร่ ดังนั้นปั ญหาการขาดแคลนไม้ ยางพาราเป็ นไปได้ ยากที่จะ
เกิดขึน้ ประกอบกับปั จจุบันพืน้ ที่ปลูกไม้ ยางพาราครอบคลุมในหลายภูมิภาคภายในประเทศไทย โดยไม่ ได้
จากัดเฉพาะพืน้ ที่ภาคใต้ เพียงอย่ างเดียว
4. หากจะเปรี ยบเทียบระหว่ างเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ และเฟอร์ นิเจอร์ เหล็ก ความแตกต่ างที่ จะ
เห็นได้ คือ
ความนิยมในการเลือกซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อนามาใช้ ภายในบ้ านจะยังคงเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ อยู่
เนื่องจากไม้ เป็ นวัตถุดิบที่อิงกับธรรมชาติมากกว่ าเฟอร์ นิเจอร์ เหล็ก ในขณะที่เฟอร์ นิเจอร์ เหล็กจะเป็ นที่นิยม
ใช้ ในอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการพาณิ ชย์ อาทิ โรงงาน หรื อเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ มากกว่ า
5. ปั จจุบัน ECF มีส่วนแบ่ งทางการตลาดในธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ อยู่ในลาดับที่ 1 หรื อ 2
หากพิจารณาจากตัวเลขการส่ งออกเพื่อจาหน่ ายในต่ างประเทศ แต่ ถ้าหากเปรี ยบเทียบเฉพาะในประเทศไทย
ECF จะมีส่วนแบ่ งทางการตลาดที่อันดับ 5 หรื อ 6 เนื่องจากภายในประเทศจะมีผ้ คู รองส่ วนแบ่ งการตลาด
รายใหญ่ อาทิ กลุ่มอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ กลุ่มเอส.บี.เฟอร์ นิเจอร์ กลุ่ม IKEA เป็ นต้ น
6. สาหรั บโอกาสในการเข้ ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ ที่จะเข้ าสู่อุตสาหกรรม
เฟอร์ นิเจอร์ ปั จจุบันนับว่ า มีผ้ เู ล่ นรายใหม่ น้อยมากหรื อแทบจะไม่ มีเลย ซึ่ งจะไม่ ใช่ เรื่ องของเงินลงทุนใน
การสั่งซื ้อเครื่ องจักรเพื่อใช้ ในการผลิต แต่ เป็ นเรื่ องของการบริ หารจัดการ ภายในโรงงาน การเปิ ดตลาดกับ
ลูกค้ า เป็ นต้ น ซึ่ งปั จจุบันกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทฯ มีระยะเวลาการซื ้อขายด้ วยกันเป็ นเวลามากกว่ าสิ บปี ขึน้ ไป
ซึ่ งทางผู้ซื้อเมื่อเกิดความคุ้นเคยกับโรงงานใดแล้ ว ก็จะส่ งคาสั่งซื ้อให้ กับโรงงานนั้น ๆ อย่ างต่ อเนื่อง
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7. ตามที่ปรากฎข่ าวในหน้ าหนังสื อพิมพ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ ระบุว่า บริ ษัทฯ จ่ อ
ซื ้อธุรกิจค้ าปลีกใหญ่ อันดับ 3 จากญี่ปุ่น คาดว่ า จะได้ ข้อสรุ ปภายในไตรมาสที่ 1 ปี นี ้ ในประเด็นนี ้ บริ ษัทฯ
ขอเรี ยนชี ้แจงว่ า ในขณะนีบ้ ริ ษัทฯ อยู่ระหว่ างการเจรจาในรายละเอียดอีกหลายประเด็นที่สาคัญและยังไม่ ได้
ข้ อสรุ ป ซึ่ งจะต้ องใช้ เวลาอีกสักระยะหนึ่ง
นายประสาน มานะนาเกษม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ฯ ดังนี้
1. จากรายงานประจาปี หน้ าที่ 92 บริ ษัทฯ สามารถสร้ างอัตราต้ นทุนขายได้ ลดลงอย่ าง
ต่ อเนื่อง เกิดจากสาเหตุใด
2. จากรายงานประจาปี หน้ าที่ 90 สิ นค้ าคงเหลือ-สุทธิ มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง
ตั้งแต่ ปี 2555 ถึงปี 2557 เพิ่มขึน้ จาก 211.22 ล้ านบาท เป็ น 419.99 ล้ านบาท ซึ่ งสิ นค้ า
คงเหลือเพิ่มขึน้ ในอัตราส่ วนที่มากกว่ าการเพิ่มขึน้ ของรายได้ จากการขายมาก ซึ่ งไม่
สัมพันธ์ กันเกิดจากสาเหตุใด
3. บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในส่ วนค่ าใช้ จ่ายในการ
บริ หาร เพิ่มขึน้ จากปี 2555 ที่มีมลู ค่ าเท่ ากับ 69.21 ล้ านบาท เป็ น 118.21 ล้ านบาท ใน
ปี 2557 ซึ่ งการปรั บเพิ่มขึน้ อย่ างต่ อเนื่องเช่ นนี ้ อาจส่ งผลต่ อกาไรของบริ ษัทฯ อยาก
ทราบว่ าบริ ษัทฯ จะมีแนวทางในการบริ หารค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึน้ นีอ้ ย่ างไร
นางสาวพชนัน สิ งห์ ภ่ ู ในฐานะผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน (“ผู้อานวยการฝ่ าย
บัญชีการเงิน”) ได้ ตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ สามารถสร้ างอัตราต้ นทุนขายได้ ลดลงอย่ างต่ อเนื่อง เกิดจากในรอบปี ที่ผ่าน
มา บริ ษัทฯ ได้ รับอานิสงส์ จากราคาไม้ ยางพารา และไม้ ปาติเคิลบอร์ ด ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตมี
แนวโน้ มราคาปรั บตัวลดลง ประกอบกับบริ ษัทฯ มีนโยบายบริ หารจัดการเพื่อลดต้ นทุนการผลิตสิ นค้ าใน
กระบวนการผลิตให้ ลดลงจากเดิม
2. สิ นค้ าคงเหลือ-สุทธิ มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2555 ถึงปี 2557 เพิ่มขึน้
จาก 211.22 ล้ านบาท เป็ น 419.99 ล้ านบาท นั้น เกิดจากปั จจุบัน ลูกค้ าของบริ ษัทฯ นิยมสั่งซื ้อสิ นค้ าแบบ
Mixed container คือ การผสมรายการสิ นค้ าหลายประเภทเข้ าไปใน 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่ งจะแตกต่ างจากเมื่อ
ก่ อนที่การส่ งสิ นค้ าต่ อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ จะบรรจุสินค้ าเพียง 1 รายการเท่ านั้น และบริ ษัทฯ จะมีบริ การส่ งตู้
คอนเทนเนอร์ ไปในแต่ ละท่ าเรื อ (Port) ตามที่ลูกค้ าเป็ นผู้กาหนด ซึ่ งจะแตกต่ างจากแต่ ก่อนที่ส่งตรงเพียง
ท่ าเรื อปลายทางแห่ งใดแห่ งหนึ่งเท่ านั้น ซึ่ งเป็ นการช่ วยลูกค้ าลดความยุ่งยากในการกระจายสิ นค้ า ดังนั้นผล
คือ บริ ษัทฯ มีภาระในการแบกรั บสต็อกสิ นค้ าที่ เกิดจากการผลิตในหลายรายการมากขึน้ นอกจากนีส้ ิ นค้ า
คงเหลือที่เพิ่มขึน้ ยังเกิดจากบริ ษัทฯ มีกลุ่มลูกค้ าประเภทร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) เพิ่มขึน้ ในปี
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2557 ได้ แก่ เมกาโฮม และไทวัสดุ ทาให้ จาเป็ นต้ องผลิตสิ นค้ าเพื่อรองรั บคาสั่งซื ้อที่เพิ่มขึน้ เช่ นกัน จาก
เหตุผลที่กล่ าวมาส่ งผลให้ บริ ษัทฯ มีปริ มาณสิ นค้ าคงเหลือเพิ่มขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง
3. สาหรั บส่ วนของค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในส่ วนค่ าใช้ จ่าย
ในการบริ หาร บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มนานโยบายด้ าน Key Performance Index (KPI) เพื่อนามาใช้ กาหนดเป็ น
นโยบายในการชี ้วดั ผลการดาเนินงานในแต่ ละแผนกให้ ทาผลงานให้ ได้ ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่ ง KPI
โดยส่ วนใหญ่ กจ็ ะเกี่ยวข้ องกับการควบคุมค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารให้ มีสัดส่ วนที่ลดลงจากเดิมด้ วย
นายสถาพร โคธี รานุรักษ์ ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์ สิทธิ ผ้ ู
ถือหุ้ น ได้กล่าวชื่นชมผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาของบริ ษทั ฯ และได้สอบถามต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ดังนี้
1. สิ นค้ าคงเหลือ-สุทธิ ที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง นั้น ทางคู่ค้าได้ พยายามลด
ความเสี่ ยงของเค้ ามาไว้ ที่เรา ซึ่ งบริ ษัทฯ ได้ มีแนวทางการบริ หารจัดการประเด็นนี ้
อย่ างไร ประกอบกับในงบการเงินของบริ ษัทฯ มีการตั้งค่ าเผื่อมูลค่ าสิ นค้ าล้ าสมัยและ
เคลื่อนไหวช้ าเพิ่มขึน้
2. จากรายงานประจาปี ในหน้ าที่ 74 ที่ บริ ษัทฯ ได้ ประกาศเจตนารมย์ เป็ แนวร่ วมปฏิ บัติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริ ตเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
ขอสอบถามถึงแผนการยกร่ างนโยบายการต่ อต้ านการทุจริ ตที่ จะ
นาเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อยื่นต่ อสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD) เพื่อให้ ได้ รับการรั บรองจาก IOD ต่ อไป
ทางท่ านประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน ได้ ตอบคาถามเกี่ยวกับสิ นค้ าคงเหลือว่ า ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ
ได้ มีการบวกส่ วนต่ างเข้ าไปที่ ต้นทุนสิ นค้ าแล้ วในกรณี ที่ต้องแบกรั บสต็อกสิ นค้ าให้ กับลูกค้ า อาทิ ค่ าใช้ จ่าย
ในการบริ หารจัดการโกดังสิ นค้ า ค่ าดอกเบีย้ ฯลฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนีย้ งั มีนโยบายว่ า การจะเปิ ดใบสั่ง
ซื ้อสิ นค้ าสาหรั บล็อตใหม่ ได้ นั้น
ลูกค้ าจะต้ องดาเนินการเรี ยกของที่คงค้ างอยู่ในสต็อกสิ นค้ าของบริ ษัทฯ
ออกไปก่ อน
2. สาหรั บเรื่ องการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นนั้น กรรมการผู้จัดการให้ ได้ ข้อมูลเสริ มว่ า
เรื่ องการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นจัดเป็ นนโยบายที่บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญมาตั้งแต่ เริ่ มเปิ ดดาเนินธุรกิจ
ประกอบกับทางท่ านประธานฯ และท่ านประธานกรรมการบริ หาร ต่ างให้ ความสาคัญต่ อนโยบายด้ านนีเ้ ป็ น
อันดับต้ น ๆ ซึ่ งที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ ประกาศเป็ นนโยบายให้ ทราบภายในองค์ กรว่ า ความซื่ อสัตย์ สุจริ ต
เป็ นเรื่ องสาคัญ และในส่ วนนอกองค์ กร บริ ษัทฯ มีนโยบายการห้ ามรั บสิ นบน ซึ่ งหากพนักงานของบริ ษัทฯ
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ถูกจับได้ ว่า มีการทุจริ ตเกิดขึน้ ก็จะถูกยกเลิกการจ้ างงาน รวมถึงส่ งดาเนินคดีตามกฎหมายตามรายละเอียด
ในแต่ ละกรณี เป็ นต้ น
3. นางสาวสาริ สา ทองกิตติกุล ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท (“ผู้ช่วยเลขานุการ
บริ ษัท”) ได้ ให้ ข้อมูลว่ า ขณะนีบ้ ริ ษัทฯ อยู่ระหว่ างการพิจารณาถึ งร่ างนโยบายการต่ อต้ านการทุจริ ตที่ จะ
นาเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่ งอาจเป็ นการนาเสนอต่ อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในคราว
ถัดไปที่ จะเกิดขึน้
นายอนุ ว่ องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายในต่ างประเทศมองสิ นค้ าของบริ ษัทฯ จัดอยู่ในคุณภาพระดับไหน
เนื่องจากเฟอร์ นิเจอร์ ที่เราผลิตมีการส่ งจาหน่ ายให้ กับร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern
Trade) ในต่ างประเทศ
2. จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อาจเข้ าสู่ภาวะเงินฝื ด บริ ษัทฯ ได้ วางแผนการ
เพิ่มหรื อขยายกาลังการผลิตอย่ างไร
3. ขอชื่ นชมถึงการได้ มาซึ่ งลิขสิ ทธิ์ ของ Disney แต่ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่ า ในกรณี ที่
ลูกค้ าของเรามีการสั่งซื ้อสิ นค้ าและนาไปทาการต่ อในเชิ งพาณิ ชย์
จะเกิดปั ญหา
อย่ างไรหรื อไม่
และลูกค้ าที่ ดาเนินการในลักษณะดังกล่ าวจะต้ องเสี ยค่ าลิขสิ ทธิ์
อย่ างไร
4. ในส่ วนของการเตรี ยมการด้ านโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ หรื อพลังงานทางเลือก
ต่ าง ๆ ขอสนับสนุน แต่ ไม่ ทราบว่ า จะมีแหล่ งเงินทุนมาจากที่ไหน และไม่ ทราบว่ าใน
แต่ ละโครงการฯ มีต้นทุนการก่ อสร้ าง หรื ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอย่ างไร
ทางท่ านประธานฯ

ได้ มอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้น

ดังนี ้
1. กรรมการผู้จัดการ ได้ ให้ คาตอบต่ อผู้ถือหุ้นว่ า ตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ ที่ทาง ECF เป็ น
ผู้ผลิตนั้น ครอบคลุมผู้บริ โภคในทุกกลุ่ม โดยลูกค้ าในต่ างประเทศที่สั่งซื ้อสิ นค้ าจากบริ ษัทฯ เป็ นกลุ่ม
ผู้ประกอบการในรู ปแบบของ Modern trade ในต่ างประเทศแบบเดียวกับ Index Living Mall และ SB
Furniture ในประเทศไทย ที่มีขนาดพืน้ ที่จาหน่ ายตั้งแต่ 10,000 – 15,000 ตารางเมตร ดังนั้นกลุ่มลูกค้ าใน
ต่ างประเทศที่ซื้อสิ นค้ าจากบริ ษัทฯ จึงเป็ นกลุ่มลูกค้ าตั้งแต่ ระดับ B ขึน้ ไป สาหรั บตลาดภายในประเทศ
สิ นค้ าของบริ ษัทฯ มีการจาหน่ ายครอบคลุมทุกกลุ่ม หากเป็ นการซื ้อสิ นค้ าผ่ านช่ องทาง Modern trade
ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ ก็จะอยู่ในระดับ B หากเป็ นการซื ้อสิ นค้ าผ่ าน โชว์ รูม ELEGA กลุ่มลูกค้ าก็จะเป็ น
ระดับ B+ ขึน้ ไป เนื่องจากสิ นค้ าจะมีราคาสูงขึน้ เมื่อเทียบกับสิ นค้ าที่วางจาหน่ ายใน Modern trade
นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ยังมีสินค้ าที่เน้ นเจาะตลาดในกลุ่มลูกค้ าต่ างจังหวัด โดยเป็ นการจาหน่ ายผ่ านร้ านค้ าส่ ง
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รายใหญ่ และร้ านค้ าปลีกรายย่ อยในต่ างจังหวัด (Dealer) ภายใต้ ตราสิ นค้ า COSTA อีกด้ วย ดังนั้นจะเห็นได้
ว่ าสิ นค้ าของบริ ษัทฯ มีวางจาหน่ ายครอบคลุมในทุกระดับ ทุกกลุ่ม
2. สาหรั บคาถามเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ อาจเข้ าสู่ ภาวะเงินฝื ด ทาง
ท่ านประธานฯ ได้ เชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิ สระ (“รศ.ดร.มนตรี ฯ”) ตอบคาถามต่ อผู้ถือหุ้ น ซึ่ ง รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ ให้ ข้อมูลว่ า ตามหลักการแล้ ว การ
จะพิจารณาว่ าเศรษฐกิจเข้ าสู่ช่วงภาวะเงินฝื ดหรื อไม่ จะต้ องพิจารณาจากข้ อมูลด้ านอัตราเงินเฟ้ อ ซึ่ งขณะนี ้
ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟ้ อทั่วไปติดลบติดต่ อกัน 3 เดือน ซึ่ งสาเหตุของเงินเฟ้ อมาจาก 2 ประการคื อ ด้ าน
ต้ นทุน และด้ านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
นอกจากนีเ้ งินเฟ้ อยังแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภทคื อ เงินเฟ้ อทั่วไป และเงินเฟ้ อพืน้ ฐาน โดย
หากเป็ นเงินเฟ้ อทั่วไปที่ ประเทศไทยประสบอยู่ในขณะนี ้ สาเหตุเกิดจากราคานา้ มันที่ปรั บตัวลดลง ส่ งผล
ให้ ต้นทุนการผลิตสิ นค้ าลดลง ซึ่ งยังไม่ สามารถสรุ ปได้ ว่า เกิดภาวะเงินฝื ด การจะพิจารณาว่ า อยู่ในภาวะ
เงินฝื ดหรื อไม่ จะต้ องดูจากเงินเฟ้ อพืน้ ฐาน ซึ่ งจะต้ องติดลบติดต่ อกันเกินกว่ า 6 เดือน
ปั จจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการพึ่งพาในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 28 ในขณะที่ พ่ึงพา
ต่ างประเทศสู งถึงร้ อยละ 72 โดยมีสัดส่ วนการพึ่งพาการค้ าในแถบภูมิภาคอาเซี ยนคิ ดเป็ นสั ดส่ วน 1 ใน 4
ดังนั้นหากต่ างประเทศมีสัญญาณการฟื ้ นตัวทางด้ านเศรษฐกิจดีขึน้ ประเทศไทยก็จะได้ รับอานิสงส์ การฟื ้ น
ตัวตามไปด้ วยเช่ นกัน สาหรั บประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งมีกลุ่มลูกค้ ารายใหญ่ ที่สั่งซื ้อสิ นค้ าจากบริ ษัทฯ ขณะนี ้
เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้ เริ่ มฟื ้ นตัวขึน้ บ้ างแล้ ว จากนโยบายการอัดฉี ดเงินเข้ าสู่ ระบบ โดยในรอบปี งบประมาณที่
เกิดขึน้ ในช่ วงเดือนเมษายนนี ้ ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่ออัดฉี ดเงินเพิ่มเติมอี ก สาหรั บแนวทางที่
บริ ษัทฯ วางแผนการขยายตลาดไปยังกลุ่ม AEC นั้น รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ ให้ ข้อมูลว่ า ในสั ดส่ วน 1 ใน 4 ที่
เป็ นการพึ่งพาการค้ าในแถบภูมิภาคอาเซี ยนนั้น กว่ าครึ่ งหนึ่งเป็ นสั ดส่ วนการค้ าขายในบริ เวณชายแดน ซึ่ ง
ประเทศเพื่อนบ้ านของไทย มีอัตราการเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจในสั ดส่ วนตั้งแต่ ร้อยละ 7 ขึน้ ไป ซึ่ งจะ
เห็นได้ ว่า กลุ่ม Modern trade ในไทยเริ่ มมีการขยายสาขาตามจังหวัดชายแดนเพื่อรองรั บการขยายตัว
ทางด้ านเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ านมากขึน้ ทาให้ บริ ษัทฯ จะได้ รับอานิสงส์ จากการขยายสาขาของ
กลุ่ม Modern Trade ตามไปด้ วย
3. กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นถึงกรณี ที่หากลูกค้ าของเรามีการสั่งซื ้อสิ นค้ า
และนาไปดาเนิ นการต่ อในเชิ งพาณิ ชย์ สาหรั บสิ นค้ าที่ เป็ นลิขสิ ทธิ์ ของ Disney ว่ า ไม่ น่าจะนาผลิตภัณฑ์ ที่ซื้อ
จากบริ ษัทฯ ไปดาเนินการในลักษณะดังกล่ าวได้ และอาจเสี่ ยงต่ อการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสี ยหายในการละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ จากทาง Disney ได้
4. กรรมการผู้จัดการได้ แจ้ งต่ อผู้ถือหุ้ นว่ า แหล่ งเงินทุนที่ จะใช้ ในการดาเนินธุรกิจด้ าน
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ขณะนีท้ างคณะกรรมการบริ ษัทฯ อยู่ระหว่ างการเตรี ยมการณ์ ไว้ แล้ วใน
ระดับหนึ่ง เพียงแต่ รอพิจารณาในรายละเอี ยดต่ าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ ข้อสรุ ป สาหรั บเรื่ องอั ตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) นั้น จะต้ องพิจารณาประกอบกับนโยบายของ
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ภาครั ฐที่ จะประกาศออกมาในส่ วนของการให้ การสนับสนุนต่ อโครงการโรงไฟฟ้ าในรอบนีด้ ้ วย
ทั้งนี ้
บริ ษัทฯ คิ ดว่ า ภาพรวมของ IRR ที่ เหมาะสมของโครงการน่ าจะอยู่ที่ร้อยละ 12 – 15
นายเอิ ญ สุ ริยะฉาย ผู้ถือหุ้ นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. ความแตกต่ างระหว่ างสิ นค้ าที่ เราจะผลิตภายใต้ ลิขสิ ทธิ์ ของ Disney กับตราสิ นค้ าของ
บริ ษัทฯ เองที่จาหน่ ายอยู่ในปั จจุบันเป็ นอย่ างไร
2. ขอทราบอัตรากาไรขัน้ ต้ นโดยเปรี ยบเทียบระหว่ างเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาติเคิลบอร์ ด และ
ไม้ ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ มีความแตกต่ างกันอย่ างไร
3. เนื่องจากบริ ษัทฯ มีลูกค้ าในกลุ่มของร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade) ซึ่ งกลุ่ม
Modern trade เหล่ านีม้ กั จะนิยมผลิตสิ นค้ าในรู ปแบบของ House brand เอง ซึ่ งหาก
ในอนาคตกลุ่ม Modern trade เหล่ านีเ้ ริ่ มผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ภายใต้ House brand ของเค้ า
เองไม่ ทราบว่ าจะส่ งผลกระทบต่ อบริ ษัทฯ หรื อไม่ อย่ างไร
4. ขอทราบกาลังการผลิตที่ใช้ ไปในรอบปี 2557
5. ปั จจุบันบริ ษัทฯ มีจานวนแรงงานที่ใช้ ในการผลิตมาก ไม่ ทราบว่ า มีนโยบายที่จะลด
จานวนแรงงานลงอย่ างไร
6. ในส่ วนของสต็อกสิ นค้ าพบว่ า ในรอบปี 2557 บริ ษัทฯ มีสินค้ าคงเหลือ ในกลุ่มของ
สิ นค้ าระหว่ างผลิตเพิ่มขึน้ จากเดิมเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีมลู ค่ าเท่ ากับ 81.61 ล้ าน
บาท เป็ น 217.13 ล้ านบาท ในปี 2557 ขอทราบว่ า สิ นค้ าเหล่ านีเ้ ป็ นการผลิตเพื่อรอ
จาหน่ ายในอนาคต หรื อว่ าเป็ นการผลิตเพื่อทาสต็อกสิ นค้ า
ทางท่ านประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. กรรมการผู้จัดการ ได้ ให้ ข้อมูลว่ า ขณะนีบ้ ริ ษัทฯ ยังเป็ นเพียงผู้ได้ รับลิขสิ ทธิ์ ทางด้ าน
เฟอร์ นิเจอร์ จาก Disney เพียงรายเดียวในประเทศไทย ซึ่ งหากถามถึงความแตกต่ างระหว่ างสิ นค้ าที่เราจะ
ผลิตภายใต้ ลิขสิ ทธิ์ ของ Disney กับตราสิ นค้ าของบริ ษัทฯ เองที่จาหน่ ายอยู่ในปั จจุบันนั้น สิ นค้ าที่ผลิต
ภายใต้ ลิขสิ ทธิ์ ของ Disney จะจัดเป็ นกลุ่มสิ นค้ า Premium ที่อาจจะบวกอัตราการทากาไรขึน้ ไปได้ ถึงร้ อยละ
20 – 30 ทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตด้ วย
2. สาหรั บอัตรากาไรขั้นต้ นโดยเปรี ยบเทียบระหว่ างเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาติเคิลบอร์ ด และ
ไม้ ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ นั้น อัตรากาไรขัน้ ต้ นของเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาติเคิลบอร์ ดจะสูงกว่ า
เฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ ยางพารา เนื่องจากใช้ แรงงานคนในการผลิตน้ อยกว่ า และยังมีต้นทุนด้ านราคาไม้ ที่ใช้ ใน
การผลิตถูกกว่ า
3. กาลังการผลิตที่ใช้ ไปในรอบปี 2557 อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 70 สาหรั บ 1 กะ และยัง
สามารถเพิ่มการทางานล่ วงเวลา หรื อเปิ ดการผลิตที่ 2 กะ ได้ เพื่อรองรั บปริ มาณการผลิตที่จะเพิ่มขึน้
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4. สาหรั บเรื่ องจานวนแรงงานที่ ใช้ ในการผลิตมาก ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ แก้ ไขปั ญหาด้ าน
ต้ นทุนค่ าแรงงานนับตั้งแต่ อัตราค่ าแรงงานอยู่ที่ 170 บาท ต่ อวัน จนถึงทุกวันนีค้ ่ าแรงอยู่ที่ 300 บาท ต่ อวัน
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่ งการปรั บตัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือ การเพิ่มจานวนเครื่ องจักร เปลี่ยนการใช้
แรงงานคนในการผลิตมาเป็ นการใช้ เครื่ องจักรให้ มากขึน้ นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ยังมีแผนการนาระบบ MRP
(Material Requirement Planning) เข้ ามาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตให้ มากขึน้ จากเดิมด้ วย
5. ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน ได้ ตอบคาถามในส่ วนของสต็อกสิ นค้ าว่ า ในรอบปี
2557 ที่บริ ษัทฯ มีสินค้ าคงเหลือ ในกลุ่มของสิ นค้ าระหว่ างผลิตเพิ่มขึน้ จากเดิมนั้น เกิดจากเป็ นการ
เตรี ยมการผลิตสิ นค้ าสาเร็ จรู ปเพื่อรอส่ งมอบลูกค้ าในช่ วงไตรมาสที่ 1 ของ ปี 2558 ซึ่ งในประเด็นนี ้ ทาง รศ.
ดร.มนตรี ฯ ได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่ า ปั ญหาสต็อกสิ นค้ าที่ เพิ่มขึน้ ส่ วนหนึ่งเกิดจากปั ญหาภาวะเศรษฐกิจที่
กลุ่มลูกค้ า Modern trade บางรายเริ่ มได้ รับผลกระทบในการขายสิ นค้ า ทาให้ มีการออกของจากทางบริ ษัทฯ
ล่ าช้ าตามไปด้ วย ส่ งผลให้ มีปริ มาณสต็อกสิ นค้ าค้ างอยู่ในโกดังเพิ่มขึน้ จากเดิม แต่ อย่ างไรก็ตาม บริ ษัทฯ
สามารถสร้ างภาพรวมการเติบโตในส่ วนของผลกาไรได้ เพิ่มขึน้ และเพิ่มขึน้ มากกว่ าอัตราการเพิ่มขึน้ ของ
รายได้ จากการขายด้ วย
ภายหลังการตอบคาถามดังกล่าวทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีคาถาม
หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึง
เข้าสู่ วาระการประชุมที่ 3 ต่อไป
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาปี 2557 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการทางบการเงินของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบ
รับรองแล้ว เพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558
ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด โดยรายละเอียดได้จดั ส่ งให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
โดยในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวพชนัน สิ งห์ภู่ ในฐานะผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ น
ผูร้ ายงานเรื่ องงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบ
ปี 2557 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ว่า เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ประจาปี 2557 สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ฯ โดย
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นายเมธี รัตนศรี เมธา จากบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2558 ด้วย ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี 2557 ซึ่ งเป็ นเอกสารที่ส่งไป
ให้ในลาดับที่ 2 แล้ว
นอกจากนี้ยงั ได้นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจาปี 2557 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ในส่ วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 และปี 2556 มีรายละเอียด ดังนี้
สิ นทรัพย์
o บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 631.47 ล้านบาท และ 480.32 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 31.47
o บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 607.20 ล้านบาท และ 611.59 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่ วนที่ลดลงจากเดิมร้อยละ 0.72
o บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนสิ นทรัพย์ เท่ากับ 1,238.67 ล้านบาท และ 1,091.91 ล้านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นสัดส่ วนที่เพิม่ ขึ้นจากเดิมร้อยละ 13.44
หนี้สิน
o บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 644.58 ล้านบาท และ 673.90 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่ วนที่ลดลงจากเดิมร้อยละ 4.35
o บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 194.97 ล้านบาท และ 73.17 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่ วนที่เพิม่ ขึ้นจากเดิมร้อยละ 166.48
o บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนหนี้สิน เท่ากับ 839.55 ล้านบาท และ 747.07 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 12.38
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
o บริ ษทั ฯ มีมูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ 399.12 ล้านบาท และ 344.84 ล้านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นสัดส่ วนที่เพิม่ ขึ้นจากเดิมร้อยละ 15.74
 ในส่ วนของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีรายละเอียด ในรอบปี 2557 และ ปี 2556 ดังนี้
o บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 1,209.05 ล้านบาท และ 1,172.76 ล้านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 3.09 และมีรายได้รวมเท่ากับ 1,235.32 ล้านบาท
และ 1,175.15 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่ วนที่เพิม่ ขึ้นเท่ากับร้อยละ 5.12
o บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายเท่ากับ 887.25 ล้านบาท และ 905.92 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่ วนที่ลดลงเท่ากับร้อยละ 2.06 มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 108.70 ล้านบาท และ
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99.80 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 8.92 และมีค่าใช้จ่ายใน
การบริ หารเท่ากับ 118.21 ล้านบาท และ 95.83 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่ วนที่
เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 23.35
o บริ ษทั ฯ มีกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 82.85 ล้านบาท และ 45.99 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 80.15 และมีกาไรสาหรับงวด เท่ากับ
69.88 ล้านบาท และ 40.79 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ
71.32
จากที่ได้นาเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจาปี 2557 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2557 สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้ นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. งบการเงินที่มีการปรั บปรุ งใหม่ ในรอบปี 2555 ไม่ ทราบว่ ามีการปรั บปรุ งในเรื่ อง
ใดบ้ าง
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการองค์ ประกอบอื่ นของส่ วนของผู้ถือหุ้ น ที่
เกิดขึน้ ในหน้ างบการเงิน ไม่ ทราบว่ ามีรายละเอียดประกอบด้ วยรายการอะไรบ้ าง
3. สาหรั บมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ ไม่ ทราบว่ า ทางบริ ษัทฯ เตรี ยมความพร้ อมต่ อ
การบังคับใช้ ไว้ แล้ วอย่ างไร และมาตรฐานการบัญชี เรื่ องสัญญาการประกันภัย ที่มีเริ่ ม
มีผลบังคับใช้ จะมีผลกระทบต่ องบการเงินบริ ษัทฯ หรื อไม่ อย่ างไร
ทางท่ านประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. นายเมธี รั ตนศรี เมธา ในฐานะผู้สอบบัญชี รับอนุญาต (“ผู้สอบบัญชี ”) ให้ ตอบคาถามผู้
ถือหุ้ น ว่ า ในรอบปี 2555 เป็ นการปรั บปรุ งงบการเงินตามมาตรฐานเรื่ อง Deferred Income Tax
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการองค์ ประกอบอื่ นของส่ วนของผู้ถือหุ้ น ที่
เกิดขึน้ ในหน้ างบการเงิน สามารถดูรายละเอียดได้ จากงบการเงินหน้ า 6 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้
ถือหุ้ น ซึ่ งรายการดังกล่ าวเกิดจากในอดีตที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการจัดโครงสร้ างธุรกิจเพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ โดยวิธีการเข้ าซื ้อทรั พย์ สินจากบริ ษัทในกลุ่มซึ่ งขณะนั้น
มีจานวนรวม 5 บริ ษัท มาไว้ ที่บริ ษัทเดียว คื อ ECF และนา ECF เข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนต่ อไป ตาม
มาตรฐานการบัญชี กล่ าวว่ า ในการซื ้อทรั พย์ สินจากบริ ษัทในกลุ่มเดียวกันที่ราคายุติธรรม (Fair Value) การ
ดาเนินการดังกล่ าวจะให้ บันทึกราคาซื ้อที่ราคาทุนเดิม (Book Value) และส่ วนต่ างระหว่ างราคา Fair Value
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กับราคา Book Value จะถูกบันทึกโดยวิธีการลดมูลค่ าในส่ วนของผู้ถือหุ้ น ซึ่ งภายหลังการดาเนินการ
ดังกล่ าว บริ ษัทฯ ก็ได้ ดาเนินการให้ บริ ษัทประเมินราคาเข้ ามาประเมินราคาทรั พย์ สิน ทาให้ เกิดจากปรั บ
ราคาจาก Book Value ที่บันทึกไว้ เป็ นราคา Fair Value อีกที ซึ่ งเป็ นวิธีการทางด้ านบัญชี และไม่ ได้ เป็ นการ
หลีกเลี่ยงภาษีแต่ อย่ างใด
3. สาหรั บมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ เรื่ องสัญญาการประกันภัย ผู้สอบบัญชี พิจารณา
แล้ วประเมินว่ า จะไม่ มีผลกระทบต่ องบการเงินของบริ ษัทแต่ อย่ างใด
นายสถาพรฯ ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. งบการเงิน ในหน้ าที่ 54 ข้ อ 29 ข้ อย่ อย ก. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
กล่ าวถึงการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษัทย่ อย คือ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด ซึ่ งบริ ษัทฯ
เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 51 คาถามคือ สัดส่ วนการถือหุ้นส่ วนที่ เหลือร้ อยละ
49 มีรายละเอียดการถือหุ้นโดยใคร อย่ างไร และจะเอือ้ ประโยชน์ ให้ กั บบริ ษัทฯ
อย่ างไร และจากหัวข้ อ ก. นี ้ บริ ษัทฯ มีเงื่อนไข หรื อข้ อตกลงพิเศษใด ๆ ที่ เป็ น
สาระสาคัญ ที่จะต้ องแจ้ งต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อไม่
2. ในรอบงบการเงินปี 2558 บริ ษัทฯ จะมีการจัดทางบการเงินรวม โดยนาบริ ษัทย่ อย คือ
บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ จากัด เข้ ามารวม (Consolidate) ด้ วยหรื อไม่
3. งบการเงิน ในหน้ าที่ 55 ข้ อ 29 ข้ อย่ อย ค. มีการกล่ าวถึง การลงนามในสัญญาใช้
ลิขสิ ทธิ์ กับบริ ษัทในประเทศแห่ งหนึ่ง ซึ่ งเข้ าใจว่ า คื อ การลงนามกับทาง Disney ซึ่ ง
เข้ าใจว่ า ข้ อมูลเกี่ยวกับเงินค่ าลิขสิ ทธิ์ จะถูกเปิ ดเผยในงบการเงินสาหรั บรอบไตรมาส
ที่ 1 ปี 2558 นีอ้ ยู่แล้ ว ทั้งนีภ้ ายใต้ สัญญานี ้ มีเงื่อนไขอะไรที่ผ้ ถู ือหุ้ นควรจะต้ อง
รั บทราบด้ วยหรื อไม่
4. งบการเงิน ในหน้ าที่ 55 ข้ อ 30 การอนุมัติงบการเงิน มีการระบุว่า งบการเงินนีไ้ ด้ รับ
การอนุมัติให้ ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2558 อยากจะสอบถามว่ า งบการเงินดังกล่ าวได้ ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ด้ วยหรื อไม่
ทางท่ านประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท ได้ ตอบคาถามเกี่ยวกับสัดส่ วนการถือหุ้นส่ วนที่ เหลือร้ อยละ
49 ว่ า ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งสารสนเทศต่ อตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ถึง
การจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษัทย่ อย คือ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด โดยในส่ วนของผู้ถือหุ้นในสัดส่ วนร้ อย
ละ 49 ประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยรวม 3 ท่ าน ได้ แก่
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1. นางศิริลักษณ์ นักเจริ ญ เป็ นเจ้ าของกิจการประกอบธุรกิจการค้ าขายสิ นค้ าเกษตรกรรม
2. นางสาวนภาภรณ์ ศุภวงศ์ เป็ นเจ้ าของกิจการประกอบธุรกิจด้ านรั บเหมาก่ อสร้ าง
3. นางอรพิมล ผิวเหลืองสวัสดิ์ เป็ นเจ้ าของกิ จการประกอบธุรกิจสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม
ทั้งนีบ้ ริ ษัทฯ เล็งเห็นว่ า ทั้ง 3 ท่ าน เป็ นผู้มีศักยภาพทางด้ านเงินลงทุน และบริ ษัทฯ จะ
ได้ รับประโยชน์ จากคาแนะนาทางด้ านธุรกิจ รวมถึงช่ องทางในการดาเนินธุรกิจด้ านอื่ น ๆ ต่ อไปในอนาคต
2. ผู้สอบบัญชี ได้ ตอบคาถามเกี่ยวกับในรอบงบการเงินปี 2558 บริ ษัทฯ จะมีการจัดทา
งบการเงินรวม โดยนาบริ ษัทย่ อย คือ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ จากัด เข้ ามารวม (Consolidate) ด้ วยหรื อไม่ นั้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ ให้ หลักการว่ า ผู้สอบบัญชี จะต้ องเข้ าไปประเมินถึงขอบข่ ายการเข้ าควบคุม
ด้ วย ซึ่ งจะไม่ ได้ หมายถึงเพียงแค่ การเข้ าไปถือหุ้ นในสัดส่ วนมากกว่ าร้ อยละ 50 เท่ านั้น เมื่อเข้ าข่ ายเป็ นการ
ควบคุมจริ ง ๆ จึงจะสามารถนางบการเงินเข้ ามา Consolidate ได้
3. ผู้สอบบัญชี กล่ าวว่ า ข้ อมูลเกี่ยวกับเงินค่ าลิขสิ ทธิ์ การจะถูกเปิ ดเผยในงบการเงิน
สาหรั บรอบไตรมาสที่ 1 ปี 2558 หรื อไม่ นั้น คงจะต้ องขึน้ อยู่กับหลักการเปิ ดเผยข้ อมูลที่อาจส่ งผลต่ อ
ความลับทางการค้ าของบริ ษัทฯ ด้ วย อย่ างไรก็ตามทางผู้สอบบัญชี จะได้ หารื อกับคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ก่ อน ซึ่ งหากสามารถเปิ ดเผยได้ โดยปกติทางคณะกรรมการบริ ษัทฯ ก็ไม่ เคยติดขัดในการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อ
ความโปร่ งใสอยู่แล้ ว
4. ผู้สอบบัญชี ตอบคาถามว่ า โดยปกติในการจัดประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินนั้น ใน
ชั้นแรกจะผ่ านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่ อน ซึ่ งในรอบนีท้ างผู้สอบบัญชี จะเข้ าร่ วมชี ้แจง
ข้ อมูลต่ าง ๆ ด้ วย และเสร็ จจากการประชุมแล้ ว ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้นาเสนอวาระ
การพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินต่ อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อรั บทราบและพิจารณาอนุมตั ิต่อไป ทั้งนีต้ าม
กฎหมายคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้ าที่โดยตรงในการกลั่นกรองงบการเงินก่ อนเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อ
สาธารณะอยู่แล้ ว
นายปราโมทย์ ลิบรั ตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ
เพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. สัดส่ วนหนีส้ ิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้ น (D/E ratio) ของบริ ษัทฯ ในขณะนีอ้ ยู่ที่ประมาณ 2
เท่ า การจะขอรั บการสนับสนุนเงินกู้ยืมในอนาคต จะมีข้อจากัดอะไรหรื อไม่
2. ข้ อมูลจากรายงานประจาปี หน้ าที่ 95 พบว่ า บริ ษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยที่นาน
ขึน้ จาก 43.22 วัน ในปี 2555 เพิ่มขึน้ เป็ น 60.86 วัน ในปี 2557 เกิดจากสาเหตุใด
3. ในงบแสดงฐานะการเงินรวม พบว่ า มีรายการเงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้
จานวน 30.00 ล้ านบาท ไม่ ทราบว่ า มีรายละเอียดอย่ างไร
4. ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ปรากฎรายการกาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่ เกิดขึน้ จากการวัด
มูลค่ ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ไม่ ทราบว่ า มีรายละเอียดอย่ างไร
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5. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้ าที่ 53 หัวข้ อ ง. กล่ าวถึงสัญญาขายเงินตรา
ต่ างประเทศล่ วงหน้ า ไม่ ทราบว่ า ตรงส่ วนนีจ้ ะทาให้ บริ ษัทฯ มีกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรื อไม่
6. จากการที่บริ ษัทฯ จะเข้ าร่ วมลงทุนกับทาง บริ ษัท กันกุลเอ็นจิ เนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
(GUNKUL) คาดว่ าจะใช้ เงินลงทุนประมาณกี่ล้านบาท
ทางท่ านประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ ให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้ นว่ า ปั จจุบันมีสถาบันการเงินบางแห่ งให้
ความสาคัญต่ อธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน ซึ่ งอาจจะอนุโลมสัดส่ วนหนีส้ ิ นต่ อทุนได้ สูงถึง 3 – 4 เท่ า
เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้ ามีรายได้ เข้ ามาสมา่ เสมอ และผลประกอบการจะดีกว่ าธุรกิจปกติทั่วไป แต่ อย่ างไรก็
ตามบริ ษัทฯ จะพิจารณาถึงแหล่ งเงินกู้ยืมหรื อแหล่ งเงินที่ จะใช้ ในการดาเนินธุรกิจในหลาย ๆ ประเด็น และ
จะพิจารณาอย่ างรอบคอบและระมัดระวัง
2. ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงินแจ้ งถึง สาเหตุที่บริ ษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยที่
นานขึน้ จากเดิม เกิดจากบริ ษัทฯ มีจานวนลูกค้ าในกลุ่ม Modern trade และลูกค้ าประเภทร้ านค้ าส่ งและ
ร้ านค้ าปลีกในต่ างจังหวัด (Dealer) เพิ่มขึน้
3. ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน แจ้ งว่ า รายการเงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการ
ใช้ จานวน 30.00 ล้ านบาท เป็ นไปตามเงื่อนไขการใช้ หลักทรั พย์ คา้ ประกันวงเงินกู้ยืมของบริ ษัทฯ ที่มีต่อ
สถาบันการเงิน และในส่ วนของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ปรากฎรายการกาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่ เกิดขึน้ จาก
การวัดมูลค่ ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ เกิดจากการเข้ าทาสัญญาขายเงินตราต่ างประเทศ ซึ่ งในประเด็นนี ้
ทางผู้สอบบัญชี ได้ ให้ ข้อมูลเสริ มว่ า เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ ดังกล่ าวเป็ นการคา้ ประกันวงเงิน
แพคกิง้ เครดิตตามที่ได้ เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 7. นอกจากนีใ้ นส่ วนของ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ยังได้ แยกหัวข้ อ กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และกาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จากการวัดมูลค่ ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ไว้ อย่ างชัดเจนในหน้ างบการเงินแล้ ว
4. กรรมการผู้จัดการได้ ให้ ข้อมูลว่ า มูลค่ าเงินที่จะใช้ เข้ าร่ วมลงทุนกับทาง บริ ษัท กันกุล
เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) (GUNKUL) จะได้ ตัวเลขที่ชัดเจนเมื่อทราบถึงระยะเวลาที่ จะเริ่ มต้ นโครงการอีก
ทีเนื่องจากราคาการก่ อสร้ างมีแนวโน้ มที่อาจจะลดลงต่ อเนื่อง แต่ ทั้งนีบ้ ริ ษัทฯ มีตัวเลขมูลค่ าการลงทุนอยู่ใน
ใจแล้ ว
นายสถาพรฯ ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ
เพิม่ เติมต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. ขอย้ อนกลับไปที่คาถามเดิม ถึงกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ ซึ่ ง
เห็นว่ า ทางคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะต้ องมีส่วนร่ วมในการพิจารณางบการเงินของ
บริ ษัทฯ ด้ วย และ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้ าที่เพียงการกลั่นกรอง เพื่อ
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นาเสนอต่ อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยจะต้ องมีความรั บผิดชอบร่ วมกันทั้ ง
สององค์ คณะ ซึ่ งขอทราบข้ อเท็จจริ งในการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษัทฯ
2. ขอสอบถามถึงประโยชน์ ที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ท่ าน ในบริ ษัท อีซีเอฟ
โฮลดิง้ ส์ จากัด ขอรบกวนชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ งเนื่องจากในส่ วนของการ
ประกอบธุรกิจของทั้งสามท่ านไม่ ทราบว่ าจะเอื อ้ ประโยชน์ ให้ กับบริ ษัทฯ ได้ อย่ างไร
3. ในส่ วนของ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด ที่จะเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ ง
ถือเป็ นบริ ษัทหลานนั้น จะมีรูปแบบการลงทุนในลักษณะที่เราเข้ าเป็ นผู้บริ หารเอง
หรื อต้ องผ่ านตัวแทนให้ บริ หารโครงการ นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ จะได้ รับสิ ทธิ พิเศษด้ าน
การส่ งเสริ มการลงทุนในญี่ปุ่นหรื อไม่ อย่ างไร และจะมีอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในโครงการอย่ างไร
ทางท่ านประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. ท่ านประธานฯ ได้ แจ้ งว่ า กระบวนการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษัทฯ จะผ่ าน
การพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทุกครั้ ง นอกจากนี ้ รศ.ดร.มนตรี ฯ ยังได้ กล่ าวเสริ มถึงประเด็น
ดังกล่ าวด้ วยว่ า ทางคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้พิจารณางบการเงิน โดยรั บทราบและสอบถามถึง
ประเด็นต่ าง ๆ จากทางผู้สอบบัญชี ก่อน ภายหลังจากการประชุมแล้ วเสร็ จ ทางประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผู้นาเสนองบการเงินต่ อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อรั บทราบและพิจารณาอนุมตั ิ
ต่ อไป
2. กรรมการผู้จัดการได้ ชี้แจงถึงประโยชน์ ที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ท่ าน ใน
บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด ว่ า ในการดาเนินธุรกิจบริ ษัทฯ จาเป็ นที่จะต้ องอาศัยความสัมพันธ์ กับผู้ร่วม
ลงทุนรายอื่น ๆ ซึ่ งทั้ง 3 ท่ าน ก็เป็ นผู้ที่มีศักยภาพทางด้ านการเงิน มีความรู้ ความสามารถที่จะให้ ข้อมูลใน
เชิ งธุรกิจแก่ บริ ษัทฯ รวมถึงคาแนะนาในการดาเนินการด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
3. ในส่ วนของ บริ ษัท อี ซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด ที่ จะเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้ นในโครงการ
โรงไฟฟ้ าในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งถือเป็ นบริ ษัทหลานนั้น ที่ ผ่านมาก่ อนตัดสิ นใจเข้ าลงทุนในโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิ ตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่นดังกล่ าว บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มต้ นการศึกษาร่ วมกับพันธมิตรทางด้ านธุรกิจที่
มีความสั มพันธ์ กันมายาวนานกว่ า 20 ปี เป็ นผู้ช่วยประสานงานกับผู้สนใจขายโครงการที่ ประเทศญี่ปุ่น
ประกอบกับบริ ษัทฯ เป็ นผู้บุกเบิกการส่ งสิ นค้ าเฟอร์ นิเจอร์ ไปจาหน่ ายในประเทศญี่ปุ่นเป็ นรายแรก ๆ ของ
ไทยเป็ นระยะเวลากว่ า 30 ปี ดังนั้นจึ งทาให้ บริ ษัทฯ มีพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่นอยู่ค่อนข้ างมาก ซึ่ งผู้
ประสานงานโครงการโรงไฟฟ้ าในประเทศญี่ปุ่น คื อ พันธมิตรที่ ช่วยประสานงานการเจรจา ประกอบด้ วย
Mr.Mihara Mr.Obata Mr.Noto ซึ่ งรู้ จักกันมาเป็ นเวลามากกว่ า 20 ปี เป็ นผู้เข้ าช่ วยเหลือและแนะนา
โครงการจากผู้สนใจขายจานวนกว่ า 4 – 5 โครงการ จนในที่ สุดได้ ตัดสิ นใจเข้ าซื ้อโครงการโรงไฟฟ้ า
ขนาด 1.5 เมกะวัตต์ ได้ เป็ นผลสาเร็ จ นอกจากนีใ้ นส่ วนของการบริ หารงานโรงไฟฟ้ า บริ ษัทฯ ได้ วางแผน
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ที่ จะให้ มีการเชื่ อมต่ อข้ อมูลในรู ปแบบออนไลน์ เรี ยลไทม์ จากโครงการเพื่อความสะดวกในการควบคุม
และติดตามการดาเนินงานได้ ทันท่ วงที
นายศักดิ์ชัยฯ ผู้ถือหุ้ นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยขอทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงินแพคกิง้ เครดิต และวงเงินทรั สต์ รีซีท มีรายละเอียดอย่ างไร
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน ได้ ตอบคาถามดังกล่ าวว่ า วงเงินแพคกิง้ เครดิตเป็ น
วงเงินที่ บริ ษัทฯ สามารถนา Letter of credit (L/C) ที่ ได้ รับจากลูกค้ ามายื่นขอทาวงเงินแพคกิง้ เครดิตเพื่อนา
เงินมาใช้ เป็ นวงเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตสิ นค้ าได้ ที่ร้อยละ 70 ของวงเงิน Letter of credit
ส่ วนวงเงินทรั สต์ รีซีทนั้น เป็ นวงเงินสาหรั บการส่ งออก โดยภายหลังจากที่ บริ ษัทฯ
ส่ งออกสิ นค้ าให้ กับลูกค้ าแล้ ว จะสามารถขอใช้ วงเงินทรั สต์ รีซีทเพื่อจัดหาแหล่ งเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราว
มาใช้ ในการดาเนินธุรกิจได้ ซึ่ งบริ ษัทฯ ได้ รับเงื่อนไขปลอดดอกเบีย้ และค่ าธรรมเนียมสาหรั บระยะเวลา 7
วันแรก หลังจากนั้นจะเสี ยอัตราดอกเบีย้ ที่ MLR – ตามเงื่อนไขที่ ตกลงไว้ ต่อสถาบันการเงิน
ซึ่ งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้
หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงมติในวาระนี้
โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2557 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น
เอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุ ้น
มติที่ลง
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
392,587,101
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. งดออกเสี ยง
100
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

204,336 หุน้
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสะสม และการจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2557 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน
ฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความ
จาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนังสื อ
เชิญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ แล้ว
โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริ สา ทองกิตติกุล
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้
นางสาวสาริ สาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ สาหรับเหตุผลประกอบการแจ้งทราบการจัดสรร
กาไรสะสม และการพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ดังนี้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 116 นั้น บริ ษทั มหาชนจากัดต้องจัดสรรกาไร
สุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริ ษทั จะมี
ข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ตอ้ งมีทุนสารองมากกว่านั้น
เนื่ องจากขณะนี้ทางบริ ษทั ฯ ยังจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดงั กล่าว จึง
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับทราบการจัดสรรเงินกาไรจานวน 5,100,000 บาท ไว้เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย
และขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2557 โดย
จ่ายเงินปั นผลจากส่ วนที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ในอัตราหุน้ ละ 0.0069 บาท
จ่ายเงินปั นผลจากส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ ้นละ 0.0621
บาท
รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.069 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 35,880,000 บาท
โดยขอนาเสนอข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 ดังนี้
ในรอบปี 2556 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการที่ 40.84 ล้านบาท ซึ่ งใน
ปี 2557 มีกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 70.98 ล้านบาท มีการจัดสรรเงินสารองตามกฏหมายในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ
3 ล้านบาท และ 5.10 ล้านบาทตามลาดับ
ในขณะนี้มีจานวนหุ ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วเท่ากับ 520 ล้านหุ ้นเท่ากันทั้งสองปี
คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทั้งสิ้ นต่อหุ ้นในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ ้น และ 0.069
บาทต่อหุ น้ ตามลาดับ
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รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น ในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 15.60 ล้านบาท และ 35.88 ล้านบาท
ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี 2556 และ ปี 2557 บริ ษทั ฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ หลังหัก
สารองตามกฎหมายมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้
ซึ่ งในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2557 ดังกล่าวต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
โดยมีกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2558
และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 เมษายน 2558 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลจะดาเนิ นการภายในวันที่ 12
พฤษภาคม 2558 ต่อไป
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรสะสม และพิจารณาอนุมตั ิ
การจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2557 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
นายวิจิตรฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ว่า ในการจ่ ายเงินปั นผลรอบนี ้ บริ ษัทฯ จะมีการปรั บสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อไม่
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท ได้ ตอบคาถามผู้ถือหุ้น ว่ า เนื่องจากอัตราการจ่ ายเงินปั นผลในรอบนีย้ งั
ไม่ เข้ าเกณฑ์ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดังนั้นจึงจะยังไม่ มีการปรั บสิ ทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จากการจ่ ายเงินปั นผลในรอบนี ้
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่
และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงมติในวาระนี้
โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสะสม และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2557 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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ร้อยละของจานวนหุ ้น
มติที่ลง
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
392,587,201
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. งดออกเสี ยง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

204,336 หุน้
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า ก่อนเริ่ มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.
มนตรี โสคติยานุ รักษ์ รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ และนายวัลลภ สุ ขสวัสดิ์ ขอแจ้งความประสงค์ขอออกจากห้อง
ประชุมสาหรับการพิจารณาในวาระนี้และสาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ฯ ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นแล้ว
โดยนางสาวสาริ สาฯ จะเป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
นางสาวสาริ สาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ว่า สาหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการ
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ มีดงั นี้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ
17 และ 18 สรุ ปใจความสาคัญว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือก
ให้กลับมารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริ ษทั นั้นให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง
โดยในปี นี้ มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. รศ.ทรงกลด
จารุ สมบัติ
และ 3. นายวัลลภ สุ ขสวัสดิ์
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สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
นั้น มิได้ผา่ นขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่
เป็ นการสรรหาโดยการพิจารณาร่ วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามที่ พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกาหนด อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผา่ นมา ซึ่ งจะได้ปฏิบตั ิงานตาม
ขอบเขต และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาตามที่กาหนดไว้ต่อไป
และในการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะเข้าดารงตาแหน่งนั้น
ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติพิจารณาให้ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ รศ.ทรงกลด จารุ
สมบัติ และนายวัลลภ สุ ขสวัสดิ์ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าว
เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
โดยกรรมการที่เสนอชื่อ ลาดับที่ 1 และ 2 คือ รศ.ดร.มนตรี ฯ และ รศ.ทรงกลดฯ ถูกเสนอชื่อเพื่อดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระ ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนด
โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ิอหุน้ พิจารณาเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนน
เสี ยงเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลต่อไป
ซึ่ งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้
หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงมติในวาระนี้ และ
เพื่อให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่ดี ดังนั้น สาหรับวาระที่
5 ซึ่ งเป็ นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ บริ ษทั ฯ จะ
เก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งในกรณี ที่ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง ทั้งนี้ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ กาเครื่ องหมายถูก หรื อกากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผูถ้ ือหุ น้ ไม่ส่ง
บัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั ฯ จะถือว่า ผูถ้ ือหุ น้
เห็นชอบ สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติต้ งั แต่ลงทะเบียน คือ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้ออกเสี ยงลง
มติในหนังสื อมอบฉันทะเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ซึ่งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้ระบุไว้ใน
หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน

40 | ห น้ า ที่

มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนด
วาระ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ร้อยละของจานวนหุ ้น
มติที่ลง
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
392,579,201
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. งดออกเสี ยง
8,000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

204,336 หุน้
รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ
ร้อยละของจานวนหุ ้น
มติที่ลง
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
392,579,201
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. งดออกเสี ยง
8,000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

204,336 หุน้
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นายวัลลภ สุ ขสวัสดิ์
ร้อยละของจานวนหุ ้น
มติที่ลง
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
392,539,201
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. งดออกเสี ยง
48,000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

204,336 หุน้
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า บริ ษทั ฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้
ร่ วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของ
บริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริ ษทั ฯ ได้รับ
จากการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนาข้อมูลค่าตอบแทนที่กาหนดในเบื้องต้นไปเปรี ยบเทียบอ้างอิง
กับขนาดธุ รกิจหรื ออุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกับของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ยงั พิจารณาอ้างอิงกับข้อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียนปี 2555 ซึ่ งจัดทาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สาหรับวาระนี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสื อ
เชิญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
โดยนางสาวสาริ สาฯ จะเป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
นางสาวสาริ สาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ว่า สาหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 มีดงั นี้
สาหรับการกาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556 เทียบกับ ปี 2557 อยูท่ ี่จานวน
3,500,000 บาท ซึ่ งเป็ นวงเงินค่าตอบแทนที่นาเสนอเท่ากับปี ที่ผา่ นมา
และในปี 2557 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งสิ้ น 6 ครั้ง มี
การจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับ 1,815,000 บาท การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง มีการจ่าย
ค่าตอบแทนเท่ากับ 575,000 บาท และการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยงเท่ากับ 30,000 บาท
รวมทั้ง 3 องค์คณะคิดเป็ นการจ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้ น 2,420,000 บาท
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สาหรับรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ มีดงั นี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะแบ่งออกเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ
ค่าตอบแทนรายปี โดยในปี 2557 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ย
ประชุมต่อครั้งให้กบั ท่านประธานกรรมการที่ 20,000 บาท และ 5,000 บาทต่อครั้ง ตามลาดับ สาหรับ
กรรมการบริ ษทั ที่ 10,000 บาท และ 5,000 บาทต่อครั้ง ตามลาดับ
สาหรับปี 2558 เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มในส่ วนของค่าตอบแทนราย
เดือนเพิ่มขึ้นอีก 5,000 บาท เป็ นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ท่านประธานกรรมการ และกรรมการบริ ษทั
เท่ากับ 25,000 บาท และ 15,000 บาทตามลาดับ ส่ วนเบี้ยประชุมต่อครั้งคงอัตราเดิม
ในส่ วนของคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม โดยในปี 2557 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้พิจารณาอนุมตั ิการจ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งให้กบั ประธานกรรมการตรวจสอบที่ 15,000 บาท และ 5,000
บาทต่อครั้ง ตามลาดับ สาหรับกรรมการตรวจสอบที่ 10,000 บาท และ 5,000 บาทต่อครั้ง ตามลาดับ
สาหรับปี 2558 เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มในส่ วนของค่าตอบแทนราย
เดือนเพิม่ ขึ้นอีก 5,000 บาท เป็ นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบ เท่ากับ 20,000 บาท และ 15,000 บาทตามลาดับ ส่ วนเบี้ยประชุมต่อครั้งคงอัตราเดิม
และในส่ วนของคณะอนุกรรมการ ซึ่ งในปี 2558 จะประกอบด้วยคณะกรรมการพิจารณาความ
เสี่ ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนในรู ปแบบของ
เบี้ยประชุมต่อครั้งที่ 5,000 บาทต่อครั้ง
และเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี
รวมถึงเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนราย
เดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น และตามอานาจอนุมตั ิที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มี
มูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนาเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติม
ดังกล่าว
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุ มเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี
2558 ตามที่เสนอมา
ซึ่ งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้
หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงมติในวาระนี้
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
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มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม ดังนี้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ ้น
(1 หุน้ =1 เสี ยง)
ที่มาประชุม
1. เห็นด้วย
392,572,201
99.9962
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
3. งดออกเสี ยง
15,000
0.0038
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน
มติที่ลง

204,336 หุน้
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2558
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบ
บัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ที่ออกทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริ ษทั จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
ปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี แห่ง
ใหม่ บริ ษทั ฯ สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั แทนผูส้ อบบัญชี รายเดิม
ได้
โดยบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด ได้นาเสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต ในปี
2558 ได้แก่
1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ซึ่ งยังไม่เคยตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของ
บริ ษทั ฯ
2. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล มีจานวนปี ที่ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั รวม 4 ปี และยังไม่
เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริ ษทั ฯ
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3. นายเมธี รัตนศรี เมธา มีจานวนปี ที่ตรวจสอบและลงลายมือชื่ อรับรองงบการเงินของ
บริ ษทั ฯ มาแล้วรวม 5 ปี
4. หรื อผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็นควร
และเหมาะสม
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่
ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชี กบั บริ ษทั ฯ / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ /
ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ประจาปี 2558 โดยค่าสอบบัญชี จานวน 1 ล้านบาท และค่าสอบทานรายไตร
มาส จานวน 540,000 คิดเป็ นค่าสอบบัญชีท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรวม 1,540,000 บาท
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนตามที่
กล่าวมา
นายศักดิ์ชัยฯ ผู้ถือหุ้ นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ดังนี้
1. บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ตั้งแต่ ช่วง
ก่ อนเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ใช่ หรื อไม่
2. เหตุผลที่ขึน้ ค่ าสอบบัญชี จากปี ที่แล้ วเพราะอะไร
3. ค่ าบริ การอื่น ๆ คืออะไร
ทางท่ านประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. ผู้สอบบัญชี ได้ แจ้ งต่ อผู้ถือหุ้ นว่ า บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ตั้งแต่ ช่วงก่ อนเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
2. เหตุผลที่ขึน้ ค่ าสอบบัญชี จากปี ที่แล้ ว เนื่องจากมีบริ ษัทย่ อยเพิ่มเติมขึน้ อีก 1 แห่ ง
3. ค่ าบริ การอื่น ๆ คือ ค่ าสอบทานรายไตรมาส ซึ่ งรศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ กล่ าวเสริ มว่ า ค่ า
สอบบัญชี ที่เพิ่มขึน้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วไปเป็ นอย่ างสมเหตุสมผลกับภารกิจที่
เพิ่มขึน้ ทั้งนีใ้ นประเด็นนีผ้ ้ ถู ือหุ้นได้ แจ้ งขอให้ แก้ ไขคาสาหรั บการประชุมในคราวต่ อไป โดยแก้ ไขจาก
“ค่ าบริ การอื่ น ๆ” เป็ น “ค่ าสอบทานรายไตรมาส”
ซึ่ งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้
หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงมติในวาระนี้
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วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2558
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุ ้น
มติที่ลง
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
392,574,201
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. งดออกเสี ยง
13,000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

204,336 หุน้
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะมีการขยายการลงทุนไปในธุ รกิจด้าน
พลังงานทดแทน
ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้
ครอบคลุมการดาเนิ นธุ รกิจในด้านดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนในด้านการลงทุน สร้างผลประโยชน์
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ และเป็ นการกระจายความเสี่ ยงในการดาเนินธุ รกิจให้กบั บริ ษทั ฯ สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ฯ
ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
โดยนางสาวสาริ สาฯ จะเป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
นางสาวสาริ สาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นว่า สาหรับการนาเสนอเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดการขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ จานวน 5 ข้อ ดังนี้
ข้อ 28. ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า จากพลังงานชีวมวล
พลังงานชีวภาพ พลังงานไอน้ า พลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานทดแทน และ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อการอุตสาหกรรม และพาณิ ชยกรรม
ข้อ 29. ประกอบกิจการจาหน่ายพลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้ า
ข้อ 30. ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ 31. ประกอบกิจการเป็ นที่ปรึ กษา แนะนา เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน การประหยัด
พลังงานและการรักษาสิ่ งแวดล้อม
ข้อ 32. ประกอบกิจการร่ วมค้า (Joint Venture) ในกิจการตามที่ได้กาหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ กับห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อ บริ ษทั จากัด หรื อ บริ ษทั มหาชนจากัด
ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั
ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจแก้ไข แต่งเติม หรื อเปลี่ยนแปลงถ้อยคาในวัตถุประสงค์ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
เพื่อให้สามารถดาเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิ ชย์ได้
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุ มเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
ต่อไป
นายมนตรี ฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้กล่าวต่อที่ประชุม รวมถึงข้อเสนอแนะ โดยขอ
เสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมในวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ครอบคลุมถึงกิจการที่ประกอบธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ โดยขอเสนอผูกพันธ์ ถึงวาระการประชุมที่ 9 และขอให้ ดาเนินการพิจารณาลง
มติในคราวนีเ้ ลย
นายคมคิด เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้กล่าวต่อที่ประชุ ม รวมถึง
ข้อเสนอแนะ โดยในข้ อสุดท้ ายของวัตถุประสงค์ ว่า ควรจะระบุวัตถุประสงค์ แบบปลายเปิ ดไว้ เพื่อจะได้ ไม่
ต้ องมาขออนุมัติการแก้ ไขวัตถุประสงค์ ในคราวต่ อ ๆ ไป
ทางท่ านประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้น โดยนาย
ฐานันดร์ เจริ ญฤทธิ์ ในฐานะที่ ปรึ กษากฎหมาย ได้ กล่ าวต่ อที่ ประชุมผู้ถือหุ้ นว่ า เนื่ องจากบริ ษัทฯ มีฐานะ
เป็ นบริ ษัทมหาชน ดังนั้นการกาหนดวัตถุประสงค์ แบบเปิ ดกว้ างเกินไปเกรงว่ า จะไม่ เหมาะสม นอกจากนีย้ งั
ได้ เคยมีการหารื อกับนายทะเบียนแล้ วว่ า การร่ วมทุนกับต่ างประเทศสามารถดาเนินการได้ กับวัตถุประสงค์ ที่
เสนอให้ เพิ่มเติมในครั้ งนี ้ ส่ วนการจะขอให้ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และขอให้ มีการลงมติในคราวนีด้ ้ วย เห็นว่ า
จะไม่ สามารถดาเนินการได้ และเกรงว่ าอาจจะเป็ นการลงมติโดยไม่ ชอบ ทั้งนีจ้ ะขอนารายละเอียดไป
พิจารณาต่ อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทก่ อน
ในประเด็นนีท้ ่ านประธานฯ ได้ แจ้ งต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ า บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ
นาเสนอวาระการประชุม รวมถึงคาถามล่ วงหน้ าให้ กับบริ ษัทฯ ก่ อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่ งที่ผ่านมาก็ไม่ ปรากฎว่ า มีผ้ ถู ือหุ้ นท่ านไหนส่ งวาระการประชุมหรื อคาถามเข้ ามา
นอกจากนี ้ นายสถาพรฯ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ กล่ าวต่ อที่ประชุม
ว่ า ทางสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย มีนโยบายในการลงคะแนนเสี ยงว่ า หากมีการเสนอวาระจร จะต้ องลงมติ
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ให้ ความเห็นในวาระนั้น ๆ ว่ า “ไม่ เห็นด้ วย” ซึ่ งการจะเสนอวาระอะไรเพิ่มเติมจะต้ องนาเข้ าที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ก่ อน เพื่อให้ เกิดการพิจารณาอย่ างรอบคอบ รวมถึงการเสนอต่ อผู้ถือหุ้ นรั บทราบ
ก่ อนเป็ นการล่ วงหน้ าเพื่อสิ ทธิ ในการรั บทราบข้ อมูลโดยเท่ าเทียมกัน
นายเอิ ญฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ว่า
ตามที่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท ในข้ อที่ 28 เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ดังนั้นจะขอ
ทราบในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาที่กาลังดาเนินการอยู่ รวมถึง
ขณะนีโ้ ครงการดาเนินการถึงขัน้ ตอนไหน และจากเป้ าหมายที่ตั้งไว้ ที่ 30 เมกะวัตต์ จะมีความเป็ นไปได้
อย่ างไร รวมถึงแหล่ งที่มาของเงินลงทุน จะใช้ การกู้ยืมเงินหรื อการเพิ่มทุนอย่ างไรต่ อไป
กรรมการผู้จัดการได้ ให้ ข้อมูลว่ า ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ แจ้ งสารสนเทศต่ อตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทยถึงการพิจารณาอนุมตั ิเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษัทย่ อยเพื่อเข้ าดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บนหลังคารวม 5 บริ ษัท ซึ่ งจะประกอบด้ วย บริ ษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซล่ าร์ 1 จากัด บริ ษัท อีซีเอฟ
กัลกุล โซล่ าร์ 2 จากัด บริ ษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซล่ าร์ 3 จากัด บริ ษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซล่ าร์ 4 จากัด และ บริ ษัท
อีซีเอฟ กัลกุล โซล่ าร์ 5 จากัด โดยมีสัดส่ วนการถือหุ้นระหว่ าง บริ ษัทฯ และ GUNKUL เท่ ากับร้ อยละ 74.99
และ ร้ อยละ 25.01
ซึ่ งขณะนีบ้ ริ ษัทฯ ได้ จัดหาพืน้ ที่หลังคาเพื่อใช้ ในการติดตั้งภายในโรงงานของบริ ษัทฯ เอง 2
แห่ ง และบนหลังคาของพันธมิตรทางการค้ าอีก 3 แห่ ง ประกอบด้ วย แถบปริ มณฑล 2 แห่ ง และต่ างจังหวัด
อีก 1 แห่ ง โดยแบ่ งแยกพืน้ ที่ การติดตั้งตามแต่ ละบริ ษัทย่ อยที่จะจัดตั้งขึน้ เพื่อให้ ง่ายต่ อการบริ หารจัดการ
ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการร่ วมกับทาง GUNKUL ในส่ วนของการเข้ าศึกษาในเชิ งเทคนิค
สาหรั บพืน้ ที่บนหลังคา การประเมินโครงสร้ างหลังคาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรั บการติดตั้ง หากภายหลัง
บริ ษัทฯ สามารถเข้ าประมูลและได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้จาหน่ ายไฟฟ้ าได้ แล้ ว โดยขณะนีม้ ีพืน้ ที่ เพื่อ
รองรั บการติดตั้งได้ ประมาณ 95,000 ตารางเมตร ซึ่ งจะมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าที่ 12 – 15 เมกะวัตต์ นอกจากนี ้
ยังได้ ดาเนินการเตรี ยมขอมิเตอร์ ไฟฟ้ า และการเจรจาค่ าก่ อสร้ างและติดตั้งแล้ ว อย่ างไรก็ตามขณะนีบ้ ริ ษัทฯ
ต้ องรอความชัดเจนให้ ภาครั ฐจัดการยกเลิกใบอนุญาตจาก ล็อตเก่ าให้ เรี ยบร้ อยเสี ยก่ อน ซึ่ งบริ ษัทฯ คาดว่ า
ภายในปี นีน้ ่ าจะมีโอกาสรั บรู้ รายได้ จากโครงการนีไ้ ด้ บ้าง
สาหรั บปริ มาณกาลังการผลิตติดตั้งที่ ตั้งเป้ าหมายไว้ ที่ 30 เมกะวัตต์ นั้น จะแบ่ งการดาเนินการ
ออกเป็ นเฟส ๆ ซึ่ งบริ ษัทฯ จะทาแบบค่ อยเป็ นค่ อยไป ส่ วนการจัดหาแหล่ งเงินทุนที่ จะใช้ ดาเนินโครงการ
นั้น บริ ษัทฯ ยังไม่ ได้ ข้อสรุ ปเนื่องจากอยู่ระหว่ างการศึกษาในรายละเอียด
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ผู้ถือหุ้นรายย่ อยท่ านหนึ่ง ได้ สอบถามว่ า หากในอนาคตบริ ษัทฯ มีการขยายไปในธุรกิจด้ าน
พลังงานมากขึน้ บริ ษัทฯ จะต้ องย้ ายหมวดการซื ้อขาย ตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
หรื อไม่
ประเด็นนี ้ รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ แจ้ งต่ อที่ประชุมว่ า เนื่องจากโครงการดังกล่ าวตามที่กล่ าวมายัง
เป็ นเพียงแผนงาน ซึ่ งยังมีตัวแปรอีกหลาย ๆ ด้ านที่จะต้ องรอให้ ได้ ข้อสรุ ปที่ชัดเจน ที่ สาคัญคือ ความชัดเจน
จากนโยบายของภาครั ฐ และยังประกอบด้ วยขัน้ ตอนการดาเนินการในอีกหลาย ๆ ด้ าน ส่ วนการจะย้ าย
หมวดการซื ้อขายหรื อไม่ ประเด็นนีค้ งจะเป็ นเรื่ องของอนาคตหากบริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจด้ านพลังงาน
จนถึงเกณฑ์ ที่กาหนด ซึ่ งจะต้ องพิจารณาในรายละเอียดที่ เกี่ยวข้ องในอนาคตต่ อไป
ซึ่ งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้
หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงมติในวาระนี้
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุ ้น
มติที่ลง
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
392,494,201
99.9763
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
3. งดออกเสี ยง
93,000
0.0237
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

204,336 หุน้
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3. เพือ่ ให้ สอดคล้องกับ
การแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
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โดยนางสาวสาริ สาฯ จะเป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
นางสาวสาริ สาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ว่า สื บเนื่องจากวาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ดังนั้นทางบริ ษทั ฯ จะต้องดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
จากเดิม
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจานวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
แก้ไขเป็ น
“ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ ของบริ ษัท มีจานวน 32 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแ่ นบ”
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุ มเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ต่อไป
ซึ่ งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้
หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงมติในวาระนี้
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 3. เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุ ้น
มติที่ลง
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
392,494,201
99.9763
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
3. งดออกเสี ยง
93,000
0.0237
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

204,336 หุน้
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วาระที่ 10 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มี ภายหลังจากวาระนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีคาถามเพิ่มเติม
หรื อไม่ ซึ่ งในที่ประชุมได้มีคาถามจากผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
นายศักดิ์ชัยฯ ผู้ถือหุ้ นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ว่า
เท่ าที่ทราบมา ทาง GUNKUL จะมีโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลมอีก 4 โครงการ ไม่ ทราบว่ า จะมีเวลาให้ กับ
ทางบริ ษัทฯ ในส่ วนของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคามากน้ อยแค่ ไหน และการเข้ ามา
ของ GUNKUL จะเป็ นเพียงที่ปรึ กษาหรื อเข้ ามาดูแลโครงการด้ วย
กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้นว่ า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทฯ
มีการติดตามความคืบหน้ าร่ วมกับทาง GUNKUL ทุกเดือน และคาดว่ า ทาง GUNKUL จะจัดสรรเวลาให้ กับ
โครงการของบริ ษัทฯ ได้
นายวิจิตรฯ ผู้ถือหุ้ นมาประชุมด้ วยตนเอง กล่ าวต่ อที่ประชุมว่ า ต้ องการให้ บริ ษัทฯ เข้ าร่ วมการ
แถลงผลการดาเนินงานที่ จัดโดยตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย (Opportunity Day) เป็ นประจาเพื่อจะนัก
ลงทุนและผู้ถือหุ้ นจะได้ รับทราบความคืบหน้ าของบริ ษัท ซึ่ งประเด็นนีท้ างคณะกรรมการบริ ษัทฯ รั บทราบ
นายเมธี รั กษีวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ดังนี้
1. สิ นค้ าที่ เป็ นลิขสิ ทธิ์ ของ Disney ไม่ ทราบว่ า จะนาเสนอสู่ ตลาดได้ เมื่อไหร่
2. ตามที่บริ ษัทฯ แจ้ งว่ า จะมีการออกงานแสดงสิ นค้ าที่ประเทศจีน ในช่ วงเดือนกันยายน
ไม่ ทราบว่ า จะนาสิ นค้ าประเภทไหนไปนาเสนอ และพิจารณาถึงช่ องทางการสร้ าง
รายได้ จากการส่ งออกให้ เพิ่มขึน้ อย่ างไร
3. การเปิ ดตลาดในกลุ่ม AEC ได้ วางแผนที่ จะนาเสนอสิ นค้ าประเภทไหนบ้ าง
4. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่นคาดว่ า จะเริ่ มจาหน่ ายไฟฟ้ าได้ เมื่อไหร่
5. ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการเข้ าร่ วมลงทุน (Joint Venture)
ขณะนีบ้ ริ ษัทฯ มีแผนการเข้ าร่ วมทุนในโครงการต่ าง ๆ อย่ างไร
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กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. สิ นค้ าที่ เป็ นลิขสิ ทธิ์ ของ Disney ได้ นาเสนอสู่ ตลาดตั้งแต่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่าน
มา และได้ รับผลตอบรั บค่ อนข้ างดี
2. การขยายตลาดส่ งออก ในส่ วนของญี่ปุ่น บริ ษัทฯ มีแผนการเจรจากับคู่ค้ารายใหญ่ ใน
ประเทศญี่ปุ่นอยู่รายหนึ่ง หากสาเร็ จก็จะสามารถสร้ างรายได้ จากการขายให้ เพิ่มขึน้ ได้ นอกจากนีย้ งั มีกลุ่ม
ตลาดในประเทศตะวันออกกลาง ที่คาดว่ าจะยังเติบโตได้ อีกมาก ประกอบกับบริ ษัทฯ ได้ ขยายเครื่ องจักรไว้
รองรั บแล้ ว และในส่ วนของจีน ขณะนีบ้ ริ ษัทฯ ได้ รับคาสั่งซื ้อสาหรั บการผลิตเพื่อส่ งออกไปขายในจีนแล้ ว
โดยเป็ นการขยายฐานลูกค้ าไปพร้ อม ๆ กับการขยายสาขาของลูกค้ าที่เป็ นกลุ่ม Modern trade ในประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่ งมีแผนที่จะขยายสาขาในจีนให้ ได้ 200 สาขา จากปั จจุบันมีสาขาในญี่ปุ่นประมาณ 330 สาขา
3. การเปิ ดตลาดในกลุ่ม AEC ขณะนีบ้ ริ ษัทฯ ได้ รับคาสั่ งซื ้อจากลูกค้ าในประเทศ
อินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และมาเลเซี ยเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยรู ปแบบของสิ นค้ าที่ส่งไปจาหน่ ายนับว่ าไม่ มี
ความแตกต่ างจากสิ นค้ าที่ผลิตในประเทศไทย เนื่องจากมี Lifestyle ที่คล้ ายคลึงกัน ทาให้ ผลิตภัณฑ์ ที่บริ ษัทฯ
ผลิตอยู่แล้ วสามารถส่ งจาหน่ ายได้
4. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่นคาดว่ า
จะเริ่ มจาหน่ ายไฟฟ้ าได้ ภาย
ในช่ วงปลายไตรมาสที่ 3 ถึงต้ นไตรมาสที่ 4
5. ตามที่ ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการเข้ าร่ วมลงทุน (Joint Venture)
ขณะนีบ้ ริ ษัทฯ มีแผนการเข้ าร่ วมทุนในโครงการต่ าง ๆ ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ เพื่อสร้ างโอกาสใน
การเติบโตของธุรกิจให้ เกิดขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง
นายเอิ ญฯ ผู้ถือหุ้ นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ว่า บริ ษัทฯ มี
แผนการใช้ เงินลงทุนโดยแบ่ งออกเป็ นการลงทุนในธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ และธุรกิจด้ านโครงการโรงไฟฟ้ าไว้
อย่ างไร
กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้นว่ า ในส่ วนของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์
บริ ษัทฯ ไม่ ได้ เน้ นการลงทุนในเครื่ องจักรแต่ ได้ มีการลงทุนในส่ วนของเครื่ องจักรเพื่อรองรั บการผลิตสิ นค้ า
ลิขสิ ทธิ์ ของ Disney ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยปี นีจ้ ะเน้ นการทาการตลาดให้ มากขึน้ รวมถึงการเปิ ดโชว์ รูมเพื่อ
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ลิขสิ ทธิ์ ของ Disney เพื่อสร้ างตราสิ นค้ าของเราให้ เป็ นที่ร้ ู จักมากขึน้ สาหรั บส่ วนของ
ธุรกิจพลังงาน บริ ษัทฯ มีตัวเลขการลงทุนสาหรั บโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ บนหลังคาไว้ ที่ 60
ล้ านบาทต่ อ 1 เมกะวัตต์ ทั้งนีจ้ ะยังขึน้ อยู่กับการเจรจาต่ อรองต่ อไป
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ภายหลังการตอบคาถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผถู ้ ือหุ น้ มีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมในเวลา 17.45 น.

สาริ สา ทองกิตติกุล
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 2
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3

รายงานประจาปี 2558
(ในรูปแบบ CD ROM)
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 3
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้
นิ ติบุคคลและเงิ นสารองตามกฎหมายตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผล
ดังกล่าวอาจมี การเปลี่ ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั สภาพคล่อง
แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 116 นั้น บริ ษทั มหาชนจากัดต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิ บของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริ ษทั
จะมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ตอ้ งมีทุนสารองมากกว่านั้น
เนื่ องจากทางบริ ษทั ยังจัดสรรเงิ นส ารองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่ า ว จึ งเสนอต่อที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับทราบการจัดสรรเงินกาไรจานวน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ไว้
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และขอเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลจาก
กาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ดังนี้
 จ่ายเงินปั นผลจากส่ วนที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ในอัตราหุน้ ละ 0.0153 บาท
 จ่า ยเงิ นปั นผลจากส่ วนที่ ไ ม่ ไ ด้รับ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น (NON-BOI) ในอัตราหุ ้นละ
0.0433 บาท
รวมเป็ นการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.0586 บาท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 32,241,169.16 บาท (สามสิ บ
สองล้านสองแสนสี่ หมื่นหนึ่ งพันหนึ่ งร้ อยหกสิ บเก้าบาทสิ บหกสตางค์) โดยมีกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิ ได้รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22
เมษายน 2559 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดาเนินการภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
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ข้อมูลเปรี ยบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล ระหว่างปี 2557 และ ปี 2558
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กาไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

ปี 2557

ปี 2558

70.98

80.59

5.10

2.90

520.00

550.19

เงินปั นผลทั้งสิ้ นต่อหุ น้ (บาทต่อหุ ้น)

0.069

0.0586

รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ นประมาณ (ล้านบาท)

35.88

32.24

54.46%

41.50%

จัดสรรเงินสารอง 5% ตามกฎหมาย (ล้านบาท)
จานวนหุ ้น (ล้านหุ ้น)

สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ หลังหักสารอง (%)*

หมายเหตุ : บริษัทมีอตั ราการจ่ ายเงินปันผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงินปันผลทั้งของปี 2557 และ ปี 2558

56 | ห น้ า ที่

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 4
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5
ประวัติกรรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
1. นายชาลี สุ ขสวัสดิ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท

การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

48 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
รองประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 94/2012 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2542 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษัท / กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
รองประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด
บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ ป (นราธิวาส 1) จากัด
บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ ป (ยะลา 1) จากัด
บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ ป (ปั ตตานี) จากัด
บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ ป (สงขลา) จากัด
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ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา

การดาเนินธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี

14.5387% / 14.5390% (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กับนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ และพี่ชายของ
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
16 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100.00
คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง สัดส่วนร้อยละ 100.00
คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100.00
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100.00
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ประวัติกรรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
2. นายอารักษ์ สุ ขสวัสดิ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท

การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

45 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ปริ ญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 95/2012 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2542 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษัท / กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จัดการ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด
บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ ป (นราธิวาส 1) จากัด
บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ ป (ยะลา 1) จากัด
บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ ป (ปั ตตานี) จากัด
บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ ป (สงขลา) จากัด
2550 – ปั จจุบัน คณะกรรมการสมาคม
Council of Asia Furniture Associations (CAFA)
2555 – ปั จจุบัน นายกสมาคม
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนไทย
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ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา

การดาเนินธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี

14.5387% / 14.6841% (รวมคู่สมรส)
บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กับนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ น้องชายของนายชาลี สุข
สวัสดิ์ และพี่ชายของนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
16 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100.00
คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง สัดส่วนร้อยละ 100.00
คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100.00
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100.00
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ประวัติกรรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
3. นางวราภรณ์ สุ ขสวัสดิ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน
ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา

73 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
-

Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 96/2012 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2542 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษัท / กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
การดาเนินธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี

2.5430% / 17.0893% (รวมคู่สมรส)
คู่สมรสของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และมารดาของ นางชาลี สุขสวัสดิ์
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
16 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100.00
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 5
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6
ประวัติกรรมการทีเ่ สนอให้ แต่ งตั้งเพิม่ เติม
นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ

ประวัตกิ ารทางาน

58 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ
University of Detroit (USA)
Director Certificate Program (DCP) รุ่ นที่ 19/2545
Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 21/2550
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่ นที่ 6/2551
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่ นที่
3/2551
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2547 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ
บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
2551 – 2558
กรรมการผู้จัดการ
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
2550 – 2551
กรรมการผู้จัดการ
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จากัด (มหาชน)
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ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน

ด้ านการเงิน
มีท้ งั หมด 2 แห่ง ดังนี้
กรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
- ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทา - ไม่มีให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) -ไม่มี-ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 5 (ต่ อ)
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 (ต่ อ)
คานิยามกรรมการอิสระของบริษัท
(ทีม่ ีความเข้ มกว่าข้ อกาหนดขั้นต่าของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ )
 ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษ ทั ร่ ว ม ผูถ้ ื อหุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ทั้ง นี้ นับ รวมการถื อหุ ้ นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรื อ ผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม บริ ษ ัท ย่อ ยล าดับ เดี ย วกัน
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปี ก่ อนวัน ที่ ยื่น ค าขออนุ ญาตต่ อส านัก งาน ทั้ง นี้ ลัก ษณะต้องห้า มดัง กล่ า ว
ไม่รวมถึ งกรณี ที่กรรมการอิ สระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
 ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุ ตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
 ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
กับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
 ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผู ้
มี อานาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน

64 | ห น้ า ที่

 ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
 ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มี สิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 6
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7
ค่ าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2559
ในช่ วงปี 2558 ทางบริ ษทั ได้กาหนดรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
25,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้ ที่ประชุ มได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่ งเป็ นวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2557 ที่ผา่ นมา
อนึ่ ง ในปี 2558 ได้มีการจ่า ยค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 3,240,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 และ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฎอยู่ในรายงานประจาปี 2558 ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแล
กิจการ หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
และสาหรั บ ช่ ว งปี 2559 ทางบริ ษ ทั ขอเสนอต่ อที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2559 ดังนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
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 ประธานกรรมการ
28,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้ ที่ประชุ มได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่ งเป็ นวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการที่พิจารณาปรับเพิม่ ขึ้นตามขอบข่ายการทางานและปริ มาณงานที่เพิม่ ขึ้นจากเดิม
หมายเหตุ :
เพื่อให้เกิ ดการตรวจสอบและถ่ วงดุ ลที่ดี รวมถึ งเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล บริ ษ ัท ได้ก าหนดนโยบายในการควบคุ ม การตอบแทนกรรมการและผู ้บ ริ ห าร นอกเหนื อ จาก
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุ ม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น และตามอานาจอนุมตั ิที่มี โดยการตอบแทน
เพิม่ เติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนาเสนอเป็ นวาระการประชุ มต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อพิ จารณาอนุ ม ตั ิ โดยระบุ รายละเอี ย ดและความสมเหตุ ส มผลของการจ่ า ย
สวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 7
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8
การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2559
จากการประชุ ม ของคณะกรรมการตรวจสอบครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 23 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2559 มี
สาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั สรุ ปว่า บริ ษทั ได้แต่งตั้ง
นายพิศิษฐ์ ชี วะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบ
บัญชี ของบริ ษทั มาตั้งแต่ปี 2558 (คิดเป็ นระยะเวลา 1 ปี ) ซึ่ งเป็ นปี ล่าสุ ดที่ปฏิ บตั ิหน้าที่ของการเป็ นผู ้
ตรวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีได้ทาหน้าที่ตามขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และมีขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบั บริ ษทั เป็ นอย่างดี มาโดยตลอด และมีการมอบหมายผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตเข้ามาดาเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผูส้ อบบัญชีใน แต่ละปี ดังนี้
รายการ

ปี 2559
(นาเสนอเพือ่ พิจารณา)
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด

ปี 2558

บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด
ชื่อสานักงาน
ตรวจสอบบัญชี
หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803
นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389
หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3425
หรื อผูส้ อบบัญชี ท่ า นอื่ นที่ บริ ษ ทั เอ็ม อาร์
แอนด์ แอสโซซิ เ อท จ ากัด เห็ น ควรและ
เหมาะสม
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีที่ถูกเสนอชื่ อนั้น ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อมี
ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่
ทาให้เกิดความสงสัยในความเป็ นกลางหรื อความเที่ยงธรรมของผูส้ อบบัญชี
ดัง นั้น ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ งที่ 1/2559 จึ ง มี ม ติ ใ ห้ เ สนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เพื่อแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรื อ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรื อนาย
เมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 3425 โดยให้คนหนึ่ งคนใดหรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นที่ บริ ษทั
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใน
ปี 2559 ต่อไป
ในการพิ จ ารณาค่ า สอบบัญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาใบเสนอราคาค่ า สอบบัญ ชี
ประจาปี 2559 ที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เสนอราคาค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยสาหรับปี 2559 เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 2,000,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชี ปี
2558 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 460,000 บาทต่อปี เนื่ องจากปริ มาณเนื้ องาน ขั้นตอน ระยะเวลาของการสอบ
บัญชี จะเพิ่มขึ้ นมากจากปี 2558 ซึ่ งน่ าจะสมเหตุ สมผลที่ จะเสนออัตราค่าสอบบัญชี ดงั กล่ าวต่อที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 ในส่ วนของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยสาหรับเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
รายการ
ค่าตรวจสอบประจาปี (Audit Fee)
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)
(Non-Audit Fee)
รวมค่ าสอบบัญชีท้งั หมดของบริษัท
และบริษัทย่อย

ปี 2559
(นาเสนอเพือ่ พิจารณา)
1,330,000

1,000,000

670,000

540,000

2,000,000

1,540,000

ปี 2558

เนื่ องจากในการนาเสนอครั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ผสู ้ อบบัญชี และสังกัดสานักงานสอบบัญชี
เดียวกัน ดังนั้นบริ ษทั จะดาเนินการวางแผนกาหนดการทางาน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผูส้ อบบัญชี
และติดตามงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ จะสามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลา
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แบบสรุปประวัตขิ องผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งในสานักงาน
อายุ
คุณวุฒิ / คุณสมบัติ

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
กรรมการบริ หาร
68 ปี
 บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล
กรรมการบริ หาร
42 ปี
 บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึ กอบรม

หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี
ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
45 ปี (2513 - ปั จจุบนั )
 บริ ษทั สานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จากัด
(2513 - 2546)
 บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จากัด
(2546 - 2552)
 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
(2552 - ปั จจุบนั )

หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
20 ปี (2538 - ปั จจุบนั )
 บริ ษทั สานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จากัด
(2538 - 2546)
 บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จากัด
(2546 - 2547)
 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
(2547 - ปั จจุบนั )

ประสบการณ์ดา้ นการสอบบัญชี

70 | ห น้ า ที่

นายเมธี รัตนศรีเมธา
กรรมการผูจ้ ดั การ (หัวหน้าสานักงาน)
57 ปี
 บัญชีบณ
ั ฑิตและนิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
35 ปี (2523 - ปั จจุบนั )
 บริ ษทั สานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จากัด
(2523 - 2546)
 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
(2547 - ปั จจุบนั )

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 8
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9
ข้ อมูลเบื้องต้ นเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 500.00 ล้ านบาท มีรายละเอียด
ดังนี้
วัตถุประสงค์
ประเภทของ
หลักทรัพย์

วงเงิน
อัตราดอกเบี้ย
อายุของหุ น้ กู้
การเสนอขาย

การไถ่ถอนก่อน
กาหนด
เงื่อนไขอื่น ๆ

: เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ชาระคืนหนี้ และ/หรื อใช้เป็ นเงินลงทุนใน
การขยายธุ รกิจ
: หุ น้ กูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่ งอาจเป็ นหุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ หรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ชนิดทยอย
คืนเงินต้น หรื อคืนเงินต้นครั้งดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มี
ประกัน มีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ น้ กูน้ ้ นั ๆ
: มูลค่ารวมของหุ ้นกูท้ ี่ยงั ไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง กาหนดไว้ไม่เกิน
500.00 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
: ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ ้นกูน้ ้ นั ๆ
: สาหรับหุ น้ กูร้ ะยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสาหรับหุ น้ กูร้ ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี
: เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายในกรณี จากัด
และ/หรื อเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
ทั้งหมด หรื อบางส่ วน ซึ่ งอาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครั้งเดียว หรื อหลายครั้ง
ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
: ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของหุ น้ กูท้ ี่ออกในแต่ละครั้ง
: ข้อจากัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ น้ กู้ อาทิ ประเภทหรื อชนิดของหุ น้ กูท้ ี่จะออก
ในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้ง
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอ
ขาย การไถ่ถอนก่อนกาหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่
ในอานาจของกรรมการผูจ้ ดั การและมอบอานาจให้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การใน
การกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ น้ กูแ้ ต่ละประเภท / แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มี
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เงื่อนไขอื่น ๆ (ต่อ)

: อานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ น และเกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอ
ขายหุ น้ กูน้ ้ นั ๆ ให้สาเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ซึ่ งรวมถึงมีอานาจในการแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย
การเข้าทาและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา
Placement Agreement และ/หรื อสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทาและยืน่ คา
ขอและเอกสารต่าง ๆ กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง เป็ นต้น และให้นาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 9

ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้อ 17. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่าง
น้อยห้า (5) คน แต่ ไม่ เกิ นสิ บ ห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่ น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องมี ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
กรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ น้ ต่อหนึ่ง (1) เสี ยง
(2) ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตาม (1) เลื อกตั้งบุ คคลเดี ยวหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ กรณี เลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่ จะพึ งมี หรื อ จะพึ ง เลื อกตั้ง ในครั้ งนี้ ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ งได้รับ การ
เลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 19. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจาปี ทุ กครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่ งใน
สาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม
ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั
ฉลากกัน ส่ วนปี หลัง ๆ ต่ อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ ง นานที่ สุ ดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง
ข้อ 20. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
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(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด หรื อกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตาม ข้อ 22.
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
หมวดที่ 6
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มี การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญประจาปี ภายในสี่ (4)
เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น คราวอื่ น นอกจากวรรคหนึ่ ง ให้ เ รี ยกว่ า การประชุ ม วิ ส ามัญ โดย
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
หรื อผูถ้ ือหุ ้นจานวนไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บ
(1/10) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อ ขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่ อใดก็ ไ ด้ แต่ ต้องระบุ เหตุ ผ ลในการที่ขอให้เรี ย ก
ประชุ ม ไว้ใ ห้ชัดเจนในหนัง สื อดังกล่ า วด้วย ในกรณี เช่ นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี ก าร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้นจากผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าว
ข้อ 36. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบ วาระการประชุ ม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ ประชุ มพร้ อมด้วยรายละเอี ยดตาม
สมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทั้ง ความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่ อ งดัง กล่ า ว และจัดส่ ง ให้ผูถ้ ื อหุ ้ นและนาย
ทะเบี ย นทราบไม่ น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่ อนวันประชุ ม ทั้ง นี้ ให้ล งโฆษณาค าบอกกล่ า วนัด
ประชุ มในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุ มไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
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ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) มาประชุ มไม่นอ้ ย
กว่ายี่สิบห้า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ น
องค์ประชุม
ในกรณี ที่ ป รากฏว่า การประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งใด เมื่ อล่ วงเวลานัดไปแล้วถึ ง หนึ่ ง (1) ชั่วโมง
จานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หาก
ว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้องขอให้การประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุ มใหม่ และใน
กรณี น้ ี ให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุ ม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุ ม
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 39. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ให้ถือว่าหุ ้นหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ ง และผูถ้ ื อหุ ้นคน
ใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากการออกเสี ยงเลื อกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ป กติ ให้ถื อ คะแนนเสี ย งข้างมากของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยง
หนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคล
อื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของ
บริ ษทั
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(ค) การทา แก้ไข หรื อยกเลิ กสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมด
หรื อบางส่ วนที่สาคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั
หรื อการควบรวมกิ จการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไร
ขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุ น้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิ จารณาเลื อกตั้ง กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการที่ พ น้ จากต าแหน่ ง ตามวาระ และ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่น ๆ
ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่นนอกจากเงิ นกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั มียอดขาดทุนสะสม
อยูห่ า้ มมิให้จ่ายเงินปั นผล
เงิ นปั นผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ ้น หุ ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่ น
สาหรับหุ น้ บุริมสิ ทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริ ษทั มี
ผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่ นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวต่อไป
การจ่ายเงิ นปั นผลให้กระทาภายในหนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น หรื อที่ประชุ ม
คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้นและให้โฆษณาคาบอก
กล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
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ข้อ 46. บริ ษทั ต้องการจัดหากาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้า (5)
ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีทุน
สารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน
ข้อ 47. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั

77 | ห น้ า ที่

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 10

ข้ อปฏิบัติสาหรับการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องข้อพึ งปฏิ บตั ิ สาหรับการจัด
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จด
ทะเบียนยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่ งจะเป็ นการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้การจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และ
เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ น
ผูถ้ ือหุ ้น ผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ ม เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้า
ร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
 เอกสารและหลักฐานแสดงสิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุ ม
บริ ษทั ใคร่ ขอให้ผถู้ ือหุน้ แสดงหลักฐานและปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
 บัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อบัต รประจ าตัว ข้า ราชการ หรื อบัต รพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ตัวจริ งที่ยงั ไม่
หมดอายุของผูถ้ ือหุน้
2. กรณี มีการมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะที่ บริ ษทั ได้จดั ส่ งมาพร้ อมกรอกข้อความให้ค รบถ้วน และปิ ด
อากรแสตมป์
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตร
พนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ หรื อ ส าเนาใบขับ ขี่ หรื อส าเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างชาติ) ที่ ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
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ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล
1. กรณี ผมู ้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตร
พนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ หรื อ ส าเนาใบขับขี่ หรื อส าเนาหนังสื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาหนังสื อรับ รองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อสาเนาหนังสื อรั บรองนิ ติบุ คคล
(กรณี เป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
2. กรณี มีการมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งมาพร้ อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิ ด
อากรแสตมป์
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตร
พนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ หรื อ ส าเนาใบขับ ขี่ หรื อส าเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั และผูร้ ับ
มอบฉันทะ
 สาเนาหนังสื อรับ รองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อสาเนาหนังสื อรั บรองนิ ติบุ คคล
(กรณี เป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ในกรณี สาเนาเอกสารจะต้องมี การรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นในต่างประ
เทส ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั จัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด หาก
ผูถ้ ือหุ น้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ ดังนี้
 ให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งมาให้
 ผูม้ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนน
เสี ยงได้
 ผูม้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ
ผูร้ ับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
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 ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสื อมอบฉันทะ พร้ อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบ
อานาจฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
 ส่ งหนังสื อมอบฉันทะฉบับจริ งพร้อมปิ ดอาการแสตมป์ และเอกสารประกอบมาทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียน ตามชื่อ - ที่อยูข่ องบริ ษทั โดยจ่าหน้าซองถึง
สานักงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) สาขาลาลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โดยโปรดส่ งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 6 เมษายน 2559
 หากผูร้ ับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนาหนังสื อมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ณ
สถานที่ ป ระชุ ม เพื่ อลงทะเบี ย นอย่า งน้อยล่ วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่ อนการเริ่ ม ประชุ ม เพื่ อให้
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่ มประชุม
หมายเหตุ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด ( มหาชน) ขอสงวนสิ ทธิ ในการอนุญาตให้เฉพาะผูม้ ี
เอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่ วมประชุมเท่านั้น
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ ม
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ณ สถานที่ล่วงหน้าก่อนการประชุ มไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ ง
ชัว่ โมง หรื อตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงกาหนดเวลาเริ่ มการประชุม
สถานที่ประชุ ม : ณ ห้อ งบอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิง ส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
 การออกเสี ยงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยง
บริ ษทั จะจัดเตรี ยม บัตรลงคะแนนเสี ยงไว้ให้ผถู้ ือหุ ้น ณ จุดลงทะเบียนบริ เวณทางเข้าห้องประชุ ม
เพื่อผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงตามวาระการประชุม
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสี ยง
การออกเสี ยงลงคะแนน จะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยประธานในที่ประชุ มจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ ือหุ ้น
พิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในที่ประชุ มว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ผถู ้ ือหุ น้ ระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริ ษทั เก็บ
และรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทาการตรวจนับ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีคนกลางร่ วมทาหน้าที่ตรวจรับบัตรและ
นับคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุม
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1. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
o กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ ม และมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ ง
เสี ยง เป็ นเสี ยงชี้ขาด
o ในกรณี อื่น ซึ่ งมี กฎหมาย และ/หรื อข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดไว้แตกต่างจากกรณี
ปกติ ให้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามที่กาหนดนั้น โดยประธานที่ประชุ มจะแจ้งให้ผถู ้ ื อ
หุ น้ ในที่ประชุมรับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงตามที่ผมู้ อบฉันทะ
ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผูถ้ ื อหุ ้นที่มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้า มมิใ ห้ออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ องนั้น
ยกเว้น การออกเสี ย งเลื อกตั้ง กรรมการ และประธานที่ ป ระชุ ม อาจเชิ ญผูน้ ้ ัน ออกนอกห้อ ง
ประชุ มชัว่ คราวได้
หลักเกณฑ์ การนับคะแนนเสี ยง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง
บริ ษทั จะนับคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสี ยงในแต่
ละวาระจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ก่อนเริ่ มประชุ ม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริ ษทั จะนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระโดย
การหักคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ออกจากหุ ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับ
คะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่ มวาระถัดไป ยกเว้ น การลงคะแนนเสี ยง
ในระเบียบวาระการประชุ มที่ 5 พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ ง
ตามกาหนดวาระ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายที่เข้าร่ วมประชุม (ทั้งกรณี เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสี ยง)
หมายเหตุ ; บริ ษทั ลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงการประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยระบบ Barcode
การออกเสี ยงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยง
1. ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสี ยงเป็ นแผ่นพิมพ์
สาหรับแต่ละวาระการประชุ ม (ทั้งหมด 9 วาระ ไม่รวมวาระ เรื่ องอื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่น
นั้นจะระบุชื่อผูถ้ ือหุ น้ และสิ ทธิ ออกเสี ยง โดยถือว่าหนึ่งหุ น้ มีหนึ่ งเสี ยง ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับ
มอบฉันทะจะต้องใช้บตั รหลักฐานในการออกเสี ยงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
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2. วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องพ้ นจากตาแหน่ ง
ตามกาหนดวาระ จะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงเป็ นแผ่นพิมพ์ แยกหัวข้อเป็ นข้อย่อยต่างหาก
โดยเฉพาะ ซึ่ งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการไว้ท้ งั 3 ท่าน แยกต่างหาก
จากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยผูถ้ ือหุ ้นใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่
ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
4. วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 500.00 ล้ านบาท : ใช้
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มและมี
สิ ทธิออกเสี ยง
5. สาหรับการทาเครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นสามารถออกเสี ยงลงคะแนน
เห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผูถ้ ือหุ ้นทาเครื่ องหมายถูก ()
หรื อ กากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ งลงในช่องที่เป็ นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียว
เท่านั้น
6. บัตรเสี ย คือ บัตรหลักฐานการออกเสี ยงลงคะแนนที่มีการกาเครื่ องหมายอื่นใดนอกจาก
เครื่ องหมายถูก () หรื อ กากบาท () เพียงหนึ่ งเครื่ องหมาย หรื อ มากกว่าหนึ่ งช่อง หรื อ
เป็ นการออกเสี ยงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กาลังพิจารณา จะถือเป็ นบัตรเสี ย
7. การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผยโดยประธานในที่ประชุม หรื อผูท้ ี่ดาเนินการ
ประชุมแทนอยูใ่ นระหว่างนั้น จะขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่งดออกเสี ยง หรื อไม่เห็นด้วยชูมือขึ้น และ
ส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ทาเครื่ องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กาลังพิจารณาให้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
8. เมื่ อเจ้าหน้า ที่ ของบริ ษทั ทาการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสี ย งจากผูถ้ ื อหุ ้นที่ งดออกเสี ย ง
หรื อไม่เห็ นด้วยเสร็ จแล้วจะทาการนับคะแนนและแสดงผลสรุ ปคะแนนเสี ยงทันทีในที่
ประชุม โดยประธานที่ประชุมจะเป็ นผูส้ รุ ปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
9. ผูถ้ ื อหุ ้นที่เข้ามาร่ วมประชุ มจะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่ วมประชุ ม
เท่านั้น สาหรั บท่ านผูถ้ ื อหุ ้นที่ กลับ ไปก่ อนการประชุ มสิ้ นสุ ดนั้น จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระที่ยงั มิได้พิจารณา
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 11
ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
มาด้วยตนเอง

ผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง
เริ่ ม 13.00 น

โต๊ะลงทะเบียนผูไ้ ด้รับ
มอบฉันทะ เริ่ ม 13.00 น
ตรวจสอบหนังสื อมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจาตัว
และใบลงทะเบียน

แสดงหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมบัตรประจาตัวผูม้ อบและ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode

หมายเหตุ
 -นับคะแนนเสี ยงโดยวิธีการ
หักคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
ออกจากจานวนหุ้ นทั้ง หมด
ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ทธิ อ อก
เสี ยง
 -กรุ ณาส่ งบัตรลงคะแนนทุก
วาระคื นต่อเจ้าหน้าที่ บริ ษทั
เมื่อเสร็ จสิ้นการประชุม

ประธานเปิ ดการประชุม (เวลา 14.00 น)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
ลงคะแนนเสี ยง
นับคะแนนเสี ยง
ประธานกล่าวสรุ ปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม
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ผูต้ อ้ งการออกเสี ยง “ไม่
เห็นด้วย” หรื อ “งดออก
เสี ยง” ในวาระนั้น ๆ ให้
กรอกบัตรลงคะแนน
และชูมือเพื่อให้
เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 12
ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัททีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน

79 ปี
ไทย
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบ
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดา้ นการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (ทบ.)
โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.).
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสาหรับผูบ้ งั คับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 10/2004 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2555 – ปั จจุบัน
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2529 – ปั จจุบัน
นายทหารพิเศษประจากรมทหารราบที่ 21 รั กษาพระองค์
2535 – ปั จจุบัน
ประธานมูลนิธิไตรแก้ ว โรงเรี ยนธรรมวาที
2540 – ปั จจุบัน
ราชองครั กษ์ พิเศษ
2547 – ปั จจุบัน
นายกสมาคมทหารผ่ านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
2556 – ปั จจุบัน
ประธานมูลนิธิไลออนส์ ประเทศไทย
2547 – ปั จจุบัน
ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษทั ทีกรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
2529 – ปั จจุบัน
ประธานที่ปรึ กษาและกรรมการ
บริ ษทั อี.เทค. จากัด
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2535 - ปั จจุบัน

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่ อได้
ส่ วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559

ประธานที่ปรึ กษา
บริ ษทั ดาต้าโปรดักส์ทอปปิ้ งฟอร์ม จากัด

- ไม่มี - ไม่มี 3 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
- ไม่มี -
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 13
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่........................................................................
วันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ...............................
(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สัญชาติ...........................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่...............................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ น
้ ของบริ ษทั .................อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน).........................................................
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม..........................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ............................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ...................................หุน้ และออกเสี ยงคงคะแนนได้เท่ากับ........................เสี ยง
หุน้ บุริมสิทธิ.............................หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ............................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................หรื อ
(2) ............................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................หรื อ
(3) ............................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ในวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ห้องบอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์
โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
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 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสะสม และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ............นายชาลี สุขสวัสดิ์.........................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ............นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์....................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ............ นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์..........................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการเพิม่ เติม
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 10 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
(5)
(6)

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า
การลง คะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ
ในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่การ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)

หมายเหตุ
(1) ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

ไม่สามารถ

แบ่งแยกจานวนเงินให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3) ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น เป็ นผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม ชั้น 3
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อที่ จะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้วย
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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แบบคาขอรับรายงานประจาปี เป็ นรู ปเล่ ม

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2558 ในรู ปแบบเล่มเอกสาร ผูถ้ ือหุ น้ สามารถ
แจ้งความจานงขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชดั เจนลงในแบบคาขอรับรายงานประจาปี เป็ นรู ปเล่มที่
แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ ฉบับนี้ แล้วส่ งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 0-2152-7305 หรื อที่
e-mail : ir@eastcoast.co.th ภายหลังจากได้รับแจ้งความประสงค์ ทางบริ ษทั จะดาเนินการจัดส่ งรายงาน
ประจาปี 2558 ให้กบั ท่านทางไปรษณี ยต์ ่อไป
ชื่อผูถ้ ือหุ ้น

………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์

………………………………………………………………………………………..

หรื อสามารถติดต่อขอรับได้ดว้ ยตนเองที่
สานักงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) สาขาลาลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
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แผนทีส่ ถานทีจ่ ัดการประชุ ม
ณ ห้องบอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : +662-378-8000 โทรสาร : +662-378-8084
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