บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุป๊ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊น
เซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นางสมรัก โชติพงศ์ เลขานุ การบริษัท และเลขานุ การที่ประชุม แถลงว่าขณะนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง จานวน 74 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจานวน 115 ราย โดยมีผูเ้ ข้าร่วมประชุ มทั้งสิ้ นจานวน 92 คน
นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 484,855,973 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.65 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ท้งั หมด 750,000,000
หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 37 ของบริษัท ซึ่งจะต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาเข้าร่วม
ประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า 25 คน และต้อ งมี หุ ้น นั บ รวมกัน ได้ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ ้น ที่ จ าหน่ ายได้ท้ังหมด
(เอกสารแนบ 8) จึงขอให้ประธานเปิ ดการประชุ มใหญ่ สามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่ างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม
นายเจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิ ดประชุมและกล่าวต้อนรับ
ผูถ้ ือหุน้ และแนะนากรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ และผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ :กรรมกำรผูเ้ ข้ำร่วมกำรประชุม
1. นายเจริญ อุษณาจิตต์
2. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง
3. นายทักษะ บุษยโภคะ
4. นายโยธิน เนื่ องจานงค์
5. นายสมศักดิ์ วาริการ
6. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์
7. นายศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์
8. นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กุล
9. นายกิตติชยั ลัทธิโสภณกุล
10. นายสุรชัย สนธิรติ
11. นายกิติพฒ
ั ก์ เนื่ องจานงค์
กรรมกำรที่ไม่เข้ำร่วมประชุม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ผูจ้ ดั การใหญ่

1. นายกวีวุฒิ เนื่ องจานงค์

กรรมการ

ลาป่ วย

นางสาวรุ ้งนภา เลิ ศ สุ ว รรณกุ ล และนางสาวนริ ศ า สุ ร ะวิ ญ ญู ผู ้ส อบบัญ ชี ของบริ ษั ท จากบริ ษั ท
สานักงาน อีวาย จากัด และนางสาวณัฐชรินธร ศิริวฒ
ั นา ผูอ้ านวยการสายบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แถลงว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ใน
เวปไซด์ของบริษัทตั้งแต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2559 และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม เสนอรายชื่อบุคคลที่จะ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท และส่งคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุ มล่วงหน้ามายังคณะกรรมการ
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ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ต้งั แต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึง 29 มกราคม 2559 โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอ
อย่างชัดเจน ลงในเวปไซด์ของบริษัทเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุ ม ไม่มีผูเ้ สนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ และไม่มีผูถ้ ือหุน้ รายใดส่งคาถามแต่
อย่างใดมายังคณะกรรมการ
อนึ่ ง ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
ของผูถ้ ื อหุน้ ที่ จะต้องลงมติ ในแต่ ละวาระการประชุ ม ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับ ของบริษั ทและกาหนดตามข้อพึ งปฏิบัติ
สาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ :ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุน้ หนึ่ งหุน้ มีเสียงหนึ่ งเสียง ดังนั้นผูถ้ ือ
หุน้ รายหนึ่ งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระที่จะ
พิจารณาและขอมติ ในวันนี้ เป็ นกรณี ปกติ จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีค ะแนนเสี ยงเท่ ากันให้ป ระธานออกเสี ยงเพิ่ ม ขึ้ นอีก เสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้ ขาด ยกเว้นวาระที่ 9 มติ ที่ ป ระชุ ม ต้อ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ทั้งนี้ บริษัทได้นาระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะทาให้การประมวลผลการลงคะแนน
เสียงเป็ นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยการลงคะแนนเสียงในทุ กวาระจะนั บคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนาคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ น
คะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น
กรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้มาประชุมแทนโดยได้ออกเสียงลงมติ รบั รอง / อนุ มตั ิ / ไม่รบั รอง / ไม่
อนุ มตั ิ หรืองดออกเสียงไว้แล้วนั้น บริษัทได้บนั ทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนน
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผูเ้ ข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียน เป็ นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็ นมติที่
ประชุม
และก่อนการลงมติในแต่ละวาระจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าประชุมซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการซักถาม หรือแสดงความเห็นได้แจ้งชื่อ-นามสกุล
ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง
โดยในแต่ ละวาระการประชุ ม ประธานจะมอบหมายให้เลขานุ การที่ ป ระชุ มแจ้งผลการออกเสี ยง
ลงคะแนนให้ทราบว่ามีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงรับรอง/อนุ มตั ิ ไม่รบั รอง/ไม่อนุ มตั ิ หรืองดออกเสียง เป็ นจานวนเท่าใดให้ที่
ประชุมทราบ ซึ่งการนั บคะแนนในแต่ละวาระจะนั บจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุ มในวาระ
นั้นๆ ซึ่งอาจมีจานวนผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่ องจากอาจมีผูถ้ ือหุน้ บางรายเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ในระหว่าง
วาระการประชุม หลังจากการประชุมเสร็จสิ้ น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของผูอ้ อกเสียงทั้งหมด
เพื่อเป็ นหลักฐานต่อไป
ทั้งนี้ นางสาวนงลักษณ์ ลีระกุล ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะทาหน้าที่ดูแลให้
การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และตรวจสอบความถูกต้องของ
การมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย
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นอกจากนี้ ในการประชุมวันนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งนางสาวชยาภรณ์ ต่างวิวฒ
ั น์ เป็ นตัวแทนเข้า
ร่วมสังเกตการณ์การประชุมรวมทั้งนางสาวกีรติกา แพงลาด อาสาสมัครและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยเข้า
ร่วมประชุมด้วย
หลังจากนั้น ประธานได้ดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1. เรื่องที่ประธำนแจ้งต่อที่ประชุม
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้
1.1 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ได้มี
มติให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแก่ผูถ้ ือหุน้ สาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือน สิ้ นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.25 (ยี่สิบห้าสตางค์) (โดยเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายจากกาไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อย
ละ 20) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558
1.2 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ได้มีมติ
อนุ มตั ิรายการจาหน่ ายหุน้ ทั้งหมดในบมจ.พลาสติคและหีบห่อไทย (TPAC) จานวน 100,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
47.9 ของทุ นชาระแล้วให้กับนายอานุ ช โลเฮี ย และ คามาอินเวสเม้นท์ ลิ มิเต็ ด เป็ นเงิน 780,000,000 บาท โดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการประเภทการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการตั้งแต่ 15% แต่ตา่ กว่า 50%
ซึ่งบริ ษั ท ได้ทาหนั งสื อเวียนแจ้งให้ผู ้ถือ หุ น้ ได้ท ราบแล้วเมื่ อ วัน ที่ 12 ตุ ล าคม 2558 นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ยังได้มี ม ติ
จาหน่ ายใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ น้ สามัญ จานวน 20,000,000 หน่ วย เป็ นเงิน 56,000,000 บาท ให้กับนาย
อานุ ช โลเฮีย และ คามาอินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด ในครั้งนี้ ด้วย
1.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้
มีมติให้จ่ายเงินปั นผลพิเศษระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.50 (ห้าสิบสตางค์) เป็ นเงิน 375 ล้านบาท จากการจาหน่ าย
หุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถืออยูใ่ นบมจ.พลาสติคและหีบห่อไทย (TPAC) ทั้งหมดจากกาไรสุทธิจานวน 333 ล้านบาท
โดยจ่ายเงินปั นผลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 แล้ว (จ่ายจากกาไรสุทธิของปี นี้ ซึ่งเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20)
1.4 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้มี
มติ แต่ งตั้ง นายพัฒนะ อุษ ณาจิตต์ ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการผูช้ ่ วยประธานกรรมการบริ หาร (Assistant to Chief
Executive Director) และแต่งตั้งนายกิติพฒ
ั ก์ เนื่ องจานงค์ ดารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การใหญ่ (President) ของบริษัท โดยมีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ที่ประชุมรับทราบ
วำระที่ 2. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 (เอกสารแนบ1)
ประธานขอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ตามที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว ตามเอกสารแนบ 1 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงาน
การประชุมฉบับดังกล่าวบนเว็บไซด์ของบริษัทด้วยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และสอบถามที่ประชุมว่ามีผูถ้ ือ
หุน้ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
เมื่อไม่มีผใู ้ ดขอแก้ไขประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรบั รอง
Page 3 / 16

ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ รับ รองรายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น ครั้ง ที่
1/2558 หุ น้ โดยในวาระนี้ มี ผูถ้ ื อ หุ น้ ที่ ม าประชุ ม ด้วยตนเอง และโดยรับ มอบฉัน ทะเพิ่ ม ขึ้ นอี ก 4 ราย รวมจานวน
65,800 หุน้ โดยมีผูอ้ อกเสียงรับรองจานวน 484,921,673 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 100 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 0.0002 ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วำระที่ 3. รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2558 และรำยงำนประจำปี
ของ คณะกรรมกำร (เอกสำรแนบ 2)
ประธานได้ม อบหมายให้น ายทัก ษะ บุ ษ ยโภคะ ประธานกรรมการบริ ห ารรายงาน
กิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
นายทักษะ ประธานกรรมการบริหารได้รายงานผลประกอบการของบริษัทในปี ที่ผ่านมา
ซึ่งคณะผูบ้ ริหารได้รายงานตามรายละเอียดใน Annual Report ในรูปแบบแผ่น CD ที่ได้จดั ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว ซึ่งหากท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะขอรับในรูปแบบ Hard Copy สามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยในวาระนี้ จะ
สรุปในประเด็นสาคัญรวมทั้งจะรายงานเรื่องที่กาลังทาอยูแ่ ละแผนการในอนาคตไปด้วย
ผลประกอบการปี ที่ ผ่านมาเมื่ อเที ยบกับ ปี 2557 ถ้าหัก รายการพิ เศษจากการขาย
MFEC ปี 2557 และ TPAC ปี 2558 ยอดขายเพิ่ ม ขึ้ นเล็ ก น้ อย แต่ อัต ราก าไรขั้น ต้น หรื อ gross margin ตกลงหนึ่ ง
เปอร์เซ็นต์เศษ ทาให้ผลดาเนิ นงานตกลงไปกว่าปี 2557 เล็กน้อย ซึ่งบริษัททากาไรสุทธิได้ 334 ล้านบาท หลังหักการ
ขาย TPAC ในปี นี้ 2559 สภาพธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมก็ยงั คงไม่กระเตื้ องดีขนึ้ โดยเฉพาะในครึ่งปี แรกนี้ คาดว่ายอด
บันทึกการขายหรือการส่งมอบคงไม่ได้มากกว่าปี ที่แล้ว หรืออาจจะลดลงบ้างแต่คาดว่ายอดส่งมอบตลอดจนยอดขายทั้ง
ปี จะไม่ตา่ กว่าปี ก่อนเพราะยังมี backlog order อยูพ่ อสมควรประมาณ 2,700-2,800 ล้านบาท
ด้วยสภาวะเศรษฐกิจลักษณะนี้ เราจึงมาเน้นเรื่องบริหารต้นทุ น ทั้งประสิทธิภาพการ
ผลิตและการขายให้เข้มข้นขึ้ น
ส าหรับ เฟอร์นิ เจอร์บ ้า นธุ ร กิ จ จะอิ งไปกับ ภาคอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ส่ ว นเฟอร์นิ เจอร์
สานักงานจะขึ้ นกับสภาวะการลงทุนซึ่งยังคงซบเซาต่อเนื่ องมาในระยะสองสามปี นี้ จึงต้องบริหารธุรกิจอย่างระมัดระวัง
ไม่ได้มุ่งจะทายอดขายแค่ประการเดียว แต่จะคานึ งถึงผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งหมายถึงผลกาไรบรรทัดสุดท้าย และ
สภาพคล่องทางด้านการเงิน เพื่อที่จะสามารถยืนยันว่าจะมีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราสูงและสมา่ เสมอในระยะเวลากว่า
สิบปี ที่ผ่านมา
ในสภาพเศรษฐกิจและภาวะการเมืองที่ประสบอยู่ในขณะนี้ ทาให้เราต้องบริหารความ
เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการกระจายความเสี่ยงทั้งเรื่องของธุ รกิจ และเรื่องการเงิน ตลอดจนการบริหารหนี้ สิน
เพื่อไม่ให้เกิดหนี้ สูญหรือเกิดในจานวนน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันต้องพยายามสร้างผลตอบแทนให้ได้อตั ราที่สูงพอตาม
ความคาดหวังของผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริหาร
ทุกวันนี้ ธุ รกิจเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่ งก็ยงั เป็ นธุ รกิจที่ ทาได้อยู่เพราะเป็ นหนึ่ งใน
ปั จจัยสาคัญคู่กบั ที่อยู่อาศัยและที่ทางาน แต่ธุรกิจนี้ เป็ นธุ รกิจที่คู่แข่งเข้ามาง่ายโดยเฉพาะการเปิ ดประเทศกลุ่ม AEC
และการทาสัญญา FTA ระหว่างประเทศคู่คา้ ที่ไม่สร้างกาแพงภาษีต่อกันทาให้เกิดคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาแข่งกับเรา
ด้วย นามาซึ่งการตัดราคากันเพื่อ เข้าตลาดเราให้ได้ ซึ่งก็เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่อตั รากาไรทุกรายจะลดตา่ ลง เราจึงมีการ
ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจหรือรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน และยังขอยืนยัน Modernform
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เรายังแข็งแกร่งอยู่ แต่ตอ้ งเสาะหาและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เข้ามาเสริมเพื่อการเติบโตและความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน เช่น
การขยายธุรกิจไปทางด้านธุรกิจเพื่อสุขภาพ เพื่อผูส้ ูงอายุ เพื่อโรงพยาบาล เป็ นแนวทางหนึ่ งในการขยายและปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติมธุรกิจของเรา ซึ่งเราจะลงทุนในด้านนี้ มากขึ้ น
นอกจากนี้ เรายังได้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้ น เช่น ลงทุนร่วมกับ Itoki ประเทศ
ญี่ปุ่นตั้ง JV ในประเทศ โดยโมเดอร์นฟอร์มถือหุน้ 49% ทาตลาดเฟอร์นิเจอร์สานักงานโดยเฉพาะเน้นไปที่ลูกค้าบริษัท
ญี่ปุ่นในเมืองไทยและในภูมิภาคนี้ การร่วมมือกับญี่ปุ่นครั้งนี้ นอกจากได้ตลาดเพิ่มแล้วยังได้แหล่งผลิตสินค้าที่จะเป็ น
เครือข่ายให้เราได้พฒ
ั นาสินค้าใหม่ๆ ได้เร็วขึ้ น ปี นี้ บริษัทนี้ ยังไม่ทากาไร แต่มนั ่ ใจว่าเรามาในทิศทางที่ถูกต้องและการ
ร่วมมือครั้งนี้ จะส่งผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมในอนาคตอันใกล้นี้
การขยายตลาดไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน CLMV 4 ประเทศ โดย
เรามีตวั แทนจาหน่ ายแล้วที่พม่า ลาว เวียดนาม และกาลังเจรจาร่วมทุนอยู่กบั รายหนึ่ งในกัมพูชาซึ่งจะเป็ นฐานที่ดีในการ
ขยายตัวในอนาคต
ส่วนภายในบริษัทเราเองก็มีการเน้นเรื่องนวัตกรรมทั้งรูปแบบสินค้าและขบวนการผลิต
ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยแทนการใช้คนงานที่ตน้ ทุนสูงขึ้ นและหายากขึ้ น นวัตกรรมยังได้รวมถึงหน่ วยสนับสนุ นทุกหน่ วยไม่
ว่าทางด้านสารสนเทศ หรื อ IT ระบบ ERP, MRP, Communication รวมทั้งการตลาด ซึ่งในปี ใหม่ นี้เราจะเน้ น media
ทางด้าน Digital Communication มากขึ้ น โดยจะเน้นการสร้าง Brand awareness และ trust ในสินค้าและบริการที่เสนอ
โดย Modernform
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมก็เป็ นอีกหนึ่ งนโยบายที่เราทาอยู่สมา่ เสมอทั้งขบวนการ
เริ่มตั้งแต่การผลิตจนถึงขบวนการขัน้ สุดท้ายถึงผูบ้ ริโภคที่เราพยายามทางานภายใต้จิตสานึ กที่ตอ้ งรักษาสภาพที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและคานึ งถึงผลกระทบที่จะมีต่อสังคม ตลอดจนการทากิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่อชุมชนโดย
บริษัทได้เน้นการช่วยเหลือโดยเฉพาะทางด้านการศึกษา และด้านสุขภาพพลานามัยของชุมชนโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรภายในบริษัท บริษัทได้ทาอย่างสมา่ เสมอในเรื่องการอบรม
เพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ให้กบั พนักงานทุกระดับ และบริษัทก็ได้สนับสนุ นการทากิจกรรมหลายๆ ประเภทให้กบั
พนักงาน เรามีชมรมต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ชมรมกีฬา ชมรมโยคะ ตลอดจนชมรมเกี่ยวกับการทาบุญ ซึ่งสามารถสร้าง
ความเป็ นหนึ่ งเดียวและความสุขแก่พนักงานของเรา
เรื่ องการบริ หารทรัพยากรบุ คคล ผมขอถื อโอกาสแจ้งให้ทราบเรื่ องการปรับเปลี่ ยน
โครงสร้างและผูบ้ ริหารหลัก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุ รกิจและการแข่งขัน คือบริษัทได้แต่งตั้งคุ ณกิติพฒ
ั ก์ เนื่ อง
จานงค์ มารับหน้าที่ president ให้กบั บริษัท ตามที่ประธานได้แจ้งในวาระ 1 แล้ว โดยที่คุณกิติพฒ
ั ก์ ไม่ใช่คนใหม่ที่ไหน
แต่ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของโมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ บริษัทย่อยของเรา ซึ่งทางานร่วมกันมาและพิสูจน์ ฝีมือ
มาร่วม 10 ปี จึงขอถือโอกาสนี้ ให้คุณกิติพฒ
ั ก์ เนื่ องจานงค์ ซึ่งจะดารงตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การคนใหม่ได้แนะนาตัว
และเล่าผลงานของโมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ ที่ได้ทามา รวมถึงบริษัทย่อยที่เปิ ดใหม่และที่กาลังจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหุน้
รับทราบ
นายกิติพฒ
ั ก์ ได้แถลงว่าก่อนเข้ามาร่วมงานที่ โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป ได้ดารงตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การในโมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจที่เน้นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ และ
เข้าสู่ธุรกิจโรงพยาบาลเต็มตัวในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา และประสบความสาเร็จเป็ นอย่างมาก โดยมียอดขายปี ก่อนเติบโต
ร้อยละ 60 จากการขยายตัวของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยเราเข้าร่วมเป็ น
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partner กับบริษัทต่างชาติ ซึ่งเป็ นเบอร์ 1 และเบอร์ 2 ของโลกในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ การทาห้องผ่าตัด ห้อง ICU
ห้องพักผูป้ ่ วย ผนวกกับจุดแข็งของโมเดอร์นฟอร์ม เรื่องการดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ของเราเข้าด้วยกัน และนาเสนอในรูปแบบ
complete solution ให้กบั โรงพยาบาล เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างรวมถึงการให้บริ การเรื่องอุปกรณ์
การแพทย์ซึ่ งเป็ นจุ ด แตกต่ า งที่ ท าให้โมเดอร์ น ฟอร์ม เฮล์ท แอนด์แคร์เติ บ โตได้ โดยมี ลู ก ค้า หลัก ๆ รายใหญ่ เช่ น
โรงพยาบาลจุฬา โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังได้วางรากฐานธุ รกิจกลุ่มอื่นที่ เป็ นแนวเฮล์ทแอนด์แคร์เพิ่ม เติ มโดยได้
จัดตั้ง บจ.แอ๊บโซลูทไฮจีนิคส์ เมื่อปลายปี ที่แล้วโดยเป็ น partner กับ บจ.โกโจ ซึ่งเป็ นบริษัทที่จาหน่ ายน้ ายาเกี่ยวกับการ
ทาความสะอาดร่างกายในอุตสาหกรรมต่างๆ ในอเมริกา เพื่อจาหน่ ายน้ า ยาทาความสะอาดมือในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่
ใช้เกี่ยวกับเรื่องน้ ามัน นอกจากนี้ ยังจาหน่ ายแอลกอฮอล์เจลที่ใช้ลา้ งมือ เป็ นต้น ซึ่งน่ าจะได้เห็นผลประกอบการที่ชดั เจน
ในอนาคตอันใกล้นี้
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ :ผูถ้ ือหุ้น: ขอบคุณท่านประธานสาหรับผลประกอบการที่ยงั คงรักษากาไรไว้ได้ภายใต้
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกที่ยงั ยา่ แย่และปี นี้ ซึ่งยังน่ าหนักใจอยู่ ขอถามดังนี้
- แนวโน้มอัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษัทจะเป็ นอย่างไรหลังจากนี้
- จากที่เรามีกาไรจากการขาย MFEC ในปี 2557 และขาย TPAC ในปี 2558 ซึ่งทา
ให้มีการจ่ายปั นผลพิเศษทั้ง 2 ปี ไม่ทราบว่าปี 2559 จะมีอะไรขายอีกหรือไม่
- ปั จจุบนั บริษัทมี back log จานวนเท่าใด ตัวเลข back log ขณะนี้ มีการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยเพียงใด มัน่ ใจหรือไม่วา่ จะมียอด back log จานวนนี้ อยูอ่ ีกหรือไม่
- รายได้จากตัวแทนจาหน่ ายใน 4 ประเทศที่เราเข้าไปแล้วในปี 2558 มีหรือยัง
และมองแนวโน้มในปี นี้ และปี ต่อไปอย่างไร
- ธุรกิจ Itoki Modernform ที่เริ่มในปี ก่อนมีรายได้/กาไร หรือยังและจะเริ่มมีเมื่อใด
นายทักษะ :
- GP ที่ตา่ ลงประมาณร้อยละ 1 เศษๆ ในปี ที่แล้วคาดว่า GP น่ าจะลดลงอีกได้ ไม่
คิดว่าจะดีขนึ้ เราจึงต้องเน้นเรื่องการบริหารต้นทุนทั้งเรื่อง overhead เรื่องกาลัง
การผลิต รวมทั้งเลือกขาย ผสมผสานกัน เพื่อไม่ให้ GP ลดตา่ ลงมาก
- ปี นี้ เราคงไม่ขายบริษัท ในเครืออีกแล้วเหตุ ผลที่ ขายทั้ง 2 บริษัท เพราะทากาไร
ดีกว่าที่ เราจะถือหุน้ และบริหารเองอยู่แล้ว เห็นว่าเราขายในช่วงจังหวะที่ดีที่สุด
และทากาไรให้กบั บริษัทได้ดี เมื่อเราขายออกไปแน่ นอนว่าเราจะต้องหาแหล่งที่
คิดว่ามีรายได้เพิ่มขึ้ นมา จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทร้อยละ 70 มาจากการ
ดาเนิ นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่ง อีกร้อยละ 30 มาจากรายได้บริษัทใน
เครือ 4 บริษัท ซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าจะขยายตัวในธุรกิจด้านอื่นๆ เช่น Health
and Care, Homecare หรือด้านสุขภาพต่างๆ ซึ่งเป็ น trend ในปั จจุบนั โดยบริษัท
ได้ซื้อหุน้ เพิ่มขึ้ นในโมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ จากเดิมถือหุน้ ร้อยละ 60 เป็ น
ร้อยละ 95 ในปั จจุบัน และการลงทุนซื้ อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ
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200 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยของเราบจ.โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ เพื่อทา outlet
ของโมเดอร์นฟอร์มและเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือได้ดีขนึ้ เป็ นต้น
- ปั จจุบนั เรามี backlog อยูป่ ระมาณ 2,700-2,800 ล้านบาท ซึ่งสามารถส่งได้ถึง
ปี หน้าและมีงานเข้ามาตลอด ไม่น่าเป็ นห่วงว่า backlog จะลดลง
- เรื่องการลงทุนใน CLMV ตัวเลขดีขนเรื
ึ้ ่อยๆ คงต้องใช้เวลา มี order อยูใ่ นมือบ้าง
แล้ว ผลจะเกิดใน 1-3 ปี ข้างหน้า เป็ นการลงทุนเพื่อผลในระยะยาว
- เรื่ อ งของ ITOKI เป็ นเรื่ อ งการลงทุ น ในเชิ งกลยุท ธ์ใช้เงิน ลงทุ น ไม่ ม าก โดยเรา
สามารถเรียนรูเ้ ทคโนโลยีจากเขาได้และขยายฐานลูกค้าญี่ ปุ่นในไทยซึ่งเป็ นทั้ง
ลูกค้าของ ITOKI ในญี่ปุ่นอยูแ่ ล้ว รวมทั้งลูกค้าญี่ปุ่นในไทยรายใหม่ๆ มีรายได้เข้า
มาแล้วแต่ยงั มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงอยู่ ปี ที่แล้วจึงยังคงขาดทุน จะพยายาม
breakeven ให้ได้ในปี นี้ โดยยอดขายน่ า จะประมาณ 100 ล้านบาท เป็ นการ
ลงทุนที่มองผลในระยะกลางถึงระยะยาว
ผูถ้ ือหุน้ : ขอบคุณท่านประธานและผูบ้ ริหารทุกท่าน ปี ที่แล้วได้ต้งั คาถามว่าอยากเห็น
second generation เข้ามาบริห ารงาน ซึ่ งก็ได้เห็น แล้วในปี นี้ และอยากจะเห็ น third
generation ในอีก 10 ปี ข้างหน้า ต่อจากนี้ ไปควรจะมีผูบ้ ริหารมืออาชีพเข้ามาเป็ นแขน
ขามากขึ้ น เพื่อรองรับ third generation ด้วย
นายกิติพฒ
ั ก์ : ได้มองแนวทางนี้ อยูแ่ ล้วโดยต้องหาคนเก่งเข้ามาช่วยทางานผสมผสาน
ความเป็ นไทยและความเป็ นสากลเข้าด้วยกันโดยการปรับ balance ให้ดี
ผูถ้ ือหุ้น : อัตราเติบโตของโมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ ในปี ก่อนเติบโตขึ้ นมากไม่
ทราบว่าปี นี้ ได้ต้งั เป้ าการเติบโตไว้เท่าใด และ after sale service สาหรับห้องผ่าตัดมี
หรือไม่
นายกิติพฒ
ั ก์ : อัตราการเติบโตอย่างมากของโมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ เป็ นผล
สะสมจากการทางานในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาในการทาการตลาดและปูพนฐานของธุ
ื้
รกิจ
เราตั้งเป้ าการเติบโต ในปี นี้ เพิ่มประมาณร้อยละ 20-30 จากปี ที่แล้ว ส่วนการทา M&A
ห้อ งผ่ า ตั ด ถื อ เป็ นหัว ใจของการท าโครงการห้อ งผ่ า ตั ด ซึ่ งได้มี ก ารเซ็ น สั ญ ญากับ
โรงพยาบาลบ้างแล้วทาให้มีรายได้ต่อเนื่ อง
นางสาวกี รติกา แพงลาด จากสมาคมส่ งเสริมผูล้ งทุ น ไทย : นอกเหนื อจากเรื่ อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายเรื่องของการต่อต้านทุจรติคอรัปชัน่ เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน โดยการประกาศเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุ จริต ไม่ทราบว่าได้มีการประกาศเจตนารมณ์แล้วหรื อไม่เพื่อ
เสริมสร้างภาพพจน์ ให้กบั บริษัทซึ่งมีการร่วมทุนกับต่างประเทศซึ่งเขาก็เน้นในเรื่องนี้
มากเช่นกัน
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นายทักษะ : บริษัทได้ยนื่ เจตจานงไปแล้วว่าเราจะปฏิบตั ิและเห็นด้วยกับเรื่องนี้ ซึ่งเป็ น
เจตนารมณ์ของเราอยู่แ ล้วตั้งแต่ เปิ ดบริ ษัท มาทั้งในเรื่องธรรมาภิ บาล จรรยาบรรณ
และการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เป็ นเครื่องพิสูจน์ในการปฏิบตั ิ
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ ดูได้จากการยอมรับการร่วม
ทุนจากต่างชาติซึ่งให้ความไว้วางใจในการร่ว มลงทุนกับบริษัทโดยไม่มีปัญหาแต่อย่าง
ใดมาตลอด ยังเห็นว่าการกระทาสาคัญกว่า อย่างไรก็ตามจะดาเนิ นการก้าวไปสู่การ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อไปเมื่อเห็นสมควร
เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรบั รอง
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษัท และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับกิจการของบริ ษัท ในรอบปี ที่ ผ่านมา และกิจการที่ จะกระทาต่ อไปภายหน้าตามที่ ประธานกรรมการบริห าร
นาเสนอ โดยในวาระนี้ มี ผูถ้ ื อหุน้ ที่ ม าประชุ มด้วยตนเอง และโดยการรับ มอบฉันทะเพิ่ม ขึ้ นอีก 25 ราย รวมจานวน
8,366,211 หุน้ โดยมีผูอ้ อกเสียงรับรองจานวน 493,287,984 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของผูถ้ ื อหุน้ ที่ เข้าประชุ ม
และมีสิทธิออกเสียง
วำระที่ 4. พิจำรณำอนุ มัติรบั รองงบกำรเงิน ประจำปี 2558 สิ้ นสุด ณ 31 ธันวำคม 2558
ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองจำกผูส้ อบบัญชีของบริษทั (เอกสำรแนบ 2)
ประธานกล่าวสรุปรายงานงบการเงินของ บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป และงบการเงิน
รวมของ บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากนายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีของ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้แจกแก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
งบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำร งบแสดงฐำนะกำรเงิ น มีสิ น ทรัพ ย์รวมทั้งสิ้ น 3,694.8
ล้านบาท โดยเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,549.9 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 611.6 ล้าน
บาท ลูกหนี้ การค้า 672.6 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ 1,152.8 ล้านบาท และอื่นๆ อีก 81.2 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ไม่
หมุนเวียนจานวน 1,144.9 ล้านบาท ประกอบด้วยเงิน ลงทุ น เผื่ อขาย 281.7 ล้านบาท เงินลงทุ นในบริษัทร่ วมและ
บริษัทย่อยรวม 249.3 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 514.6 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน 9.3 ล้านบาท สิทธิ
การเช่า 2.8 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี 58.2 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่น 21.6 ล้านบาท ในส่วน
หนี้ สิ น และส่ วนของผูถ้ ื อ หุ น้ รวม 3,694.8 ล้านบาท เป็ นส่ วนหนี้ สิ น 1,253.4 ล้านบาท โดยเป็ นหนี้ สิ น หมุ น เวียน
1,127.2 ล้านบาทและหนี้ สินไม่หมุนเวียน 126.2 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ ือหุน้ 2,441.4 ล้านบาทประกอบด้วยทุน
ชาระแล้ว 750.0 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 879.5 ล้านบาท สารองตามกฎหมาย 90 ล้านบาท และกาไรยังไม่ได้
จัดสรร 714.9 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ 7.0 ล้านบาท
งบกำไรขำดทุ น รายได้รวม 4,347.7 ล้า นบาท ประกอบด้ว ยรายได้จ ากการขาย
3,436.0 ล้านบาท รายได้ค่าเช่า 1.4 ล้านบาท กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุน 700.9 ล้านบาท เงินปั นผลรับจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้ นเป็ น 150.1 ล้านบาท รายได้อื่น 59.3 ล้านบาท โดยมีตน้ ทุนขาย 2,300.6 ล้านบาท กาไร
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ขั้นต้นคิดเป็ นร้อยละ 33.0 ค่าใช้จ่ายในการขาย 634.1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบริหาร 234.3 ล้านบาท และอื่นๆ
23.3 ล้านบาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 3,193.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในทางการเงิน 6.2 ล้านบาท ภาษี เงินได้นิติบุคคล
201.2 ล้านบาท จึงเป็ นกาไรสุทธิสาหรับปี นี้ 947.0 ล้านบาท กาไรต่อหุน้ 1.26 บาท กาไรเบ็ดเสร็จอื่น 12.6 ล้าน
บาท และเมื่อรวมกาไรสะสมยกมาต้นปี 542.8 ล้านบาท หักเงินปั นผลจ่าย 787.5 ล้านบาท จึงเป็ นกาไรสะสมที่ยงั
ไม่ได้จดั สรร ณ สิ้ นปี 714.9 ล้านบาท
งบกำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็จ ก าไรส าหรับ ปี 947.0 ล้านบาท หักขาดทุ น จากการวัด
มูลค่าเงินลงทุ นในหลักทรัพย์เผื่อขาย 38.5 ล้านบาท ผลกระทบของภาษี เงินได้ 7.7 ล้านบาท บวกผลกาไรจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 15.7 ล้านบาท จึงเป็ นกาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี 928.8 ล้านบาท
งบกำรเงิ นรวม งบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วยสิน ทรัพย์รวม 4,086.3 ล้าน
บาท โดยเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,853.5 ล้านบาท เงินลงทุนเผื่อขาย 281.7 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3.3
ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 212.2 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร สิทธิการเช่า และอุปกรณ์ 650.8 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน 9.6 ล้านบาท สิทธิการเช่า 2.8 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 61.0 ล้านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นอีก 11.3 ล้านบาท ด้านหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ประกอบไปด้วย หนี้ สินรวม 1,499.1 ล้าน
บาท และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 2,587.2 ล้านบาท
งบกำไรขำดทุน รายได้รวม 4,337.4 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขาย 3,653.7
ล้านบาท รายได้ค่าเช่า 76.7 ล้านบาท รายได้ค่าบริการออกแบบ 71.9 ล้านบาท เงินปั นผลรับ 13.9 ล้านบาท รายได้
อื่นอีก 52.7 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 3,479.2 ล้านบาท โดยเป็ นต้นทุนขาย 2,429.5 ล้านบาท ต้นทุนค่าเช่า 26.6
ล้านบาท ต้นทุนบริการ 43.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 606.2 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายบริหาร 338.7 ล้านบาท
และอื่นๆ 34.4 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.03 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายทางการเงิน 9.5 ล้าน
บาท ภาษี เงินได้นิติบุคคล 216.3 ล้านบาท แล้วจึงเป็ นกาไรสุ ทธิสาหรับปี นี้ 662.5 ล้านบาท เป็ นกาไรสุทธิ ต่อหุน้
0.88 บาท (แปดสิบแปดสตางค์) เมื่อรวมกาไรสะสมยกมาต้นปี 891.6 ล้านบาท หักเงินปั นผลจ่าย 787.5 บาท จึง
เป็ นกาไรที่ยงั ไม่ได้จดั สรร 800.9 ล้านบาท
งบกำไรขำดทุน เบ็ ด เสร็จ กาไรสาหรับ ปี 707.7 ล้านบาท และเป็ นกาไรเบ็ ดเสร็ จ
สาหรับปี 689.8 ล้านบาท
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท
ประจาปี 2558 สิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯตามที่ประธานเสนอ โดยในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเองเพิ่มขึ้ นอีก 1 ราย จานวน 100 หุน้ โดยมีผอู ้ อก
เสียงอนุ มตั ิจานวน 493,287,984 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.99 งดออกเสียงจานวน 100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0002
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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วำระที่ 5.

พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไร และกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกกำรดำเนินงำนในรอบ
ปี 2558 (เอกสำรแนบ 3)

ประธานแถลงว่า ตามที่ได้รายงานผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัทใน
วาระ 4 แล้วว่าบริษัทมีกาไรสุ ทธิสาหรับปี นี้ ตามงบการเงินรวมเป็ นเงิน 662.5 ล้านบาท และมี กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัด สรร ณ สิ้ นปี 800.9 ล้า นบาท จึ ง เสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการจัด สรรก าไรของบริ ษั ท ตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ :เงินปั นผล
ประธานได้แถลงว่าตามงบการเงินรวมสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทตามที่ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 4 แล้วนั้น ปรากฏว่าบริษัท
มีผลประกอบการกาไรสุทธิปีนี้ 662.5 ล้านบาท กาไรสะสมยกมาต้นปี เป็ นเงิน 891.6 ล้านบาท เงินปั นผลจ่ายปี 2558
787.5 ล้านบาท จึงเป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ สิ้ นปี 800.9 ล้านบาท บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้ตาม พรบ. บริษัทมหาชน จากัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 และโดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงิน
ปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมและมีสภาพคล่องในกระแสเงินสดเพียงพอและไม่มีภาระ
หนี้ สิน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท (หนึ่ งบาทถ้วน) คิดเป็ นร้อยละ 113.2 ของ
กาไรสุทธิตามงบการเงินรวม (โดยจ่ายจากกาไรสะสมที่ได้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในอัตราร้อยละ 20) และโดยที่
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 รวม
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหุน้ ละ 0.75 (เจ็ดสิบห้าสตางค์) จึงคงเหลือเงินปั นผลจ่ายจากผลประกอบการของบริษัทครึ่งปี
หลังอีกในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท (ยีส่ ิบห้าสตางค์) โดยกาหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 3
พฤษภาคม 2559 และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผลตาม
ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
กำรจัดสรรเงินทุนสำรองตำมกฎหมำย
ประธานแถลงว่า โดยที่บริษัทมีทุ นจดทะเบียน 750 ล้านบาท และมีทุนสารองตาม
กฎหมายแล้วเป็ นเงิน 90 ล้านบาท จึงไม่ตอ้ งจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายอีก
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิ จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการของบริษัทในปี
2558 แก่ผูถ้ ือหุน้ ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ในอัตราหุน้ ละ 1.00
บาท (หนึ่ งบาทถ้วน) จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วหุน้ ละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) คงเหลือเงินปั นผลจ่ายอีกหุน้
ละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) โดยกาหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลตาม ม.225 ของพรบ.
หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ตามที่ประธานเสนอ

Page 10 / 16

โดยมีผูอ้ อกเสี ยงอนุ มัติจานวน 493,287,984 เสี ยง คิ ดเป็ นร้อยละ 99.99 งดออกเสี ยง 100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0002 ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วำระที่ 6.

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรทีอ่ อกจำกตำแหน่งตำมวำระ
(เอกสำรแนบ 4)

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ19 กาหนด
ไว้ว่า “ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุ กครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้น
อาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ก็ได้” ในปั จจุบนั มีกรรมการจานวน 11 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ
4 ท่าน ซึ่งในปี นี้ กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระประกอบด้วย
1. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง
รองประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วาริการ
กรรมการ
3. นายกวีวุฒิ เนื่ องจานงค์
กรรมการ
และ 4. นายสุรชัย สนธิรติ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทได้จดั ส่งประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแล้ว
ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กาหนดไว้แล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่
ออกจากตาแหน่ งตามวาระในปี นี้ ทั้ง 4 ท่าน เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบตั ิหน้าที่อนั เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างดียิ่งมาโดยตลอด สมควรให้
เลือกตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่ งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
อนึ่ งบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดผ่านเวปไซด์ของบริษัทตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558
ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผใู ้ ดเสนอชื่อเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 จึงได้มีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ให้เลือกตั้งกรรมการที่ ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือนายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง, นายสมศักดิ์ วาริการ, นายกวีวุฒิ เนื่ อง
จานงค์ และนายสุรชัย สนธิรติ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
ประธานได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง เป็ นรายบุคคล โดยให้ผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน
เสียง โดยในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง 1 ราย จานวน 65,000 หุน้
ที่ประชุมได้พิจารณา และออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กาหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ งเป็ นรายบุคคล ดังนี้ :1. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง คะแนนเสียงรับรอง 490,111,984 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.34 คะแนนเสียงไม่รบั รอง 3,241,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.66 งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0002
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2. นายสมศักดิ์ วาริการ
คะแนนเสียงรับรอง 490,100,984 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.34 คะแนนเสียงไม่รบั รอง 3,241,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.66 งดออกเสียง 10,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0002
3. นายกวีวุฒิ เนื่ องจานงค์ คะแนนเสียงรับรอง 490,101,984 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.34 คะแนนเสียงไม่รบั รอง 3,241,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.66 งดออกเสียง 10,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0002
4. นายสุรชัย สนธิรติ
คะแนนเสียงรับรอง 490,111,984 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.34 คะแนนเสียงไม่รบั รอง 3,241,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.66 งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0002
วำระที่ 7.

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่เพิ่ม (เอกสำรแนบ 5)

ประธานแถลงว่าตามที่ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริษั ทครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2558 โดยการนาเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีมติ แต่ งตั้งให้นายกิติพัฒก์
เนื่ องจานงค์ เป็ นผูจ้ ดั การใหญ่ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งนายกิติพฒ
ั ก์ เนื่ องจานงค์ เป็ นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
บริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาทั้งด้านคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของนายกิติพฒ
ั ก์ เนื่ องจานงค์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) แล้ว เห็นชอบให้เลือกตั้งนายกิติพฒ
ั ก์
เนื่ องจานงค์ เป็ นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่านเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ จึงเสนอให้ที่ประชุมนี้ เพื่อพิจารณา
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิให้เลือกตั้งนายกิติพฒ
ั ก์ เนื่ องจานงค์ เป็ นกรรมการ
ใหม่เพิ่ม โดยมีผูอ้ อกเสียงอนุ มัติจานวน 493,350,084 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ไม่อนุ มตั ิจานวน 3,000 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00061 ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วำระที่ 8.

พิจำรณำกำหนดอำนำจกรรมกำรลงนำมผูกพันบริษทั

ประธานแถลงว่า ตามที่ที่ประชุมนี้ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุ มตั ิให้เลือกตั้ง
กรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่ านเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริหารงานในวาระที่ 7 แล้วนั้ น เห็นสมควรเสนอที่ ประชุ ม
กาหนดอานาจกรรมการผูล้ งนามผูกพันบริษัทใหม่เป็ นดังนี้ “นายทักษะ บุษยโภคะ นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง นาย
โยธิน เนื่ องจานงค์ นายสมศักดิ์ วาริการ นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ กรรมการ 2 คน ใน 5 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท” หรือ “นายทักษะ บุษยโภคะ นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง นายสมศักดิ์ วาริการ นายพัฒนะ
อุษณาจิตต์ และ นายกิติพฒ
ั ก์ เนื่ องจานงค์ กรรมการ 2 คน ใน 5 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของ
บริษัท”
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
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เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุ มตั ิให้กาหนดอานาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทใหม่
ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผอู ้ อกเสียงอนุ มตั ิจานวน 493,350,084 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ไม่อนุ มตั ิ
จานวน 3,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00061 ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วำระที่ 9.

พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2559 (เอกสำรแนบ 6)

ประธานแถลงว่า โดยที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ได้อนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทสาหรับปี 2558 รวม 11 ท่าน โดยจ่ายเป็ นรายไตรมาส ไตรมาสละ 65,000 บาทต่อท่าน และประธาน
กรรมการบริษัทไตรมาสละ 85,000 บาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 12 และจ่ายค่าพาหนะรายเดือนให้
ประธานกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกเดือนละ 25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกเดือนละ 22,000 บาท คงที่
เท่ากับอัตราปี 2557 สาหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยการนาเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษั ท ใกล้เคี ยงกับ อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ ยของบริษั ทจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีขนาดธุ รกิจใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าพาหนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ ได้รับ เพิ่ ม ขึ้ นอีกเป็ นรายเดื อนใกล้เคียงกับ อัต ราค่ าตอบแทนโดยเฉลี่ ยของบริ ษั ทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อมูล ค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ปี 2557 (เอกสารแนบ) จึงมีมติ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนสาหรับ
ประธานกรรมการไตรมาสละ 85,000 บาท และกรรมการท่านละ 65,000 บาทต่อไตรมาส และสาหรับกรรมการ
ตรวจสอบจานวน 3 ท่ าน ซึ่งนอกเหนื อจากค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาสแล้ว คณะกรรมการมีมติเห็นสมควร
กาหนดอัต ราค่าพาหนะรายเดื อนคงเดิ ม โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นจานวน 25,000 บาทต่ อเดื อน และ
กรรมการตรวจสอบในอัตราท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีเบี้ ยประชุมรายครั้งและบาเหน็ จ
กรรมการรายปี อีกแต่อย่างใด
สาหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนมิได้พิจารณาเนื่ องจากเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสีย คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2559 จึงมี
มติเห็นชอบให้กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านละ 30,000 บาทต่อไตรมาสเท่า
เดิม เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และให้นาเสนอที่ประชุมนี้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
เลขานุ การแถลงว่าสาหรับวาระนี้ มติที่ประชุมต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามพรบ.บริษัทมหาชนจากัด
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติ อนุ มัติให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทประจาปี
2559 ในอัตราท่านละ 65,000 บาท ต่อไตรมาส และประธานกรรมการในอัตราไตรมาสละ 85,000 บาท และจ่ายค่า
พาหนะให้ประธานกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก 25,000 บาท ต่อเดือน และกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกท่านละ 22,000
บาทต่อเดือน คงเดิมเท่ากับปี ก่อน และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอีกท่านละ 30,000
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บาท ต่อไตรมาส คงเดิมเท่ากับปี 2558 เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร โดยมีผูอ้ อกเสียงอนุ มตั ิ
จานวน 493,353,084 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วำระที่ 10. พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจำปี 2559 และกำหนดค่ำตอบแทน
(เอกสำรแนบ 7)
ประธานแถลงว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 42 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี นั้น
โดยที่ปี 2558 บริษัทได้แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตหมายเลข 3182 หรือนางสาวรุง้ นภา
เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตหมายเลข 3516 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตหมายเลข
3972 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตหมายเลข 4521 บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู ้
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 1,730,000 บาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2557 ร้อยละ 12 ซึ่งแบ่งเป็ นการ
สอบทานไตรมาสละครั้งสาหรับไตรมาส 1, 2 และ 3 และตรวจสอบสิ้ นปี อีก 1 ครั้ง รวมปี ละ 4 ครั้ง สาหรับปี 2559 ที่
ประชุ มคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 โดยการนาเสนอและเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2559 โดยเห็นว่าบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับ
สากลเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป และผลงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีเป็ นไปตามมาตรฐานสอบบัญชีที่ดี และได้ประเมิน
ความเป็ นอิสระในรอบปี ที่ผ่านมาตามแบบประเมินความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีของคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปรียบเทียบค่าตรวจสอบบัญชีกบั บริษทั ตรวจสอบบัญชีรายอื่นๆ แล้ว มีมติเห็นสมควรให้
แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตหมายเลข 3182 หรือนางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตหมายเลข 3516 หรือ หรือนาวสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตหมายเลข 5659 หรือนางสาว
สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตหมายเลข 5782 บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี
ของบริษั ท อีกในปี 2559 ในอัตราค่าตอบแทนคงเดิ ม จานวน 1,730,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)
เท่ากับปี 2558 ซึ่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้เสนอไว้ในอัตราคงที่เป็ นเวลา 2 ปี สาหรับปี 2558 และปี 2559
นอกจากนี้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ยังเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปี 2559 อีกรวม 5
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ใช้บริการอื่นใดจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด นอกจากการตรวจสอบบัญชี
ประจาปี
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ อนุ มัติให้แต่ งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิ ริวลั ลภ หรื อ นางสาว
รุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล หรือ หรือนาวสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีของบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 และกาหนดอัตราค่าตอบแทนปี ละ 1,730,000 บาท
โดยมีผอู ้ อกเสียงอนุ มตั ิ 493,353,084 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วำระที่ 11. เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม
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ผูถ้ ือหุน้ : การกาหนดอานาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทใหม่ในวาระ 8 ขอทราบว่า
เหตุใดจึงต้องกาหนดอานาจกรรมการบริษัทเป็ น 2 ชุด
นายเจริญ : ตามที่กาหนดอานาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทใหม่เป็ น 2 ชุด โดยชุด
ที่ 1 มีนายโยธิน เนื่ องจานงค์ ร่วมลงนามเป็ น 2 ใน 5 กับกรรมการท่านอื่นเหมือนที่กาหนดไว้เดิม ส่วนชุดที่ 2 มีนาย
กิติพฒ
ั ก์ เนื่ องจานงค์ ร่วมลงนามเป็ น 2 ใน 5 ร่วมกับกรรมการท่านอื่น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจึง
หลีกเลี่ยงไม่ให้นายโยธิน เนื่ องจานงค์ ซึ่งเป็ นบิดานายกิติพฒ
ั ก์ เนื่ องจานงค์ ลงนามร่วมกับนายกิติพฒ
ั ก์ เนื่ องจานงค์
ซึ่งเป็ นไปตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดี
ผูถ้ ือหุน้ : บจ.อิโตคิโมเดอร์นฟอร์ม สามารถจาหน่ ายสินค้าที่ผลิตจากบมจ.โมเดอร์น
ฟอร์มกรุ๊ปเพื่อจาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ให้บริษัทญี่ปุ่นได้หรือไม่ หรือว่าต้องผลิตจากประเทศจีนเท่านั้น
- อัตราส่ วนหนี้ สูญของบริษัทเป็ นเท่ าใด ปกติ ทัว่ ไปสาหรับธุ รกิจเฟอร์นิเจอร์เป็ น
อัตราเท่าใด
- จากสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ซึ่งสูงสุดประมาณ 6-7% ซึ่งค่อนข้าง
กระจาย ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่คอยควบคุมทิศทางจะเป็ นผลเสียหรือไม่
- ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2559 ซึ่งบริษัท EY ได้เสนอในอัตราคงที่เท่ากับปี ก่อน ซึ่ง
ส่วนใหญ่ บริษัทตรวจสอบจะขึ้ นค่าตรวจสอบทุ กปี มีขนอย่
ึ้ างเดียวไม่มีลด บริษัท
ตรวจสอบมีจานวนน้อยทาให้ไม่มีทางเลือกเป็ นการผูกขาดหรือไม่ เข้าใจว่าปี นี้ คง
ต้องขึ้ นก็ขอให้ EY พิจารณาด้วย เนื่ องจากบริษัทเราต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายบริษัท
ในภาวะเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ดีนัก
นายทักษะ :
- เรื่องบจ.อิโตคิโมเดอร์นฟอร์ม เราไม่มีสญ
ั ญาเรื่องการซื้ อสินค้า และในความจริง
กว่า 80% ของสินค้าที่ขายบริษัทญี่ปุ่นทั้งในประเทศและภูมิภาคมาจากโมเดอร์น
ฟอร์มเอง
- ตัวเลขหนี้ สูญของเราค่อนข้างน้อย จากการระมัดระวังในการขายส่วนหนึ่ งพยายาม
ให้มีหนี้ สูญน้อยที่สุด การผลิตและส่งสินค้าให้สอดคล้องกับอัตราส่วนการรับเงิน
ในแต่ละงวดตลอดจนต้องมี bank guarantee เป็ นต้น
- ผูถ้ ือหุน้ รายบุคคลในบริษัทมีสัดส่วนการถือหุน้ ไม่สูงแต่ถา้ เป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เป็ น
กลุ่มๆ เมื่อรวมกันแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถ control ได้
ปั จจุบนั เรามีผถู ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้ นเป็ น 5,000 กว่ารายแล้ว
- เรื่องผูต้ รวจสอบบัญชี EY ซึ่งใช้บริการกันมาตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่า
เป็ นอัต ราที่ ใกล้เคี ยงกับ มาตรฐานอยู่แล้ว และได้รับ ความช่ วยเหลื ออย่างดี ม า
ตลอด การขึ้ นอัตราค่าตรวจสอบก็เป็ นไปตามอัตราค่าแรงที่เพิ่ มขึ้ น จานวนคน
ปริมาณงาน จานวนวันที่ใช้ในการตรวจสอบอยูแ่ ล้ว
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ผูถ้ ือหุ้น : อยากทราบว่ามีการจัด company visit สาหรับผูถ้ ื อหุ น้ หรือไม่ เนื่ องจาก
สนใจที่จะได้รบั ทราบกระบวนการผลิตเพื่อออกมาเป็ นโมเดอร์นฟอร์ม
นายทักษะ : ขอบคุณที่ให้ความสนใจในกิจการของบริษัท เคยมีการมาขอเหมือนกันแต่
นั ดกันไม่ลงตัวคงจัดให้เข้าเยี่ยมชมได้ครั้งละประมาณ 20 คน เพื่อเยี่ยมชมโรงงานที่
บางพลีและบางขุนเทียน ดังนั้นท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดสนใจโปรดลงชื่อได้ที่เจ้าหน้าที่ดา้ น
นอกเพื่อรวบรวมรายชื่อและกาหนดการต่อไป
เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยที่
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้ออกแถลงการณ์ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่องการรณรงค์งดแจกของชาร่วยในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วเห็นด้วยตามเหตุผลที่สมาคมฯ รณรงค์ในเรื่องนี้ เนื่ องจากมีเหตุแห่ง
การพิจารณาหลายประการที่เกิดขึ้ นกับบริษัทฯ ประกอบกับมีผูถ้ ือหุ ้นเสนอต่อที่ประชุมเมื่อปี ที่แล้วให้งดแจกของชาร่วย
เพื่อให้ได้ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการมาร่วมประชุมจริ ง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุ มในฐานะหุน้ ส่วนทางธุรกิจ
เพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงาน การบริหารจัดการของแต่ละกิจการที่ผลู ้ งทุ นตัดสินใจเข้าลงทุนในบริษัทเป็ นสาคัญ ดังนั้น
บริษัทจึงต้องขออนุ ญาตงดแจกของชาร่วยตั้งแต่ปีนี้ เป็ นต้นไป
ประธานได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคัง่ ในวันนี้ และ
ให้ขอ้ เสนอแนะหลายประการเพื่อจะได้นาไปปรับปรุง หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยในที่นี้ และหวังว่าท่านจะมา
เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและสนับสนุ นให้กาลังใจผูบ้ ริหารได้ทางานกันอีกต่อไป และหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมี
ประเด็นเพิ่มเติมภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามมายังคณะกรรมการบริษัทได้ที่
Email: enquiry@modernform.com หรือ
ir@modernform.co.th
หรื อ ดู ร ายละเอี ย ดข้อ มู ล เกี่ ย วกับ บริ ษั ท ได้ที่ www.modernform.com และบริ ษั ท จะ
เปิ ดเผยข้อมูลรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ ภายใน 14 วัน นั บจากวันประชุ มในเว็บไซด์ของบริษัท และ
กล่าวปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ นายเจริญ อุษณาจิตต์
(นายเจริญ อุษณาจิตต์)
ประธานที่ประชุม
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