รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมบอลรู ม ชัน้ 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์
คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ก่ อนเริ่มการประชุม
ทาง บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ได้ ให้ ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ข้ อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกาหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วเป็ นเงิน 137,547,650 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้
550,190,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทังสิ
้ ้น 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวน
หุ้นสามัญจานวน 780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
ณ ตอนเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้ าร่วมการประชุมจานวนทังสิ
้ ้น 93 ราย
โดยมาประชุมด้ วยตัวเอง 18 ราย และรับมอบฉันทะ 75 ราย มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตัวเอง 18 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 337,237,200 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
61.2946
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 75 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 95,177,900 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
17.2991
3. รวมจานวนทังสิ
้ ้น 93 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 432,415,100 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 78.5937 ของ
จานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ซึง่ มีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจานวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทฯ และ
ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป
บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุม ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี
และที่ปรึกษากฎหมายทีเ่ ข้ าร่วมประชุมเพื่อทาหน้ าที่ดแู ลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
เพือ่ ให้ การ
ลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. พลเอกเทอดศักดิ*์ * มารมย์
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ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ์

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

จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

รศ.ทรงกลด
นายชาลี
นายวัลลภ
นายอารักษ์
นางสาวทิพวรรณ
นางวราภรณ์

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

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

ผู้บริหารของบริษัทฯ
1. นางสาวพชนัน

สิงห์ภู่

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจาปี 2558 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
1. นายพิศษิ ฐ์
ชีวะเรื องโรจน์
2. นายอัครเดช
เปลีย่ นสกุล
3. นางสาวรัชดาพร ตังเกษมุ
้
กดา
ที่ปรึกษากฎหมายจาก สานักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ การลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ อง
ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
1. นายฐานันดร์
เจริ ญฤทธิ์
2. นางสาวศิริลกั ษณ์ แย้ มพยุง
3. เจ้ าหน้ าที่อีก 1 ท่าน
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
1. นางสาวสาริ สา
ทองกิตติกลุ
2. นางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ

ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทางบริ ษัทฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ ทกุ ท่านเข้ าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงและวิธีการคานวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
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กติกาการประชุม
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้ที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
จะได้ รับแจกบัตร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้ าร่วมการประชุม ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหุ้นได้ ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้ รับบัตรลงคะแนน ซึง่ มติดงั กล่าวจะสอดคล้ องกับมติที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ระบุไว้ ใน
หนังสือมอบฉันทะ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนทาการลงมติ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น กรุณา
ยกมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั ท่าน พร้ อมแจ้ งชื่อ นามสกุล หากเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ต้ องแจ้ งชื่อผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้ วยทุกครัง้ เพื่อบริ ษัทจะได้ ทาการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้ อย่างถูกต้ อง เมื่อมีการ
ลงมติในวาระนัน้ ๆ แล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนเพือ่ นามาคานวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. จานวนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจานวนไม่เท่ากัน
เพราะบางท่านอาจเข้ ามาประชุม
เพิ่มเติมหรื อกลับก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ ้นสุด กรุณาลงทะเบียนกลับพร้ อมส่งคืน
บัตรลงคะแนนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ที่หน้ าประตูทางออกด้ วย อนึง่ บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อ
เสร็ จสิ ้นการประชุมเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน โดยมอบให้ กบั เจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนนต่อไป
การลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดเป็ นพิเศษ จะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ หากไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในวาระใด ให้ กาเครื่ องหมายถูก ()
หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึง่ ลงในช่อง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง พร้ อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และ
ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ หากใส่เครื่ องหมายไม่ถกู ต้ อง ไม่ชดั เจน การลงคะแนนเสียงนัน้ ๆ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
5. สาหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ยกมือขึ ้น จะมีเจ้ าหน้ าทีเ่ ดินไป
เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทังนี
้ ้บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและ
งดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็ นคะแนนที่
เห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
การนับคะแนนเสียง และวิธีการคานวณคะแนนเสียง
6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 จะแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้ แก่ วาระที่ 1 3 4 5 6 และวาระที่ 8 โดยบริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ ลงคะแนนเห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งด
ออกเสียง
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b. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม ได้ แก่วาระที่ 7 โดยบริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
c. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ได้ แก่ วาระที่ 9 โดยบริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียง
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
7. เพื่อให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนัน้ สาหรับวาระที่ 5 ซึง่
เป็ นวาระพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
ต่ ้ องพ้ นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ และ วาระที่
6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการเพิ
้
่มเติม บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ทัง้
ในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทาเครื่ องหมายถูก () หรื อ
กากบาท () อย่างใดอย่างหนึง่ ลงในช่องเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง พร้ อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน
จากนันจะมี
้ เจ้ าหน้ าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทังนี
้ ้หากผู้ถือหุ้นไม่สง่ บัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็น
คัดค้ านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
8. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้ าจอเพื่อแสดงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบ
9. สาหรับรายงานประจาปี 2558 บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี นี ้ในรูปแบบ CD แล้ ว หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริ เวณโต๊ ะ
ลงทะเบียนของบริ ษัท
เริ่มการประชุม
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดี เพื่อเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 และก่อนที่จะเริ่ มเข้ าสู่ลาดับ
ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับเอกสารที่ใช้ ในการประชุมวันนี ้ บริ ษัทได้
เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท และแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตังแต่
้ วนั ที่ 7 มีนาคม 2559 และบริ ษัท
ได้ เปิ ดโอกาสให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม การเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และการเสนอคาถามล่วงหน้ าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ตังแต่
้ วนั ที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึง
วันที่ 6 เมษายน 2559 ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ และเสนอเพื่อ
พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม รวมถึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดส่งคาถามเข้ ามาล่วงหน้ าเช่นกัน
สาหรับความคืบหน้ าล่าสุดจากทีบ่ ริ ษัทได้ เข้ าร่วมประกาศเจตนารมณ์ตอ่ ต้ านการทุจริ ต ตามโครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) นัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการจัดทานโยบายและวางระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมตามความเสีย่ งคอร์ รัปชันของธุรกิจ ซึง่ เมื่อดาเนินการตามแบบประเมินตนเองครบทุกข้ อ รวมถึง
ให้ บคุ คลที่สามตรวจสอบข้ อมูลเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ทางบริ ษัทจะยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิฯ (CAC
Council) เพื่อพิจารณาให้ การรับรองต่อไป
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ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนด โดยเรี ยงตามลาดับรวมทังสิ
้ ้น 10 วาระ
ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 ของบริ ษัท ซึง่ ถูกจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 และบริ ษัทได้ บนั ทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริ งและจัดทารายงานการประชุมส่งให้ กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ประชุม รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.ecf-furniture.com โดยมีสาเนา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ของบริษัท ซึง่ ถูกจัดขึ ้นเมือ่ วันที่
16 เมษายน 2558 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้

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

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)
432,572,300
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ในรอบปี บัญชี ตัง้ แต่ วนั ที่ 1
มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในรอบปี บัญชี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผา่ นมา รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจาปี
2558 ซึง่ ส่งให้ ในรูปแบบซีด-ี รอม (CD-ROM) พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี ้
ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ รายงาน
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จดั การ ได้ เรี ยนชี ้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2558 ดังนี ้
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ในรอบปี 2558 ได้มีเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ดังนี ้
 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมและกาไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง โดยรายได้ รวม เติบโตร้ อยละ 10.61 และกาไรสุทธิ
เติบโตร้ อยละ 7.09
 ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (“ECFH”) ขึ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อย ประกอบ
ธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น และปั จจุบนั ได้ เข้ าดาเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีกและพลังงานทางเลือกแล้ ว
 จัดตังบริ
้ ษัทย่อยทางอ้ อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปนุ่ คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ ที่เมืองฮิเมจิ ประเทศญี่ปนุ่ มีสดั ส่วนการ
ถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51 และเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้ าได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2558
 เข้ าลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (“MOU”) เพื่อความร่วมมือดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานชีว
มวล โดยจัดตังบริ
้ ษัทร่วมทุนขึ ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ประกอบด้ วย บริ ษัท ฟอร์ จนู พาร์ ท อินดัสตรี ้ จากัด (มหาชน)
(FPI) บริ ษัท วิชญ์ อุตสาหกรรม จากัด และกลุม่ ผู้ประกอบการโรงไม้ หรื อโรงเลือ่ ยไม้ เพื่อเตรียมการเข้ าประมูลสัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้ า (PPA) ในพื ้นที่ภาคใต้
 ECFH ในฐานะบริษัทย่อยได้ เข้ าลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กบั Can Do Company Limited (“Can
Do”) ประเทศญี่ปนุ่ เพื่อดาเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีกจาหน่ายสินค้ าทังร้้ านในราคา 60 บาท ปั จจุบนั เปิ ดให้ บริ การแล้ ว 4 สาขา
นับตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2558 ที่ผา่ นมา
ความสาเร็จในรอบปี 2558
 ECF เป็ น 1 ใน 8 บริ ษัทของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีกาไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง 3 ปี นับตังแต่
้ ปี
2556 – 2558 คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลีย่ ต่อปี อยูท่ ี่ 35.44% โดยไตรมาสที่ 4 ปี 2558 สามารถสร้ างยอดขายได้ ทาสถิติสงู สุด
ที่ประมาณ 370 ล้ านบาท
 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนุ่ สามารถเดินหน้ าจาหน่ายไฟฟ้ าในเชิงพาณิชย์ได้
ด้ วยความเรียบร้ อย และมีคา่ กาลังการผลิตไฟฟ้ าจริงสูงกว่าทีค่ าดการณ์ไว้
 สามารถเจรจาเพือ่ ติดต่อขอซื ้อแฟรนไขส์ เพื่อนามาเปิ ดให้ บริ การได้ ในประเทศไทย และเปิ ดให้ บริการ
ร้ าน Can Do ได้ ถึง 3 สาขา ภายในระยะเวลา 2 เดือน ปั จจุบนั มีพื ้นที่ให้ บริ การรวม 4 สาขา ได้ แก่ ฟิ วเจอร์ พาร์ ครังสิต ซี
คอนสแควร์ เดอะ พาซิโอ พาร์ ค กาญจนาภิเษก และโฮมโปร รัตนาธิเบศร์
กรรมการผู้จดั การ ได้ เรี ยนชี ้แจงข้ อมูลรายได้ รวมเปรี ยบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2557 และ ปี 2558
โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 บริ ษัทฯ มีอตั ราการเติบโตของรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นเท่ากับ ร้ อยละ 0.42 ร้ อยละ 1.98 ร้ อย
ละ 11.96 และลดลงร้ อยละ 29.95 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่ทงนี
ั ้ ้โดยภาพรวมแล้ วบริ ษัท ฯ
สามารถสร้ างอัตราการเติบโตของรายได้ รวมทังปี
้ 2558 ได้ เท่ากับร้ อยละ 10.61 โดยมีรายได้ รวมตลอดปี 2558 เท่ากับ
1,358.30 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีรายได้ รวมเท่ากับ 1,227.96 ล้ านบาท
ข้ อมูลกาไรสุทธิเปรี ยบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2557 และ ปี 2558 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4
บริ ษัทฯ มีอตั ราการเติบโตของกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นเท่ากับ ติดลบร้ อยละ 21.81 ร้ อยละ 12.82 ร้ อยละ 1.03 และร้ อยละ 66.28
ตามลาดับ เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่ทงนี
ั ้ ้โดยภาพรวมแล้ วบริษัทฯ สามารถสร้ างอัตราการเติบโตของกาไร
สุทธิทงปี
ั ้ 2558 ได้ เท่ากับร้ อยละ 7.08 คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 74.83 ล้ านบาท
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ข้ อมูลรายได้ แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ตังแต่
้ ปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ โดยส่วนใหญ่ มา
จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตจากไม้ ปาติเคิลบอร์ ด โดยในปี 2558 สามารถสร้ างรายได้ จากการขายได้ ที่ 952.55
ล้ านบาท รองลงมาคือ เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตจากไม้ ยางพาราที่ 188.97 ล้ านบาท เฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม และ
ร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ าปลีกรายย่อยเท่ากับ 108.04 ล้ านบาท รายได้ จากการจาหน่ายกระดาษปิ ดผิว เท่ากับ 65.15 ล้ านบาท
และไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ งเท่ากับ 19.39 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยภาพรวมแต่ละผลิตภัณฑ์มีรายได้ จากการขาย
เติบโตขึ ้นจากเดิม
ข้ อมูลรายได้ แบ่งแยกตามช่องทางการจัดจาหน่าย ตังแต่
้ ปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ โดยส่วนใหญ่
มาจากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order) โดยในปี 2558 สามารถสร้ างรายได้ จากการขายได้ ที่
784.85 ล้ านบาท รองลงมาคือ เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทที่ 356.36 ล้ านบาท เฟอร์ นิเจอร์ ทจี่ าหน่าย
ผ่านโชว์รูม เท่ากับ 99.94 ล้ านบาท และร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ าปลีกรายย่อยเท่ากับ 8.41 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้หากคิดเป็ นสัดส่วนการจาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ จะมีสดั ส่วนรายได้ เท่ากับร้ อยละ 41
และ ร้ อยละ 59 ตามลาดับ
นอกจากข้ อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2558 แล้ ว กรรมการผู้จดั การยังได้
แจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงแผนธุรกิจในปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์
บริ ษัทฯ ได้ วางแผนกลยุทธ์สาหรับธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ สาหรับปี 2559 โดยขณะนี ้บริ ษัทฯ สามารถขยายฐาน
ลูกค้ ารายใหม่ในประเทศญี่ปนได้
ุ่ เพิ่มขึ ้นอีก 3 ราย สาหรับฐานลูกค้ าเก่าจะพยายามรักษาระดับอัตราการเติบโตให้ อยูใ่ น
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 สาหรับกลุม่ ลูกค้ าตะวันออกกลาง บริ ษัทฯ จะใช้ กลยุทธ์การปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์นาเสนอ
ต่อลูกค้ าให้ มากขึ ้นเพื่อเพิ่มโอกาสสร้ างรายได้ ให้ มากขึ ้น
สาหรับการจาหน่ายสินค้ าในประเทศ บริ ษัทฯ ยังคงเดินหน้ าสร้ างการเติบโตให้ ครอบคลุมในทุก ๆ ช่อง
ทางการจาหน่าย ได้ แก่ กลุม่ ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) การจาหน่ายผ่านโชว์รูม ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีก
รายย่อยทัว่ ประเทศ (Dealer) รวมถึงยังคงเน้ นการสร้ างแบรนด์สินค้ า โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ จะเน้ นการสร้ างแบรนด์
สินค้ า FINNA HOUSE ซึง่ เป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ภายใต้ ลขิ สิทธิ์ลายการ์ ตนู ดิสนีย์ ให้ สามารถสร้ างรายได้ ให้
เพิ่มขึ ้นจากเดิม
กลยุทธ์ GIPT : ในปี นี ้บริ ษัทฯ ได้ นากลยุทธ์ GIPT มาใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนาธุรกิจ โดยมีรายละเอียด คือ
- Growth : รักษาการเติบโตของธุรกิจ ให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
- Innovation : สร้ างสินค้ าที่มีนวัตกรรมผ่านการออกแบบ การจัดหาสินค้ าเพื่อเติมเต็มรูปแบบสินค้ าให้ มี
มีนวัตกรรม ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคที่เปลีย่ นแปลงไป
- Profit : เน้ นการสร้ างกาไรให้ กบั ธุรกิจในทุกกลุม่ ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจาหน่าย
- Technology : นาเทคโนโลยีมาเติมเต็มความทันสมัยให้ กบั ธุรกิจ
สาหรับธุรกิจในส่วนของบริษัทย่อย บริ ษัทฯ ได้ วางแผนเดินหน้ าเปิ ดสาขาร้ าน Can Do อย่างต่อเนื่องจาก
ปั จจุบนั ที่มีอยู่ 4 สาขา ให้ เพิม่ ขึ ้นเป็ น 7 – 10 สาขา ภายในปี นี ้ นอกจากนี ้อาจจะมีแผนการขายแฟรนไชส์ ซึง่ บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั ้
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สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล ที่ทางบริ ษัทฯ ได้ จดั ตังบริ
้ ษั ทร่วมทุนเป็ นทีเ่ รี ยบร้ อยแล้ วรวม 4
บริ ษัท ได้ แก่
1. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1)
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (ยะลา 1)
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (ปั ตตานี)
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (สงขลา)
ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมตัวเพื่อเข้ าร่วมการประมูลเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า (PPA) ที่จะเปิ ด
ให้ ยื่นข้ อเสนอได้ ภายในช่วงเดือนมิถนุ ายนนี ้
นอกจากนี ้ในส่วนของนโยบายการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน บริ ษัทฯ ยังคงเน้ นการสร้ างประโยชน์ให้ กบั สังคม
ชุมชนในบริ เวณพื ้นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ และสานักงานสาขา โดยกิจกรรมที่จดั ทาในรอบปี ที่ผ่ านมา ได้ แก่ กิจกรรมการ
สร้ างบ้ านให้ กบั ผู้ยากไร้ กิจการสร้ างสุขอนามัยที่ดใี ห้ กบั พนักงาน กิจการเลี ้ยงอาหารบ้ านพักคนชรา และผู้ยากไร้ เป็ นต้ น
ภายหลังจากการรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2558 ของกรรมการผู้จดั การ ประธานฯ ได้ สอบถาม
ว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อไม่ ซึง่ ในที่ประชุมได้ มคี าถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี ้
นายนรา ศรี เพชร ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย อาสาพิ ทกั ษ์ สิทธิ ผถู้ ือหุน้ (“นายนราฯ
อาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ถู อื หุ้น”) ได้ กล่าวขอบคุณสาหรับการนาเสนอข้ อมูลผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาของบริ ษัทฯ
และได้ สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. การเข้าลงทุนใน ECFH จากเดิ มมี สดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 51 และมี แผนการเพิ่ มสัดส่วนการ
ลงทุนใน ECFH จากร้อยละ 51 เป็ น ร้อยละ 75 ไม่ทราบว่าขณะนีม้ ี ความคืบหน้าอย่างไร
2. ขอทราบสัดส่วนการถือหุ้นของ ECFH ในแต่ละบริ ษัทฯ ทีจ่ ะเป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล
3. ภายหลังจากดาเนิ นโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวลแล้ว ไม่ทราบว่าสัดส่วนรายได้จากธุรกิ จ
พลังงานไฟฟ้ าจะรับรู้เข้ามาทีง่ บการเงิ นของบริ ษัทฯ เป็ นสัดส่วนอย่างไร
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผทู้ ีเ่ กีย่ วข้องตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นผูต้ อบคาถามในแต่ละข้อ ดังนี ้
1. การเพิ่ มสัดส่วนการลงทุนใน ECFH ในฐานะบริ ษัทย่อยของ ECF ได้ดาเนิ นการเป็ นทีเ่ รี ยบร้อย
นับตัง้ แต่เดือนมกราคม 2559 ที ่ผ่านมา โดยได้ดาเนิ นการเพิ่ มทุนและขยายสัดส่วนการถื อหุ้น
จากร้อยละ 51 เป็ นร้อยละ 75
2. สัดส่วนการถื อหุ้นของ ECFH ในแต่ละบริ ษัทฯ ทีจ่ ะเป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานชี วมวล มี ดงั นี ้
1. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (นราธิ วาส 1) จากัด ถื อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
2. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จากัด ถื อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00
3. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (ปั ตตานี) จากัด ถื อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
4. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (สงขลา) จากัด ถื อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
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3. ในเบื้องต้นคาดว่า โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวลภายหลังการประมูลเพือ่ ให้ได้มาซึ่ งสัญญา
ซื ้อขายไฟ (PPA) ในแต่ละโครงการจะสามารถสร้างรายได้ได้ประมาณ 300 ล้านบาทต่อปี ต่อ
โครงการ
ภายหลังการตอบคาถามดังกล่าวทังหมด
้
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อ
ข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงเข้ าสูว่ าระการ
ประชุมที่ 3 ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม
วาระที่ 3

- เป็ นวาระเพือ่ ทราบไม่มีการลงมติ -

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่ อย ประจาปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มกี ารทางบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว เพื่อนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 กาหนด โดยรายละเอียดได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
โดยในวาระนี ้ขอเชิญ นางสาวพชนัน สิงห์ภู่ ในฐานะผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อานวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน”) เป็ นผู้รายงานเรื่ องงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท ในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2558 สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทฯ โดยนายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ จากบริ ษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ ว
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ด้ วย ทังนี
้ ้งบการเงินดังกล่าว ได้ แสดงอยูใ่ นรายงาน
ประจาปี 2558 ซึง่ เป็ นเอกสารที่สง่ ไปให้ ในลาดับที่ 2 แล้ ว
นอกจากนี ้ยังได้ นาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจาปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 สรุปคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
o บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายสาหรับปี 2558 เท่ากับ 1,344.10 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตที่
เพิ่มขึ ้นเท่ากับร้ อยละ 10.34 และมีรายได้ รวมเท่ากับ 1,358.30 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตที่ร้อย
ละ 10.61 โดยสาเหตุสาคัญเกิดจากการเติบโตของรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นเิ จอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิล
บอร์ ด และไม้ ยางพารา กระดาษปิ ดผิว และไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง ยกเว้ นในส่วนของเฟอร์ นิเจอร์ ที่
จาหน่ายผ่านกลุม่ ร้ านค้ าส่ง และร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer)
o บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขาย คิดเป็ นร้ อยละ 73.59 ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกับปี
ที่ผา่ นมา ในขณะที่สดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายต่อรายได้ รวมเพิ่มขึ ้น อยูท่ ี่ร้อยละ 9.88 จากเดิมร้ อยละ
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8.85 ของปี ที่ผา่ นมา และสัดส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารต่อรายได้ รวมลดลง อยูท่ ี่ร้อยละ 8.74 จากเดิม
ร้ อยละ 9.63 ของปี ที่ผา่ นมา
o บริ ษัทฯ มีอตั รากาไรสุทธิร้อยละ 5.55 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 74.83 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา
ร้ อยละ 7.09
 ในส่วนของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบปี 2558 บริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานตามรายละเอียดข้ อมูลที่
นาเสนอ
 ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 และปี 2557 มีรายละเอียด ดังนี ้
สินทรัพย์
o บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 861.96 ล้ านบาท และ 631.47 ล้ านบาท ตามลาดับ คิด
เป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 36.50
o บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 644.24 ล้ านบาท และ 607.20 ล้ านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นสัดส่วนทีเ่ พิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 6.10
o บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนสินทรัพย์ เท่ากับ 1,506.20 ล้ านบาท และ 1,238.67 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 21.60
หนี ้สิน
o บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนหนี ้สินหมุนเวียน เท่ากับ 918.11 ล้ านบาท และ 644.57 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่วนที่ลดลงจากเดิมร้ อยละ 42.44
o บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนหนี ้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 134.43 ล้ านบาท และ 194.98 ล้ านบาท ตามลาดับ คิด
เป็ นสัดส่วนที่ลดลงจากเดิมร้ อยละ 31.05
o บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนหนี ้สิน เท่ากับ 1,052.54 ล้ านบาท และ 839.55 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วน
ที่เพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 25.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น
o บริ ษัทฯ มีมลู ค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 453.66 ล้ านบาท และ 399.12 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 13.67
จากที่ได้ นาเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจาปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามทีก่ ล่าวมา
ทังหมด
้
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจาปี 2558 สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรือให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติที่ลง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
วาระที่ 4

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)
432,572,300
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นติ ิบคุ คลและเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ทังนี
้ ้ การ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ สภาพคล่อง
แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้ องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึง่ ได้ นาเสนอ
รายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ขอเชิญ
นางสาวสาริ สา
ทองกิตติกลุ
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท (“นางสาวสาริสาฯ”) เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสาริ สาฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาหรับเหตุผลประกอบการแจ้ งทราบการจัดสรรกาไรสะสม และ
การพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 116 นัน้ บริ ษัทมหาชนจากัดต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่า ทุน
สารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทจะมีข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ ต้องมีทนุ
สารองมากกว่านัน้ ซึง่ การจัดสรรในส่วนนี ้ไม่ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เนื่องจากขณะนี ้ทางบริ ษัทยังจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายยังไม่เข้ าตามเกณฑ์ดงั กล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจัดสรรเงินกาไรจานวน 2,900,000 บาท ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ดังนี ้
จ่ายเงินปั นผลจากส่วนที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0153 บาท
จ่ายเงินปั นผลจากส่วนที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0433 บาท
รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0586 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 32,241,169.16 บาท
โดยขอนาเสนอข้ อมูลโดยเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2557 และ ปี 2558 ดังนี ้
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บริ ษัทมีกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 70.98 ล้ านบาท และ 80.59
ล้ านบาท ตามลาดับ มีการจัดสรรเงินสารองตามกฏหมายในปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 5.10 ล้ านบาท และ 2.90 ล้ านบาท
ตามลาดับ
ในขณะนี ้มีจานวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วเท่ากับ 550,190,600 หุ้น เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนที่มีจานวนหุ้น
520 ล้ านหุ้น
คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทังสิ
้ ้นต่อหุ้นในปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 0.069 บาทต่อหุ้น และ 0.0586 บาทต่อ
หุ้น ตามลาดับ
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น เท่ากับ 35.88 ล้ านบาท และ 32.24 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ จะเห็นว่า ทังรอบปี
้
2557 และ ปี 2558 บริ ษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมายมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผล
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้
ซึง่ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปั นผล จากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2558 ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิ
โดยมีกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2559 และให้
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2559 ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลจะดาเนินการภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นี ้ต่อไป
ดังนันจึ
้ งขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรสะสม และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสะสม และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี
2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้ วย
432,588,801
2. ไม่เห็นด้ วย
0
3. งดออกเสียง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 16,501 หุ้น
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่ มการประชุมในวาระนี ้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ นายชาลี สุขสวัสดิ์
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้ แจ้ งความประสงค์ขอออกจากห้ องประชุมสาหรับการพิจารณาใน
วาระนี ้และสาหรับวาระนี ้ ทางบริ ษัทฯ ได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่ง
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ขอเชิญ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหา (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รศ.ทรงกลดฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สาหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ มีดงั นี ้
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 และ 18
สรุปใจความสาคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน
หนึง่ ในสาม โดยกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับมารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ น
ตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
โดยในปี นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
2. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
และ 3. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทนัน้
ได้ ผา่ น
ขันตอนของคณะกรรมการสรรหา
้
โดยคัดเลือกบุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัติตามที่ พรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กี่ยวข้ องกาหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้ เสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณา และได้ ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ วว่า มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม และยังเป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ ร่วมกันกากับดูแลกิจการอย่างเข้ มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้ าร่วมประชุม มีสว่ นร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท ตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง ดังนันจึ
้ งเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการต่อไป
โดยขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียงเพือ่ อานวย
ความสะดวกในการใช้ สทิ ธิออกเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลต่อไป
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรือให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้ และเพื่อให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตาม
แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ ี ดังนัน้ สาหรับวาระที่ 5 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการแทน
้
กรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ทังใน
้
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กรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ทังนี
้ ้ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นกาเครื่ องหมายถูก หรื อกากบาท ลงในช่อง
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง พร้ อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนันจะมี
้ เจ้ าหน้ าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทังนี
้ ้
หากผู้ถือหุ้นไม่สง่ บัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้ านหรือแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษัท ฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้น
เห็นชอบ สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ รับบัตรลงมติตงแต่
ั ้ ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบ
ฉันทะเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ มติดงั กล่าวจะสอดคล้ องกับมติที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
นายชาลี สุขสวัสดิ์

มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้ วย
432,588,801
2. ไม่เห็นด้ วย
0
3. งดออกเสียง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 16,501 หุ้น
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้ วย
432,588,801
2. ไม่เห็นด้ วย
0
3. งดออกเสียง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 16,501 หุ้น

หน้ าที่ | 14

ด้ วย

นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้ วย
432,588,801
2. ไม่เห็นด้ วย
0
3. งดออกเสียง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 16,501 หุ้น
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการเพิ่มเติม
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ทางบริ ษัทฯ ได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ขอเชิญ
รศ.ทรงกลดฯ
ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหา เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รศ.ทรงกลดฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหา ได้ พิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริ ษัทยังสามารถเพิ่มเติมบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่
จะช่วยเสริ มกาลัง และความสามารถในด้ านการพิจารณาและให้ ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจากความรู้
และประสบการณ์การทางานที่มมี าใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริษัทได้ รวมถึงจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้ อง
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทนัน้
ได้ ผา่ น
ขันตอนของคณะกรรมการสรรหา
้
โดยคัดเลือกบุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัติตามที่ พรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กี่ยวข้ องกาหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้ เสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณา และได้ ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วว่า มีคณ
ุ สมบัติทเี่ หมาะสม ดังนันจึ
้ งเห็นสมควร
เสนอแต่งตังคุ
้ ณชูพงศ์ ธนเศรษฐกร เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตังการด
้
ารงตาแหน่งดังกล่าวต่อไป
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
และเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้ และเพื่อให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ ี ดังนัน้ สาหรับวาระที่ 6 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทีเ่ ข้ าร่วมประชุม ทังในกรณี
้
ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องด
ออกเสียง ทังนี
้ ้ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นกาเครื่ องหมายถูก หรื อกากบาท ลงในช่องเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง พร้ อมลงชื่อ
ในบัตรลงคะแนน จากนันจะมี
้ เจ้ าหน้ าทีเ่ ดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทัง้ นี ้หากผู้ถือหุ้นไม่สง่ บัตรลงคะแนน และไม่แสดง
ความเห็นคัดค้ านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ รับบัตร
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ลงมติตงแต่
ั ้ ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ มติดงั กล่าวจะ
สอดคล้ องกับมติที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการเพิ
้
ม่ เติม คือ นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร เพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้ วย
432,589,701
2. ไม่เห็นด้ วย
0
3. งดออกเสียง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 17,401 หุ้น
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี ้ทางบริษัทฯ ได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี ้ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยวาระนี ้ขอเรี ยนเชิญประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (“รศ.ดร.
มนตรีฯ)”) เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยรศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ แจ้ งต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นว่า สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ นาเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้ อมูลผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่
ผ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
โดยจะนาข้ อมูลค่าตอบแทนที่กาหนดไปเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับข้ อมูลสรุปผลสารวจข้ อมูลกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
จดทะเบียนสาหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ – ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แยกตามขนาดรายได้ ของ
บริ ษัท และแยกตามขนาดกาไร (ขาดทุน) สุทธิของบริ ษัท ซึง่ จัดทาขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจาปี 2557
โดยในปี 2558 ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการจ่ายค่าตอบแทน
รวมสาหรับคณะกรรมการเท่ากับ 3,240,000 บาท จากวงเงินที่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิไม่เกิน 3,500,000 บาท และในปี
2559 นี ้ จะขอเสนอพิจารณากาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึง่ รายละเอียดการกาหนด
ค่าตอบแทนจะปรากฎอยูใ่ นเอกสารสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทจะแบ่งออกเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม และค่าตอบแทน
รายปี โดยในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สาหรับท่านประธานกรรมการที่
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25,000 บาทต่อเดือน กรรมการบริ ษัทที่ 15,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบที่ 20,000 บาทต่อเดือน และ
กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้ สาหรับคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด 5,000 บาทต่อครัง้
สาหรับปี 2559 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ ้นอีก
3,000 บาท เป็ นการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ทา่ นประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เท่ากับ 28,000 บาท และ 18,000
บาทต่อเดือน ตามลาดับ สาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 23,000 บาท และ 18,000
บาทต่อเดือน ตามลาดับ ส่วนเบี ้ยประชุมต่อครัง้ สาหรับคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 7,000 บาทต่อ
ครัง้ สาหรับค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส จะพิจารณาจากผลการดาเนินงาน โดยกาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทังสิ
้ ้น
ไม่เกิน 4,500,000 บาท
ดังนันจึ
้ งขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 ตามที่
ได้ นาเสนอมา
นายนราฯ อาสาพิ ทกั ษ์ สิทธิ ผถู้ ือหุน้ ได้ตงั้ ข้อสังเกตต่อมูลค่าค่าตอบแทนกรรมการ ทีน่ าเสนอมา โดยมี
จานวนกรรมการเพิ่ มขึ้นเพียง 1 ท่าน แต่ขอพิ จารณาค่าตอบแทนเพิ่ มขึ้นถึง 1 ล้านบาท ซึ่ งพิจารณาเห็นว่ามากเกิ นไป แต่
อย่างไรก็ตามขอให้คณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทัง้ กรรมการทีเ่ ข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ปฏิ บตั ิ หน้าทีใ่ ห้เต็มที ่
รศ.ดร.มนตรี ฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อสังเกตต่อผูถ้ ือหุน้ โดย การขอพิ จารณา
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเหตุผลเรื ่องการขยายกิ จการของบริ ษัทฯ สู่ธุรกิ จอืน่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งธุรกิ จด้านพลังงานโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลทีม่ ี แผนการเข้าร่ วมการประมูลเร็ ว ๆ นี ้ ทัง้ นีม้ ูลค่าทีเ่ สนอ
จานวน 4,500,000 บาท เป็ นการกาหนดเพดานขัน้ สูงสุด
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรือให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้ อยละของจานวนหุ้น
(1 หุ้น=1 เสียง)
ที่มาประชุม
1. เห็นด้ วย
432,589,701
100.00
2. ไม่เห็นด้ วย
0
0.00
3. งดออกเสียง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 17,401 หุ้น
มติที่ลง
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2559
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี ้ทางบริษัทได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี ้ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (“รศ.ดร.
มนตรีฯ”) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทกุ ปี นอกจากนี ้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ออกทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าทีม่ าแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่
จาเป็ นต้ องเปลีย่ นบริ ษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทฯ สามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชี
นันแทนผู
้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้
โดยบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ได้ นาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในปี 2559 ได้ แก่
1. นายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ มีจานวนปี ที่ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริ ษัทมาแล้ ว
รวม 1 ปี
2. นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล มีจานวนปี ที่ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท รวม 5 ปี และยังไม่เคยลง
ลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริ ษัท
3. นายเมธี รัตนศรี เมธา มีจานวนปี ที่ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริ ษัทมาแล้ วรวม
5 ปี
4. หรื อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอืน่ ที่ บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เห็นควรและ
เหมาะสม
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ตรวจสอบแล้ วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ถกู เสนอชื่อนัน้
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มคี วามสัมพันธ์หรื อ มีสว่ น
ได้ เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกบั บริษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ประจาปี 2559 ของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท
ดังนันจึ
้ งขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนตามที่กล่าวมา
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรือให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 ด้ วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้ วย
432,589,701
2. ไม่เห็นด้ วย
0
3. งดออกเสียง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 17,401 หุ้น
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 500.00 ล้ านบาท
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี ้ทางบริษัทได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี ้ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ ขอเชิญ นางสาวสาริ สาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัทฯ
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสาริ สาฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็ นการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้ กบั บริ ษัทฯ
สาหรับรองรับการดาเนินธุรกิจ ในการเพิ่มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ ชาระคืนหนี ้ และ/หรื อใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ
บริ ษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแนวทางการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน
500.00 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายเบื ้องต้ น ดังนี ้
วัตถุประสงค์

:

ประเภทของหลักทรัพย์

:

วงเงิน

:

อัตราดอกเบี ้ย
อายุของหุ้นกู้
การเสนอขาย

:
:
:

การไถ่ถอนก่อนกาหนด :
เงื่อนไขอื่น ๆ
:
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เพื่อใช้ เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ ชาระคืนหนี ้ และ/หรื อใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจ
หุ้นกู้ทกุ ประเภท/ทุกชนิด ซึง่ อาจเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้ น
หรื อคืนเงินต้ นครัง้ ดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้นนั ้ ๆ
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กาหนดไว้ ไม่เกิน 500.00
ล้ านบาท (ห้ าร้ อยล้ านบาทถ้ วน) หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้ ๆ
สาหรับหุ้นกู้ระยะสันไม่
้ เกิน 270 วัน และสาหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายในกรณีจากัด และ/หรื อ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ทงหมด
ั้
หรื อบางส่วน
ซึง่ อาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง้ เดียว หรื อหลายครัง้ ก็ได้ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครัง้
ข้ อจากัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ อาทิ ประเภทหรื อชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละ

เงื่อนไขอื่น ๆ (ต่อ)

:

ครัง้ มูลค่าทีต่ ราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี ้ย การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อน
กาหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ ามี) ให้ อยูใ่ นอานาจของกรรมการ
ผู้จดั การและมอบอานาจให้ แก่
กรรมการผู้จดั การในการกาหนดหรื อเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท
/ แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทังให้
้ มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ น และ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้ ๆ ให้ สาเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด ซึง่ รวมถึงมีอานาจในการแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย
การเข้ าทาและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement
Agreement และ/หรื อสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทาและยื่นคาขอและเอกสารต่าง
ๆ กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้ อง เป็ นต้ น และให้ นาเรื่ องดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

ดังนันจึ
้ งขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทังหมดที
้
่ได้ นาเสนอมา
นายนราฯ อาสาพิ ทกั ษ์ สิทธิ ผถู้ ื อหุ้น ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ว่า หุ้นกู้ของบริ ษัทฯ มี เครดิ ต
เรตติ้ งอยู่ทีเ่ ท่าไหร่
ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผทู้ ีเ่ กีย่ วข้องตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ โดยนางสาวสาริ สาฯ
ในฐานะผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษัท ได้กล่าวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ทางบริ ษัทฯ อาจจะพิ จารณาการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ระยะสัน้ ทีไ่ ม่ได้เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป ซึ่ งกรณีนีไ้ ม่จาเป็ นต้องมี การจัดอันดับความน่าเชื ่อถือ (Credit
Rating)
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรือให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้ านบาท ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้

มติที่ลง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
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จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)
432,589,701
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00

ร้ อยละของจานวนหุ้น
มติที่ลง
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
3. งดออกเสียง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 17,401 หุ้น
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น=1 เสียง)

วาระที่ 10

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มี -

ภายหลังจากวาระนี ้ ประธานฯ ได้ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามเพิ่มเติมหรื อไม่ ซึง่ ในที่
ประชุมได้ มีคาถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี ้
นายนราฯ อาสาพิ ทกั ษ์ สิทธิ ผถู้ ื อหุ้น กล่าวแสดงความยิ นดีต่อวาระการประชุมที ่ได้ผา่ นไปทุกวาระ และได้
สอบถามเกี ่ยวกับคู่แข่งการดาเนินธุรกิ จ อาทิ ประเทศจี น และในประเด็นทีท่ างบริ ษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่ มเติ มได้
ในประเทศญี ่ปนุ่ ไม่ทราบว่า เราได้พิจารณาการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศแถบยุโรปอย่างไรบ้าง
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามและให้ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
 ปั จจุบนั อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ การแข่งขันไม่รุนแรงเมื ่อสมัย 10 ปี ทีแ่ ล้ว สมัยก่อนจี น
ค่าแรงงานถือเป็ นความได้เปรี ยบทีส่ าคัญ แต่ปัจจุบนั ค่าแรงงานขัน้ ต่าต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 –
20,000 บาท ซึ่ งสูงกว่าประเทศไทย อาทิ ในแถบกวางโจว เซี ่ยงไฮ้ วันนีจ้ ี นไม่ใช่คู่แข่งทางการค้า
ของไทย แต่จะต้องพิ จารณาหาคู่คา้ จากจี น การนาเข้าสิ นค้าบางอย่างจากจี นทีจ่ ะช่วยสร้าง
ความได้เปรี ยบทางการค้าให้เพิ่ มขึ้นจากเดิ ม และในอนาคตจี นอาจจะย้ายฐานการผลิ ตมาไทยได้
หากอนาคตค่าแรงงานมี การปรับตัวเพิ่มขึ้น
 ตลาดในญี ่ปนุ่ เราค้าขายมาเกื อบ 20 ปี ปั จจุบนั ลูกค้าญี ่ปนของเรามี
ุ่
แผนขยายสาขาร้าน
เฟอร์ นิเจอร์ ไปต่างประเทศเพิ่ มขึ้นจากเดิ ม ดังนัน้ หากญี ่ปนขยายไปต่
ุ่
างประเทศ ก็ส่งผลดีต่อธุรกิ จ
ของเราด้วยเช่นกัน สาหรับตลาดยุโรป ปั จจุบนั ยากทีอ่ ตุ สาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ จากไทยจะได้รบั การ
นาเข้าเหมื อนแต่ก่อน
เราเคยเค้าขายกับอิ ตาลีแต่วนั นีย้ โุ รปในเชิ งเศรษฐกิ จถือว่าฟื ้ นตัวได้ยาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งประเทศแถบยุโรปตะวันออกทีม่ ี อตั ราค่าแรงงานพอ ๆ กับประเทศไทย ค่าแรงบาง
ประเทศน้อยกว่าไทย ดังนัน้ โอกาสในการขยายธุรกิ จในแถบยุโรปของไทยปั จจุบนั เป็ นไปได้นอ้ ย
 ตลาดอเมริ กา สาหรับอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ สมัยก่อนเป็ นการค้าขายกับเราไปถึงลูกค้าผ่าน
Importer wholesaler แต่ปัจจุบนั จะเป็ นการซื ้อขายโดยตรงถึงโรงงานผูผ้ ลิ ต ตัวเลขยังเติ บโตได้
 กลุ่ม AEC เราเริ่ มขยาย และหาคู่คา้ ทีเ่ ป็ นเรื ่องเป็ นราวมากขึ้น ต้องเน้นใช้กลยุทธ์ การเป็ นคู่คา้ ใน
การทาธุรกิ จร่ วมกัน และสิ นค้า Made in Thailand ในแถบประเทศ AEC ยังเป็ นทีย่ อมรับ
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ภายหลังการตอบคาถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัยหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ
ได้ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และ
กล่าวปิ ดประชุมในเวลา 15.50 น.

นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
ผู้บนั ทึกการประชุม
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