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ที� ECF2 009/2563 
         

15 มิถุนายน 2563  
 
เรื�อง ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) 
 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย 

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2562 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 2) 

2. รายงานประจาํปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงิน สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2562 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 3 และ 4) 
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 5) 
4. ประวติักรรมการที�เสนอใหด้าํรงตาํแหน่ง และคาํนิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 6) 
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2563 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� �) 
6. รายละเอียดการแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 8) 
7. รายละเอียดเบื�องตน้เกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 9) 
8. แบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4) 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 12 วาระที� 14 และวาระที� 15) 
9. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
10. ขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
 การมอบฉนัทะและวธีิการมอบฉนัทะ 
 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียง 

11. ขั�นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

บริษัทขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นเพื�อทราบถึงการงดแจกของชาํร่วยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 เพื�อให้สอดคล้องกับ
แนวทางที�หน่วยงานกาํกับดูแลได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของชาํร่วยในการประชุมให้กับผู้ถือหุ้น  
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12. ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
13. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 
14. แบบคาํขอรับรายงานประจาํปีเป็นรูปเล่ม 
15. แผนที�สถานที�จดัการประชุมผูถื้อหุน้ 
16. คาํอธิบายการใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) 
17. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ที�ตอ้งนาํมาในวนัประชุม)  
18. แนวปฏิบติัเพื�อป้องกนัการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ในที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
 
ดว้ยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั� งที� �/2563 เมื�อวนัที� 21 

พฤษภาคม 2563 ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัพธุที� 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้ง
ประชุม แมจิก � ชั�น � โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั�น �� ถนนกาํแพงเพชร � วภิาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขต
หลกัสี� กรุงเทพฯ ����� 

เนื�องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ณ ขณะนี�  บริษทัมีความ
ห่วงใยต่อสุขภาพอนามยัของผูถื้อหุน้ทุกท่าน บริษทัจึงขอแนะนาํใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระซึ�งเป็นผู ้
ที�ไม่มีส่วนไดเ้สียใด ๆ กบัทุกวาระการประชุมในครั� งนี�  เขา้ประชุมและออกเสียงแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดย
ขอ้มูลของกรรมการอิสระที�เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ รายละเอียดปรากฏตาม สิ�งที�ส่งมาดว้ย ��. หรือในกรณีที�ท่านหรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะของท่านประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม ขอใหท่้านหรือผูรั้บมอบฉนัทะของท่านศึกษาและปฏิบติัตามแนวปฏิบติัเพื�อป้องกนั
การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ในที�ประชุมผูถื้อหุน้ อยา่งเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ�ง
ที�ส่งมาดว้ย ��. เพื�อใหเ้ป็นไปตามหนงัสือเวยีนสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที� กลต. จท-
1. (ว) 9/2563 เรื�อง การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัจดทะเบียน ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวนัที� 6 มีนาคม 2563 

ในการนี�  บริษทัขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ส่งหนงัสือมอบฉนัทะกลบัมายงับริษทัภายในวนัที� �� มิถุนายน 2563 หรือเขา้
ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี�  
 
วาระที� 1 เรื�องที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 
 
วาระที� 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ของบริษทัไดถู้กจดัขึ�นเมื�อวนัที� 22 เมษายน 
2562 โดยได้มีการจดัทาํรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นับแต่วนัที�
ประชุมผูถื้อหุ้นตามที�กฎหมายกาํหนดแลว้ พร้อมทั�งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัที�  www.eastcoast.co.th เพื�อใหผู้ถื้อ
หุน้ไดรั้บทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้ง ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ�ง
ที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1  

การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2562 ถึง 
วนัที� 31 ธันวาคม 2562 
วตัถุประสงค์และเหตุผล สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัย่อยในรอบปีบัญชี สิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 ที�ผา่นมา รายละเอียดผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฎตามรายงานประจาํปี 2562 ซึ�งส่งมา
ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 รับทราบผลการ
ดาํเนินงาน และการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัที�เกิดขึ�นในรอบปี 2562  

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที�  2  
การลงมติ –เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบจึงไม่มีการลงมติ- 

 
วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทย่อย ประจาํปี 2562 สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�แกไ้ข

เพิ�มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และขอ้บงัคบัของบริษทั ซึ� งกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิ�นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั ที�ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอให้ที�ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้อนุมติั โดยสรุปสาระสาํคญัตามงบการเงินรวมได ้ดงันี�  
 

รายการ 

รอบปี 2562 
สิ�นสุด 

ณ 31 ธันวาคม 2562 

รอบปี 2561  
สิ�นสุด 

ณ 31 ธันวาคม 2561 
เปลี�ยนแปลง 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) เพิ�มขึ�น/ลดลง 
สินทรัพยร์วม 3,590.97 3,395.53 6% 
หนี� สินรวม 2,136.56 1,948.21 10% 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,454.41 1,447.32 0% 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 239.87 239.85 0% 
รายไดจ้ากการขาย – สุทธิ 1,254.18 1,393.11 -9.97% 
รายไดร้วม 1,290.90 1,443.33 -10.56% 
ตน้ทุนขาย 884.73 1,014.99 -12.83% 
ค่าใชจ่้ายรวม 1,259.81 1,400.20 -10.03% 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.76 -0.87 N.A. 
ภาษีเงินได ้ 2.58 13.21 -80.46% 
กาํไรสําหรับปี 39.27 29.05 35.17% 
กาํไรสําหรับปี-ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 40.29 33.76 19.33% 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 35.84 28.63 25.20% 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี-ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 36.86 33.33 10.57% 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจาํปีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย สิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ซึ� งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอคัรเดช เปลี�ยนสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5389 ซึ� งเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จาํกดั แลว้ เห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย สิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 พิจารณา
อนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เนื�องจากเห็นวา่ ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2 
การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที� 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจําปี ���� เพิ�มอีก และ

พิจารณาอนุมัตจิัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี ���� สิ�นสุด
วนัที� �� ธันวาคม ���� 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดให้การ

จ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินกาํไรและหากบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ทั�งนี�
การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุน
สาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของ
กาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินสํารองตามกฎหมายตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ทั�งนี�  การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลง โดยขึ�นอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง 
แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารงาน ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื�น ๆ ในอนาคต 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั� งคราว และเมื�อไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ขอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล โดยจ่ายจากผล
การดาํเนินงาน ประจาํปี ���� (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอตัราหุ้นละ �.���� บาท แบ่งออกเป็นการจ่ายจากส่วนที�
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุ้นละ �.���� บาท และจากส่วนที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 
ที�ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ �� ของกาํไรสุทธิ ในอตัราหุ้นละ �.���� บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�นไม่
เกิน ��,���,��� บาท ซึ�งบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวแลว้เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2563  

และเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรอง
ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลเพิ�มอีกจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562 ดงันี�  

(1) จดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หรือคิดเป็น
เงินจาํนวน 1,800,000 บาท ดงันั�น บริษทัจะมีเงินทุนสาํรองสะสมตามกฎหมายรวมจาํนวน 27,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
8.77 ของทุนจดทะเบียน  

(2) พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลเพิ�มอีกจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562 
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โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 3 
การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที� � พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 และ 18 สรุปใจความ
สาํคญัวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครั� งใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการใน
ขณะนั�น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม โดย
กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมารับตาํแหน่งอีกได ้กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและ
ปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั�นเป็น
ผูอ้อกจากตาํแหน่ง  

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวนทั�งหมด 8 ท่าน ดงันั�นในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ครั� ง
นี�  กรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื�อคณะกรรมการ
ที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในรอบนี�ตามมติที�ไดพิ้จารณานาํเสนอชื�อโดยคณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ย 

1. พลแอก เทอดศกัดิ�   มารมย ์
2. ดร.เอกรินทร์   วาสนาส่ง 
3. นายวลัลภ   สุขสวสัดิ�  

ทั� งนี� บริษทัไดมี้ประกาศเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นที�ประสงค์จะเสนอชื�อบุคคลที�เห็นสมควรไดรั้บการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยนําประกาศขึ�นแสดงในเว็บไซต์ของบริษทัแลว้ ตั�งแต่วนัที� 30 กันยายน ถึงวนัที� 31 
ธนัวาคม 2562 แต่ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอชื�อบุคคลที�เห็นเหมาะสมเขา้มาใหพ้ิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ครั� งนี�   

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาซึ�งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ 
กรรมการทั�ง 3 ท่าน ไดแ้ก่  พลเอก เทอดศกัดิ�  มารมย ์ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง และ นายวลัลภ สุขสวสัดิ�   เป็นผูที้�มีคุณสมบติั
ครบถว้น ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด รวมทั�งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท 
และมีประสบการณ์ดา้นการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจดา้นพลงังานเป็นอยา่งดีซึ� งจะส่งผล
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั สมควรเลือกกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระทั�ง � ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการและเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งเดิมอีกวาระหนึ�ง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั บุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อในครั� งนี�  ได้ผ่านกระบวนการกลั�นกรองของ
คณะกรรมการบริษทั ซึ�งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในวาระนี�แลว้วา่ มีคุณสมบติัที�เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษทั ประกอบกบัไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอชื�อบุคคลที�เห็นเหมาะสมเขา้มาใหพิ้จารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งนี�  
ดังนั� นคณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื�อบุคคล
ดงัต่อไปนี�  เพื�อใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 พิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระกลบั
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งเดิมอีกวาระหนึ�ง ดงันี�   

1. พลเอก เทอดศกัดิ�  มารมย ์ เพื�อดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ  

2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ 
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3. นายวลัลภ สุขสวสัดิ�   เพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ประธาน
กรรมการบริหาร 

เนื�องดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกนักาํกบัดูแลกิจการอยา่งเขม้แขง็ 
อุทิศเวลาในการเขา้ร่วมประชุม และมีคุณสมบติัที�เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมทั�งมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ที�ตลอดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง และในส่วนของการ
เสนอเพื�อแต่งตั�งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง 

รายละเอียดประวติัของบุคคลทั�ง � ท่าน ปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 4 
การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 หมายเหตุ ในการพิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ บริษทัจะพิจารณา
อนุมติัเป็นรายบุคคล 
 
วาระที� 7 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที� 24 คณะกรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษทัตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติอนุมติั 

หลกัเกณฑ์และขั�นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดน้าํเสนอค่าตอบแทน
โดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ 
การพิจารณาจาํนวนบริษทัย่อย บริษทัร่วม ที�เพิ�มขึ�นตามโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที�บริษทัไดร้ับจาก
การปฏิบัติหน้าที�ของกรรมการ โดยจะนาํขอ้มูลค่าตอบแทนที�กาํหนดในเบื�องตน้ไปเปรียบเทียบอา้งอิงกับขอ้มูล
สรุปผลสาํรวจขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนสาํหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามกลุ่มธุรกิจ 
รายได้ และมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด ซึ� งจ ัดทาํขึ�นโดยฝ่ายวิจยัและนโยบาย  สถาบันกรรมการบริษทัไทย 
ประจาํปี ���� 

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563
อนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ของบริษทั ประจาํปี 2563 โดยมีรายละเอียด
ดงันี�  

วงเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 
 

วงเงนิค่าตอบแทนปี 2563  
ปีที�เสนอ 

(บาท) 

วงเงนิค่าตอบแทนปี 25��  
 

(บาท) 
ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี 

หมายเหตุ : วงเงนิค่าตอบแทนเท่ากบัการจ่ายในรอบปี 2561 และ ปี 2562 ที�ผ่านมา  
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อตัราค่าตอบแทนรายเดือน 
 

ตาํแหน่ง 
อตัราค่าตอบแทนปี 2563 

ปีที�เสนอ 
(บาทต่อท่านต่อเดือน) 

อตัราค่าตอบแทนปี 2562  
 

(บาทต่อท่านต่อเดือน) 
ประธานกรรมการ 34,000 34,000 
กรรมการ 24,000 24,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 29,000 
กรรมการตรวจสอบ 24,000 24,000 

หมายเหตุ : อตัราค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากบัการจ่ายในรอบปี 2561 และ ปี 2562 ที�ผ่านมา 
 

ค่าเบี�ยประชุมสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด :  
 

ตาํแหน่ง 
อตัราค่าตอบแทนปี 2563 

ปีที�เสนอ 
(บาทต่อท่านต่อครั�ง) 

อตัราค่าตอบแทนปี 2562  
 

(บาทต่อท่านต่อครั�ง) 
คณะกรรมการบริษทั 9,000 7,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 9,000 �,000 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 9,000 7,000 
คณะกรรมการสรรหา 9,000 7,000 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 9,000 7,000 

หมายเหตุ : อตัราค่าเบี�ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ขอเสนอปรับ
เพิ�มขึ�นจากปี 2562 อกีเป็นจาํนวน 2,000 บาท จากเดมิ 7,000 บาท เป็นจาํนวน 9,000 บาท ต่อท่านต่อครั�ง 

 
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการดาํเนินงาน 
สําหรับสิทธิประโยชน์อื�น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวสัดิการค่าตรวจสุขภาพประจาํปี ค่าสมาชิก

สนามกอลฟ์ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื�อการพกัผอ่นหรือสนัทนาการ (Member Club) –ไม่มี- 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 เป็นวงเงิน
จาํนวนรวมทั�งสิ�นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ 

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 5 
การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อ

หุน้ที�มาประชุม 
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วาระที� � พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2563 
วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 กาํหนดให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

สามญัประจาํปีแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากนี�  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี ทั�งนี�หน่วยงานกาํกบัดูแลไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติม
ขอ้กาํหนดเมื�อไม่นานมานี� วา่ โดยให้เริ�มตั�งแต่รอบปีบญัชี 2562 นี� เป็นตน้ไป บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีการหมุนเวียนผูส้อบ
บัญชี (ในสํานักงานเดิมหรือต่างสํานักงานก็ได้) โดยผูส้อบบญัชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกนัมา
หรือไม่ก็ตามไดสู้งสุดรวมกนัไม่เกิน 7 ปีโดยมีกาํหนด cooling-off period (ระยะพกั) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลบัมาลง
นามรับรองงบการเงินของบริษทันั�นไดอี้กครั� งหนึ�ง ทั�งนี�  ในช่วง transitional period ของเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดนี�  (รอบปี
บญัชี 2562-2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อนผนัให้ cooling-off period ของผูส้อบบญัชีอย่างน้อยตอ้งครบ 3 ปีโดยไม่ตอ้งถึง
กาํหนดระยะเวลา 5 ปีได ้(สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 6) 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นสมควรแต่งตั�ง นายอคัรเดช เปลี�ยนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขที� 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที� 2803 หรือผูส้อบบญัชีท่านอื�นที� บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จาํกัด เห็นควรและเหมาะสม 
เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย สาํหรับปี 2563 เนื�องจากมีความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบ
บัญชี มีอตัราค่าสอบบัญชีที�เหมาะสม รวมทั� งปฏิบัติหน้าที�ในปีที�ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และเป็นผูส้อบบัญชีที�ได้รับ
ความเห็นชอบจากสําน ักงานคณะกรรมการ กํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์มีความเป็นอิสระ และไม่มี
ความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ / ผูบ้ริหาร หรือผูที้� เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่
อย่างใด โดยกาํหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�นไม่เกิน 
2,690,000 บาทต่อปี 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
เสนอให้ที� ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั�ง นายอคัรเดช เปลี�ยนสกุล ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที� 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 2803 หรือผูส้อบบัญชีท่านอื�นที� บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จาํกัด เห็นควรและ
เหมาะสมเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและบริษัทย่อย สําหรับปี 2563 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 
2,690,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � 

การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที� 9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ �,��� ล้านบาท 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื�อเป็นการเสริมความแขง็แกร่งทางการเงินใหก้บับริษทั สาํหรับรองรับการดาํเนิน

ธุรกิจ ในการเพิ�มสภาพคล่อง และ/หรือใชช้าํระคืนหนี�  และ/หรือใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 7 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขาย
หุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท เพื�อใชเ้พิ�มสภาพคล่อง และ/หรือใชช้าํระคืนหนี�  และ/หรือใชเ้ป็นเงินลงทุนในการ
ขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ   

การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที� 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน ��,���,���.�� บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
���,���,���.�� บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที�ยังไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน ���,���,��� หุ้น มูล
ค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน ���,���,��� บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
�,���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ภายใตบ้ทบญัญติัมาตรา ��� แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน กาํหนดไวว้า่ บริษทัจะเพิ�ม

ทุนจากจาํนวนที�จดทะเบียนไวแ้ลว้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ�มขึ�นได ้เมื�อหุ้นทั�งหมดไดอ้อกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระเงินค่า
หุ้นครบถว้นแลว้ เวน้แต่ หุ้นที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายนั�นเป็นหุ้นที�ออกเพื�อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดง
สิทธิที�จะซื�อหุ้น ดงันั�น เพื�อให้บริษทัสามารถดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัได ้อนัเนื�องจาก (�) การออกและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General 
Mandate) จาํนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น และ (�) การปรับสิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ครั� ง
ที� 3 สาํหรับผูถื้อหุ้นเดิม (ECF-W3) (“ECF-W3”) ตามรายละเอียดที�ระบุไวใ้นวาระที� 14 และเพื�อให้เป็นไปตามที� พ.ร.บ. 
บริษทัมหาชนไดก้าํหนดไว ้บริษทัจึงประสงคที์�จะลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทัฯ จาํนวน 160,402,175 หุ้น มูล
ค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,089,446,188 
หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  

ทั�งนี�  หุ้นสามญัที�ถูกตดัทิ�งในครั� งนี�  จาํนวน 160,402,175 หุ้น เป็นหุ้นสามญัที�เหลือจากการจดัสรรโดยมี
รายละเอียด ดงันี�  

1. หุ ้นสามญัที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน ��,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท ซึ� งไดร้ับ
อนุมตัิจากที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจาํปี ����  เพื �อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private 
Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate)  

2. หุ ้นสามญัที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน ��,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �.�� บาท ซึ� งไดร้ับ
อนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ���� เพื�อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W� จาํนวนไม่เกิน 
��,���,��� หุ้น ตามเงื�อนไขการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ที�บริษทั ตอ้งดาํเนินการปรับราค า
การใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ เมื�อบริษทัเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู ้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั ในราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�
ออกใหม่ที�คาํนวณได ้ตํ�ากวา่ร้อยละ �� ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั 

3. หุ้นสามญัที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 53,402,175 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �.�� บาท ซึ� งเป็นหุ้นที�
เหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั
ของบริษทั ครั� งที� 2 (ECF-W2) ซึ� ง ECF-W2 ไดห้มดอายลุงเมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ที�ผ่านมา  

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแลว้ว่าเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและ
อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน ��,���,���.�� บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม ���,���,���.�� บาท โดยการตดั
หุ้นสามญัที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทัฯ จาํนวน ���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จํานวน ���,���,��� บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน �,���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �.�� บาท โดยมี
รายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ  

การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที� 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ �. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนขา้งตน้ บริษทัตอ้งดาํเนินการแกไ้ข

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปนี�แทน และให้บุคคลที�คณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อให้
เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 

“ขอ้ �. ทุนจดทะเบียน 272,361,547   บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสองลา้นสามแสนหกหมื�น
หนึ�งพนัหา้ร้อยสี�สิบเจ็ดบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น    1,089,446,188   หุน้ (หนึ�งพนัแปดสิบเกา้ลา้นสี�แสนสี�หมื�นหกพนั
หนึ�งร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.25  บาท (ยี�สิบหา้สตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 
1,089,446,188   หุน้ (หนึ�งพนัแปดสิบเกา้ลา้นสี�แสนสี�หมื�นหกพนั

หนึ�งร้อยแปดสิบแปดหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (ศูนยหุ์น้)” 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพิ�มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดว้ยการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุก
ประการ 

การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที� 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน ��,���,��� บาท โดยแบ่งออกเป็น 

���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท รวมเป็นทุน จดทะเบียนจํานวน ���,���,��� บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน �,���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษทัมีความประสงคจ์ะเพิ �มทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจํานวนไม่เกิน 

��,���,��� บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน ���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียนจาํนวน ���,���,��� บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน �,���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �.�� บาท โดย
เป็นการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับ  

(�) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตาม
แบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน ��,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �.�� บาท 

(2) การปรับสิทธิของ ECF-W3 จาํนวนไม่เกิน ��,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �.�� บาท เนื�องจากการ
ที�บริษทัออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบ
อาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน ��,���,��� หุ้น ตามขอ้ (1) 

(3) การปรับสิทธิของ ECF-W3 จาํนวนไม่เกิน 200,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �.�� บาท เนื�องจากบริษทั
มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องบริษทั ตามที�ที�ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจาํปี 2562 เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.030227 
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บาทต่อหุ้น ซึ� งคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.91 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องบริษทั สําหรับการ
ดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2561 ซึ� งบริษทัไดด้าํเนินการแจง้ปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้น
ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�� ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิ (“ข้อกําหนดสิทธิฯ”) ใน
ราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ ECF-W3 ในอตัราใหม่ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นที�เรียบร้อยแลว้ 

ทั�งนี�  โปรดพิจารณารายละเอียดของการเพิ�มทุนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนในแบบรายงานการเพิ�มทุน 
(F 53-4) (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแลว้ว่าเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและ
อนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน ��,���,��� บาท โดยแบ่งออกเป็น ���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 
�.�� บาท รวมเป็นทุน จดทะเบียนจาํนวน ��� ,���,��� บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน �,���,���,��� หุ้น มูลค่าที�
ตราไวหุ้้นละ �.�� บาท  โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ  ทั�งนี� ในส่วนของความเห็นของคณะกรรมการถึง
ผลกระทบต่อบริษทั การวิเคราะห์ผลกระทบที�ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติม
ไดจ้าก สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 8 แบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) 

การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที� 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจด

ทะเบียน 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนขา้งตน้ บริษทัตอ้งดาํเนินการแกไ้ข

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปนี�แทน และให้บุคคลที�คณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อให้
เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 

“ขอ้ �. ทุนจดทะเบียน 299,161,547   บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ� งแสนหกหมื�น
หนึ�งพนัหา้ร้อยสี�สิบเจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น    1,196,646,188    หุน้ (หนึ� งพนัหนึ� งร้อยเก้าสิบหกล้านหกแสนสี�
หมื�นหกพนัหนึ�งร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.25  บาท (ยี�สิบหา้สตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 
   1,196,646,188    หุน้ (หนึ� งพนัหนึ� งร้อยเก้าสิบหกล้านหกแสนสี�

หมื�นหกพนัหนึ�งร้อยแปดสิบแปดหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (ศูนยหุ์น้)” 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพิ�มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมี
รายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ 

การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที� �4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกนิ ��,���,��� หุ้น 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามที�ไดเ้สนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนในวาระที� 

12 จึงเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน จาํนวน ��,���,��� หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อย
ละ10 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในแบบมอบ
อาํนาจทั�วไป (General Mandate) 

ทั�งนี�  บริษทัจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนครั� งเดียวเต็มจาํนวนหรือบางส่วนก็ได ้โดยเสนอขายเป็น
คราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได  ้อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่กรณีใด ๆ จาํนวนหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) นี�  จะตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกิน ��,���,���  
หุ้น หรือไม่เกินกวา่ร้อยละ �� ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั ณ วนัที�คณะกรรมการมีมติอนุมติัการเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจ
ทั�วไป (General Mandate)  

โดยบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ที�จะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนในแบบมอบอาํนาจทั�วไป 
(General Mandate) จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ�งดงัต่อไปนี�  และจะตอ้งไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของ
บริษทัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. ��/���� เรื�องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เรื�องการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยว
โยงกนั พ.ศ. ���� 

(ก) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที� กจ. ��/���� 
เรื�องการกาํหนดบทนิยามเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ 

(ข) เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที�มีฐานะทางการเงินมั�นคง และมีศกัยภาพในการ
ลงทุนไดจ้ริง รวมทั�งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพในการที�เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ดาํเนินงานของบริษทั 

ทั�งนี�  ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อบุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป 
(General Mandate) จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ� งหมายถึง ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุน้ของบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย
หุ้นนั�น โดยราคาที�นาํมาถวัเฉลี�ยดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลี�ยของการซื�อขายหุน้นั�นในแต่ละวนั ทั�งนี�  วนักาํหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกวา่สามวนัทาํการก่อนวนัแรกที�เสนอขายหุ้นต่อนกัลงทุน และในกรณีที�คณะกรรมการบริษทั
เห็นวา่มีเหตุอนัควรเมื�อพิจารณาถึงประโยชน์ที�ดีที�สุดของบริษทั คณะกรรมการบริษทัอาจกาํหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่วนลด  แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ  10  ของราคาตลาดตามที�ค ํานวณไดข้า้งตน้  โดยในการกําหนดส่วนลดดงักล่าว 
คณะกรรมการตอ้งพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั�นดว้ย 

รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย � (แบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4)) 
อนึ�ง เหตุที�บริษทัเห็นสมควรให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนดงักล่าวเพื�อเสนอขายตามแบบมอบอาํนาจ

ทั�วไป (General Mandate) เนื�องจาก บริษทัเห็นวา่ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนดงักล่าว เพื�อเสนอขายตามแบบ
มอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จะทาํให้บริษทัสามารถเพิ�มสภาพคล่องทางการเงิน ในกรณีที�มีความจาํเป็นตอ้งใช้
เงินทุน บริษทัสามารถพิจารณาเสนอขายหุ้นดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งจดัประชุมผูถ้ือหุน้ ทั�งนี�  ภายใตเ้งื�อนไขที�กฎหมาย
กาํหนดเพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนสาํหรับการดาํเนินธุรกิจ รองรับการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบั
ธุรกิจหลกัของบริษทั รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลงังาน เพื�อเป็นการเพิ�มศกัยภาพของบริษทัในการลงทุนต่าง ๆ โดย
สามารถตอบสนองความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัในการลงทุนในแต่ละโครงการไดท้นัทีที�โครงการดงักล่าวมีความ
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ชดัเจน โดยไม่มีความจาํเป็นตอ้งออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนคราวละมาก ๆ เพื�อรองรับแผนการลงทุนที�ยงัไม่มี
ความชดัเจนและอาจไม่เกิดขึ�น ซึ� งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และอาจทาํให้ผูถื้อหุ้นรับผลกระทบจากการ
เพิ�มทุนดงักล่าว ทั�งในส่วนของการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) ในขณะที�ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าของบริษทัที�จะเพิ�มมากขึ�น และผลตอบแทนจากการลงทุนที�ดีใน
อนาคต จากการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษทั  

อยา่งไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ดงักล่าว 
อาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น โดยสรุปไดด้งันี�  

1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สาํหรับกรณีที�กาํหนดราคาเสนอขายหุ้นตํ�ากวา่ราคา
ตลาดของบริษทัในอนาคต  

2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น (Control Dilution) กรณีจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจาํกดัในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ �� ของทุนชาํระแลว้ ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นดงักล่าว สูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ �� 

นอกจากนี�  ที�ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั
มีอาํนาจในการดาํเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงัต่อไปนี�  

(�)  พิจารณากาํหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน เช่น การกาํหนดราคาเสนอขาย การเสนอ
ขายเป็นครั� งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาํระค่าหุ้น รายชื�อบุคคลในวงจาํกดั และเงื�อนไขและ
รายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว  

(�)  การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�ง ดาํเนินการต่าง 
ๆ อนัเกี�ยวเนื�องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว และ  

(�)  ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนัต่าง ๆ  และหลกัฐานที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว ซึ� งรวมถึงการติดต่อ และการยื�นคาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวตอ่
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และการนาํหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และมีอาํนาจในการดาํเนินการอื�นใดอนัจาํเป็นและสมควรเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ�มทุน จาํนวนไม่เกิน ��,���,���  หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท และการมอบอาํนาจที�เกี�ยวขอ้ง ตามรายละเอียด
ขา้งตน้  

การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที� �5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น

สามญัของบริษัทฯ ครั�งที� 3 จาํนวนไม่เกนิ 12,200,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล การขอพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิทธิของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ครั� งที� � จาํนวนไม่เกิน ��,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �.�� บาท 
มีรายละเอียด ดงันี�  

(1) การปรับสิทธิจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั) Private Placement) 
แบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น 
ตามที �ได เ้สนอให ้ที �ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพ ิจารณาอนุมตั ิการเพิ �มท ุนจดทะเบียนในวาระที� 12 เพื �อ
ประกอบการอนุมตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตาม
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แบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ทั�งนี�  ตามขอ้ 3.3.1 (ข) ของขอ้กาํหนดสิทธิฯ เรื�องเงื�อนไข
การปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิบริษทัตอ้งดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ 
ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ เมื�อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน
ทั�วไป และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั ในราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�ออกใหม่ที�คาํนวณได ้ตํ�ากวา่
ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อรักษาผลประโยชน์ตอบ
แทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ยไปกวา่เดิม โดยการเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั�งแต่วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกดั 
ดงันั�น บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จาํนวน
ไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เนื�องจากการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 95,000,000 
หุ้น ตามรายละเอียดที�ระบุไวใ้นวาระที� 14 ในกรณีที�เกิดการเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิที�จะซื�อหุ้น
สามญั และการเปลี�ยนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั จะไม่ทาํให้ผลตอบแทนใด ๆ ที�ผูถ้ือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดร้ับเมื�อมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัไม่สามารถคาํนวณอตัราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ไดใ้นขณะนี�  
เนื�องจากในการคาํนวณราคา และอตัราการใชสิ้ทธิใหม่นั�น จะตอ้งคาํนวณโดยใช ้“ราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษทั” ซึ� งไดก้าํหนดไวเ้ท่ากบั “ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัต่อหุ้นสามญัของบริษทั” ซึ� ง
หมายถึง มูลค่าการซื�อขายหุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทั หารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัที�ทาํการซื�อ
ขายทั�งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในระหวา่งระยะเวลา 7 วนัทาํการ (วนัที�เปิดทาํการซื�อขายของตลาด
หลกัทรัพยฯ์) ติดต่อกนัก่อนวนัที�ใชใ้นการคาํนวณ ซึ� งปัจจุบนับริษทัยงัไม่สามารถคาํนวณได ้โดย
บริษทัจะสามารถคาํนวณราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิไดใ้นวนัแรกที�ผูซื้�อหุ้นสามญัจะไม่ได้
รับสิทธิในการจองซื�อหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ของบริษทั กล่าวคือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ทั�งนี�  บริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบผ่านระบบของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 

(2) การปรับสิทธิเนื�องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ �� ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงิน
ไดข้องบริษทั จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 200,000 หุ้น 
ตามขอ้ �.�.� (จ) ของขอ้กาํหนดสิทธิฯ เรื�องเงื�อนไขการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัตอ้ง
ดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ เมื�อบริษทั 
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ �� ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบริษทัสาํหรับการ
ดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ระหวา่งอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั�งนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ยไปกวา่เดิม โดยการเปลี�ยนแปลงราคา
การใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั�งแต่วนัแรกที�ผูซื้�อหุ้นสามญัจะไม่ไดร้ับสิทธิใน
เงินปันผล 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ���� เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปัน
ผลประจาํปี ���� ในอตัราหุ้นละ �.������ บาทต่อหุ้น ซึ� งคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ ��.�� 
ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องบริษทั สาํหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีของปี ���� 
ซึ� งบริษทั ไดด้าํเนินการแจง้ปรับสิทธิของ ECF-W� ตามขอ้กาํหนดสิทธิฯ ในราคาใชสิ้ทธิและอตัราการ
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ใชสิ้ทธิของ ECF-W� เป็นที�เรียบร้อยแลว้ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� �� เมษายน 
���� ที�ผ่านมา 
 

ดงันั�น จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน จาํนวน ��,2��,��� หุ้น 
มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �.�� บาท เพื�อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W� ที�อาจจะเกิดขึ�น 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ�มทุน จาํนวน ��,2��,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื�อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W� ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � แบบรายงานการเพิ�มทุน (F��-�) 
การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที� 16 เรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัจะเปิดให้ผูถื้อ
หุน้ลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมไดต้ั�งแต่เวลา 11.30 น. เป็นตน้ไป หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง
และประสงคจ์ะแต่งตั�งบุคคลอื�นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกขอ้ความ
และลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉันทะตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 13 หรือสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.eastcoast.co.th  
พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดในสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 10 และเพื�อให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นไปดว้ยความ
สะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น โปรดส่งกลบัมายงับริษทัภายในวนัที� 30 มิถุนายน 2563 ทั�งนี�  บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิด
อากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย   

กรณีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามที�ตอ้งการให้บริษทัชี� แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที�นาํเสนอ
ในครั� งนี�  สามารถจดัส่งคาํถามล่วงหน้าไดที้� e-mail : ir@eastcoast.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2152-7305 

อนึ� ง บริษทัไดก้าํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 (Record Date) 
ในวนัพฤหัสบดีที� � มิถุนายน 2563 

ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์�-����-����-� ต่อ ��� หรือ 202 โทรสาร �-����-���� 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� � 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที� 2 

 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) (ECF) 
 
วนั เวลา และสถานที�ประชุม 

ประชุมเมื�อวนัจนัทร์ที� 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั�น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชั�น กรุงเทพมหานคร เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 
ก่อนเริ�มการประชุม 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ไดใ้หข้อ้มูลต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ ดงันี�  
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื�อกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมในครั� งนี�  บริษทัมีทุนจดทะเบียน

ชาํระแลว้เป็นจาํนวน 239,871,889.25 บาท คิดเป็นจาํนวนหุ้นสามญัที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด 959,487,557 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 354,137,269 บาท คิดเป็นจาํนวนหุ้นสามญัทั�งหมด 1,416,549,076 หุ้น 
มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  

โดยขณะเริ�มเปิดการประชุม มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น มาเขา้ร่วมการประชุมจาํนวนทั�งสิ�น 105 
ราย นับรวมจาํนวนหุ้นได ้609,828,955  หุ้น เท่ากบัร้อยละ 63.5578 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบริษทั
จาํนวน 959,487,557 หุ้น โดยมาประชุมดว้ยตวัเอง 23 ราย และรับมอบฉนัทะ 82 ราย มีรายละเอียด ดงันี�  

1. ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตวัเอง 23 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั�งสิ�น 458,104,957 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 47.7448 
2. ผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 82 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั�งสิ�น 151,723,998 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.8130 

ซึ� งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ทั� งนี� ยงัคงรับ
ลงทะเบียนต่อไป ทางบริษทัจึงไดเ้ริ�มแนะนาํกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมายภายนอกที�เขา้ร่วม
ประชุมเพื�อทาํหนา้ที�ดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม เพื�อใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัต่อไป 

บริษทัไดแ้นะนาํคณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และที�ปรึกษากฎหมายภายนอก ดงัมีรายนามต่อไปนี�   
 

กรรมการที�เข้าร่วมประชุม 
1. พลเอก เทอดศกัดิ� **  มารมย ์ ประธานกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ  ป ร ะ ธ า น

กรรมการบริหารความเสี� ยง และประธานกรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทน 

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการอิสระ 
5. นายชาลี  สุขสวสัดิ�   รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
6. นายอารักษ ์ สุขสวสัดิ�   กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นางสาวทิพวรรณ  สุขสวสัดิ�   กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั 
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*จาํนวนกรรมการที�เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.78 จากจาํนวนกรรมการทั� งหมด � ท่าน 
**โดยมี พลเอก เทอดศกัดิ�  มารมย ์ในฐานะประธานกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และรศ.ดร.

มนตรี โสคติยานุรักษ ์ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 

กรรมการที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุพรรณ เศษธะพานิช กรรมการอิสระ  
2. นายวลัลภ  สุขสวสัดิ�   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

 
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

1. นางสาวพชนนั  สิงห์ภู่  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายพงศพ์นัธ์ุ สุริยอมัพร ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน 

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจาํปี 2561 จาก บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จาํกดั  

1. นายอคัรเดช เปลี�ยนสกลุ  
 

ที�ปรึกษากฎหมายจาก สํานักกฎหมายกฤตธรรม เพื�อปฏิบติัหนา้ที�ดูแล เป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง
ในที�ประชุม เพื�อใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ประกอบดว้ย 

1. นายฐานนัดร์ เจริญฤทธิ�  
2. นางสาวศิริลกัษณ์ แยม้พยงุ 

 
ที�ปรึกษากฎหมายจาก สํานักงานกฎหมาย ฮันตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) เพื�อปฏิบติัหนา้ที�ตอบขอ้ซกัถามในเนื�อหา
ของวาระการประชุม ประกอบดว้ย 

1. นายธีรศกัดิ�    เพช็รไพบูลย ์และทีมงานอีก 1 ท่าน  
ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ 

1. นางสาวสาริสา  ทองกิตติกลุ  ผูช่้วยเลขานุการบริษทัฯ 
 

บริษทัไดชี้� แจงต่อที�ประชุมเพื�อให้ทุกท่านเขา้ใจเกี�ยวกบักติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน
เสียง และวธีิการคาํนวณคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี�  

 
กตกิาการประชุม 

1. ผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเองและผูที้�ไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในที�ประชุม จะไดรั้บแจกบตัร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมการประชุม ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะ
เรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน ซึ�งมติดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติที�ผูถื้อหุน้ไดร้ะบุไว้
ในหนงัสือมอบฉันทะ โดยเจา้หนา้ที�จะนาํคะแนนที�ผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉันทะกาํหนดมาล่วงหนา้นี�บนัทึกใน
ระบบและนาํมานบัรวมเมื�อมีการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

2. คะแนนเสียงรวมและจาํนวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจมีจาํนวนไม่เท่ากนั เนื�องจากมีผูถื้อ
หุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะบางท่านอาจจะเขา้มาประชุมเพิ�มเติมหรือกลบัก่อน ทั�งนี�  ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ
ที�เขา้ร่วมประชุมทนัในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะในวาระที�มาเขา้ร่วมประชุมทนัและวาระ
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ที�เหลืออยูเ่ท่านั�น และสาํหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที�ประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นหอ้งประชุมใน
วาระใด ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถใชสิ้ทธิของท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนให้กบัเจา้หน้าที�ของ
บริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

3. การซักถามและแสดงความเห็นของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ เพื�อให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไดมี้
โอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั�วถึงในแต่ละวาระโดยไม่เป็นการรบกวนเวลาของผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะท่านอื�นมากเกินควร ทางบริษทัขอชี�แจงแนวทางปฏิบติัในการซกัถามหรือแสดงความเห็น ดงันี�  
3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซกัถามในประเด็นที�เกี�ยวขอ้ง

กบัวาระนั�น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะที�ตอ้งการซกัถามกรุณายกมือ
ขึ�น เพื�อแสดงดนและให้ประธานที�ประชุมอนุญาต ในกรณีที�มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะประสงคจ์ะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในที�ประชุมจะพิจารณาโดยคาํนึงถึงผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะที�ยงัมิไดมี้โอกาสซกัถามหรือแสดงความเห็นก่อน ซึ�งประธานในที�ประชุมจะเป็นผูจ้ดัลาํดบัให้ 

3.2 เมื�อผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะดั�บอนุญาตจากประธานในที�ประชุมแลว้ ให้เดินไปที�ไมโครโฟนที�ตั�งอยู่
ใกลก้บัท่าน พร้อมแจง้ชื�อ – นามสกลุ ใหที้�ประชุมทราบก่อนการซกัถามหรือแสดงความเห็นทุกครั� ง และ
หากเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ขอใหแ้จง้ชื�อผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะดว้ย เพื�อบริษทัจะไดบ้นัทึกรายงานการประชุม
ไดค้รบถว้น ทั�งนี� การซกัถามหรือแสดงความเห็นจะตอ้งกล่าวกบัประธานในที�ประชุมเท่านั�น จะไม่มีการ
กล่าวโตแ้ยง้กบัผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะรายอื�น และตอ้งใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม 

3.3 ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นมีคาํถามหรือความเห็นที�นอกเหนือจากวาระที�กาํลงัพิจารณา ขอให้นาํไปซักถามหรือ
แสดงความเห็นในวาระอื�น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม 
 

การลงคะแนนเสียง 
4. ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง � หุ้น ต่อ � เสียง ในกรณีผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียใน

เรื�องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น ๆ  ในกรณีที�ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเครื�องหมายถูก () หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหนึ�ง ลงใน
ช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื�อในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที�  หากใส่
เครื�องหมายไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน การลงคะแนนเสียงนั�น ๆ จะถือวา่เป็นโมฆะและถือเป็นบตัรเสีย  

5. การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี�  จะถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะและถือเป็นบตัรเสีย 
ก. บตัรลงคะแนนที�มีการทาํเครื�องหมายเกินกวา่หนึ�งช่อง 
ข. บตัรลงคะแนนที�มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
ค. บตัรลงคะแนนที�มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื�อกาํกบั 

6. เมื�อมีการลงมติในวาระใดแลว้ เจา้หนา้ที�จะทาํการเก็บบตัรลงคะแนน เพื�อนาํมาคาํนวณคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ  

 
การนับคะแนนเสียง และวธีิการคาํนวณคะแนนเสียง 

7. วธีิการคาํนวณคะแนนเสียงจะนบัคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
8. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที�กาํหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 จะแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
a. วาระที�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ 

วาระที� 2 4 5 6 8 15 และวาระที� 16 โดยบริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู ้
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ถือหุ้นซึ� งลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และบตัรเสียเท่านั�น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นที�งด
ออกเสียง 

b. วาระที�ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�มา
ประชุม ไดแ้ก่วาระที� 7 โดยบริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียง นบัจากเสียงของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมออก
เสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

c. วาระที�ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที�  9  10  11  12  13  และวาระที� 14 โดยบริษทัจะคาํนวณฐาน
คะแนนเสียง นบัจากเสียงของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัร
เสีย 

9. บริษทัจะนาํคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั�งหมดตามรายละเอียดของ
ฐานคะแนนเสียงที�กล่าวไวข้า้งตน้ โดยส่วนที�เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ย สําหรับผูที้�ออกเสียง
เห็นดว้ยในวาระเหล่านี�  ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อนและส่งคืนแก่เจา้หนา้ที�ของบริษทัหลงัเสร็จสิ�นการ
ประชุม 

10. เพื�อให้บริษทัมีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นที�ดี ดงันั�น สาํหรับวาระที� 6 
ซึ� งเป็นวาระพิจารณาอนุมติัการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ บริษทั
จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม ทั�งในกรณีที�ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ทาํเครื�องหมายถูก () หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหนึ�ง ลงในช่องเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื�อในบตัรลงคะแนน จากนั�นจะมีเจา้หนา้ที�เดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทั�งนี�
หากผูถื้อหุน้ไม่ส่งบตัรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอื�น บริษทัจะถือ
วา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบ 

11. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที�หนา้จอเพื�อแสดงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ  
สาํหรับรายงานประจาํปี 2561 และรายงานการพฒันาอยา่งย ั�งยืน ประจาํปี 2561  บริษทัไดด้าํเนินการจดัส่งให้แก่ผู ้

ถือหุ้น พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีนี� ในรูปแบบ QR Code  แลว้ หากท่านใดมีความประสงคต์อ้งการ
รับแบบรูปเล่ม สามารถรับได ้ณ บริเวณโตะ๊ลงทะเบียนของบริษทั 
 
เริ�มการประชุม 

พลเอก เทอดศักดิ�  มารมย ์ประธานกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทาํหน้าที�เป็น
ประธานในที�ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2562 และดาํเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดงันี�                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
วาระที� 1 เรื�องที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 

ประธานฯ แจง้ให้ที�ประชุมทราบว่า เอกสารที�ใชใ้นการประชุมวนันี�  บริษทัไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัและแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)  ตั�งแต่วนัที� 29 มีนาคม 2562 ซึ� งบริษทั
ไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 จนถึงวนัที� 15 
เมษายน 2562 ซึ� งไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งคาํถามเขา้มาล่วงหน้า  

ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที�กาํหนด โดยเรียงตามลาํดบัรวมทั�งสิ�น 17 วาระ 
-วาระนี� เป็นวาระเพื�อทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
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วาระที� 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2561 
ประธานฯ ไดเ้สนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 

ของบริษทั โดยไดมี้การจดัทาํรายงานการประชุม และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที�
ประชุมผูถื้อหุ้นตามที�กฎหมายกาํหนดแลว้ พร้อมทั�งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.ecf-furniture.com เพื�อใหผู้ ้
ถือหุน้ไดรั้บทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

โดยมีสําเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561  ซึ� งไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกบัวาระนี� เพิ�มเติมหรือไม่ และ
เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�   

-ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม- 
โดยวาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 ของบริษทัที�จดัขึ�นเมื�อวนัที� 25  
เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี�  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 610,556,357 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 178,800 0.00 

หมายเหตุ :   ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากเมื�อตอนเริ�มเปิดประชุมจาํนวน 8 ราย  
คิดเป็นจาํนวนหุน้ 906,202 หุน้ 
 

วาระที� � รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 ถึง 
วนัที� 31 ธันวาคม 2561 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัย่อยในรอบปีบญัชี สิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ที�ผา่นมา รายละเอียดผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฏตามรายงานประจาํปี 2561 
ซึ�งส่งใหใ้นรูปแบบ QR Code พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้  

เนื�องจากวาระนี� เป็นวาระรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี�ขอ
เชิญ นายอารักษ ์สุขสวสัดิ�  (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ รายงานผล
การดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561 ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนชี�แจงผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561 ดงันี�  
ในรอบปี 2561 ไดมี้เหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ ดงันี�  
 รายไดร้วมมีมูลค่า 1,504.79 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2560 ที�มีรายไดร้วมเท่ากบั 1,477.93 ลา้นบาท คิด 

เป็นการเติบโตที�เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.82 
 กาํไรสาํหรับงวด (ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่) มีมูลค่า  33.76  ลา้นบาท และกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับ 
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งวด (ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่) มีมูลค่า 33.33 ลา้นบาท   
 พฒันาการสาํคญัในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และใหค้วามสาํคญักบัการประหยดัพลงังาน เพื�อลดการสูญเสีย 

ทรัพยากรมากขึ�น อาทิ 
1) บริษทัมีแผนงานที�จะสร้างสาํนกังาน และ Ware house เพิ�มเติม เพื�อรองรับการผลิตที�เพิ�มมากขึ�น รวมทั�ง

เพื�อสนบัสนุนการขยายแบรนด์ COSTA แต่ยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา โดยในส่วนของโชวรู์มสาํหรับ
จดัแสดงสินคา้ของบริษทั ไดมี้การร่วมมือกนัระหวา่งบริษทั และบริษทั แสงอุดมไลทติ์�ง จาํกดั โดยการ
เช่าพื�นที�เพื�อใชเ้ป็น Outlet หรือเป็นศูนยก์ลางกระจายสินคา้ของบริษทั รวมถึงโชวรู์มเพื�อจดัแสดงสินคา้
ทั�งในส่วนการจดัจาํหน่ายสินคา้ภายในประเทศ รวมถึงการส่งออกต่างประเทศ  

2) พฒันาโครงการ Solar Roof  เพื�อลดตน้ทุนค่าไฟฟ้าของโรงงาน โดยเริ�มดาํเนินการติดตั�งเป็นที�เรียบร้อย
แลว้ที�สาํนกังานใหญ่ของบริษทั  

3) การปรับลดการใชก้ระดาษ โดยอยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบงาน เพื�อให้สามารถตอบสนองการใชง้าน 
สั�งงาน หรือพิจารณางานผา่นทางระบบ และอีเมลไ์ด ้

4) การพฒันามาตรฐานการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยยกเลิกมาตรฐานการผลิตแบบ E2 ซึ� งเป็นมาตรฐานทั�วไป
สาํหรับงานไมแ้ละเฟอร์นิเจอร์ที�ใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั ที�มีค่า formaldehyde ค่อนขา้งสูงกวา่
ระดบัอื�น และเปลี�ยนรูปแบบการผลิตมาเป็นแบบ E1 ซึ�งเป็นมาตรฐานที�กาํหนดไวว้า่ ไมที้�จะผา่น E1 ได้
จะมีสาร formaldehyde ไดไ้ม่เกิน 0.1 ppm เหมาะสาํหรับใชท้าํเฟอร์นิเจอร์ที�อยูใ่นโรงพยาบาล บา้นพกั
คนชรา ของเล่นเด็ก และเหมาะสาํหรับบุคคลที�ใส่ใจสุขภาพ 

 

ในรอบปี 2561 ที�ผ่านมา บริษทัไดมี้การพฒันาและเปลี�ยนแปลงในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั
ในส่วนต่าง ๆ ทั�งในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ตามแผนงานการขยายการลงทุนในธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน และธุรกิจที�
จะเอื�อประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของธุรกิจหลกั โดยมีโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัดงัแผนภาพต่อไปนี�  
 

โครงสร้างการดาํเนินธุรกจิของบริษัทในปัจจุบัน 
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โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัในการดาํเนินงานในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และโครงการต่าง ๆ ไดด้งันี�  
(1) การลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 50 เมกะวตัตแ์รก จาก 
ทั�งหมด 220 เมกะวตัต ์ของบริษทั พลงังานเพื�อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จาํกดั หรือ GEP ซึ�งเป็นบริษทัร่วมของบริษทั โดย
เขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ทั�งนี�  โครงการดงักล่าวตั�งอยูที่�เมืองมินบู เขตมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ โดยความคืบหนา้
ของโครงการในเฟสที� 1 ไดท้าํการติดตั�งแผงไปแลว้จาํนวน 25 เมกะวตัต ์และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการอีก 25 เมกะวตัต ์คาดวา่
จะสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยส์าํหรับ 50 เมกะวตัต ์(เฟสที� 1) ไดภ้ายในไตรมาสที� 2 ปี 2562 จากทั�งหมด 4 เฟส ที�จะ
เริ�มทยอยจาํหน่ายไฟทุก ๆ  360 วนั หลงัจากเฟสที� 1 เริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชย ์

(2) บริษัท แพลนเนทบอร์ด จาํกดั 
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� �/���� ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั แพลนเนทบอร์ด ซึ�งเป็นบริษทั 

ย่อย (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ ��) เขา้ทาํรายการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายไฟเบอร์บอร์ดความหนาปานกลาง 
(Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไมเ้อ็มดีเอฟ (MDF Board)  ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการวางแผนดาํเนินการก่อสร้าง 
คาดวา่จะแลว้เสร็จภายในระยะเวลา � ปี หลงัจากการดาํเนินการเลือกที�ดินที�จะก่อสร้างแลว้เสร็จ 

(3) บริษัท เซฟ เอนเนอร์จ ีโฮลดงิส์ จาํกดั 
โครงการพลงังานไฟฟ้าชีวมวล บริษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จาํกดั ตั�งอยูที่�จงัหวดันราธิวาส   

ซึ� งได้ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ ในส่วนของผลประกอบการอยู่ในสถานะปกติ และบริษทัยงัมีแผนงานที�จะพิจารณา
โครงการใหม่ ๆ ต่อไป ซึ�งจะไดมี้การหารือร่วมกนัและพิจารณาโดยละเอียดเพื�อใหไ้ดผ้ลประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

(4) บริษัท เซฟ เอนเนอร์จ ีแพร่ จาํกดั 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี แพร่ จาํกดั (ชื�อเดิม บริษทั บิน่า พูรี�  พาว

เวอร์ (ไทยแลนด์) จาํกัด) ซึ� งมีจาํนวน 2 โครงการ โดยโครงการตั�งอยู่ที�  อาํเภอลอง จังหวดัแพร่ ขนาด 1 เมกะวตัต์ ได้
ดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นวนัที� 1 สิงหาคม 2561 และในส่วนของโครงการที� 2 ตั�งอยูที่�อาํเภอสูงเม่น จงัหวดั
แพร่ จาํนวน 1 เมกะวตัต ์ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเพื�อเริ�มก่อสร้างโครงการ 

(5) ธุรกจิร้านค้าปลกี 
การยกเลิกการดาํเนินธุรกิจร้านคา้ปลีก Can Do ในรูปแบบร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ราคาเดียวทั�งร้านที� 

บริษทัซื�อแฟรนไชส์จากประเทศญี�ปุ่น นบัตั�งแต่วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ� งที�ผ่านมาดาํเนินงานภายใต ้บริษทั อีซีเอฟ โฮล
ดิ�งส์ จาํกดั เนื�องจากมีปัจจยัหลายอยา่งที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขที�ไดต้กลงกนัไวใ้นตอนเริ�มตน้  

นอกจากนี�  การดาํเนินธุรกิจภายใต ้บริษทั อีซีเอฟ โฮลดิ�งส์ จาํกดั ซึ� งแต่เดิมดาํเนินธุรกิจร้านคา้ปลีก 
Can Do ในรูปแบบร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ราคาเดียวทั�งร้านนั�น ภายหลงัจากยกเลิกการดาํเนินธุรกิจ Can Do แลว้ บริษทัได้
พิจารณาจดัหาสินคา้ใหม่เขา้มา คือ เกา้อี�นวด Freelax ซึ�งเกา้อี�นวดถูกจดัอยูใ่นกลุ่มผลิตภณัฑเ์ครื�องมือทางการแพทย ์ในการ
ดาํเนินการเรื�องขอใบอนุญาตต่าง ๆ จะค่อนขา้งเขม้งวด แต่ทางบริษทัไดด้าํเนินการขออนุญาตแลว้เสร็จแลว้จาํนวน 1 รุ่น 
โดยจะทยอยขอใบอนุญาตใหค้รบทุกรุ่นที�จะนาํเขา้มาจดัจาํหน่ายต่อไป 

(6) ECF Park  
บริษทัไดจ้ดัสร้าง  ECF  Park  ขึ�น โดยหนึ� งในวตัถุประสงค์หลกัในการสร้างนั�น เพื�อตอ้งการสร้าง

แหล่งรายได้ให้กับคนในชุมชน ECF Park ตั�งอยู่ติดถนนบ้านบึง-แกลง ซึ� งเหมาะสมต่อการใช้เป็นสถานที�สําหรับจัด
จาํหน่ายสินคา้ของฝาก สินคา้พื�นบ้าน บริษทัได้ให้คนในชุมชนมาเช่าพื�นที�เพื�อนําสินค้ามาจาํหน่ายใน ECF Park ได้ 
นอกจากนี� ยงัถือเป็นจุดหนึ� งที�ให้บริการพกัรถ ซึ� งมีพื�นที�ให้บริการและจาํหน่ายสินคา้ อาทิ ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื�อ 
ร้านอาหาร หอ้งนํ� าสะอาด จุดใหบ้ริการสถานีอดัประจุไฟฟ้าแก่รถที�ใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 
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นโยบายเกี�ยวกบัการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั�น 
นอกจากนี� บริษทัให้ความสําคญักับการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดความ

โปร่งใสในการปฏิบติังาน สามารถตรวจสอบได้ เราเชื�อมาเสมอว่าการทาํธุรกิจด้วยความซื�อสัตย ์สุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได ้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัโดยการไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ ผูถื้อหุ้นรวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ในปี 
���� บริษทัเตรียมที�จะเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริตเป็นที�เรียบร้อยแลว้ โดยในรายละเอียดการทาํงานในขณะนี� คือ บริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทางเว็บไซต์ (www.ecf-furniture.com) และสร้างระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร 
นอกจากนี�ยงัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการสื�อสารประชาสัมพนัธ์แนวคิดในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัไดรั้บทราบโดยออกจดหมายถึงคู่คา้ และลูกคา้ ของบริษทั ในการงดให ้/ รับสิ�งตอบแทนทั�งในรูปของเงินสด สิ�งของ 
หรือของขวญั รวมถึงการห้ามรับ/จ่ายสินบนใด ๆ เพื�อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั และแจง้ถึงกระบวนการที�เปิด
โอกาสให้คู่คา้ และลูกคา้ ที�ไม่ไดรั้บการปฏิบติัที�เป็นธรรม ไดร้้องเรียนและไดรั้บการแกไ้ข รวมถึงจะจดัการประชุมและ
สื�อสารใหพ้นกังานทุกฝ่ายงานของบริษทัไดรั้บทราบนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตนี�อยา่งต่อเนื�อง 

โดยคณะกรรมการมอบหมายเป็นนโยบายที�จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเขา้ร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ CAC โดยบริษทัทุกแห่งที�ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการ 
CAC จะตอ้งจดัทาํหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที�กาํหนดในแบบประเมินตนเอง (�� ขอ้) และ
ให้บุคคลที�สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ก่อนจะ
ยื�นขอรับรองไปที�คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ (CAC Council) เพื�อพิจารณาให้การรับรอง ซึ� งขณะนี�บริษทัอยูร่ะหวา่ง
การวางแผนงานเตรียมการจดัทาํแบบประเมินตนเอง �� ขอ้ ให้มีความคืบหนา้อยา่งนอ้ยร้อยละ �� จึงจะเขา้สู่ขั�นตอนการ
ประกาศเจตนารมณ์และเขา้ร่วมโครงการ CAC ต่อไป 

การพฒันาอย่างยั�งยืน (Sustainability Development)  
บริษทัมีความมุ่งมั�นที�จะดาํเนินธุรกิจควบคู่กบัการสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม และไดด้าํเนินการภายใต้

แนวคิดดงักล่าวอยา่งต่อเนื�อง สาํหรับการพฒันาเพื�อความยั�งยืนนั�น ในปี 2561  บริษทัเนน้พฒันาในดา้นต่าง ๆ ควบคู่กนั
ไปในทุก ๆ ดา้น ประกอบดว้ย 

- ดา้นเศรษฐกิจ บริษทัมุ่งเนน้การขยายตลาดในการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ของบริษทั รวมถึง
การเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆเพื�อให้เกิดผลตอบแทนที�ดีแก่กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั และสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจแก่บริษทัเอง   

- ดา้นสิ�งแวดลอ้ม บริษทักาํหนดแนวทางปฏิบติัเพื�อดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม เช่น โครงการ Solar Rooftop 
ลดการใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิต ผลิตคู่มือการประกอบสินคา้โดยใชก้ระดาษรีไซเคิลแทน
กระดาษเกรดดี เป็นตน้ 

- ดา้นสังคม บริษทับริษทัยงัคงมุ่งเนน้การช่วยเหลือสังคม และตอบแทนผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งสมํ�าเสมอ 
ไม่วา่จะเป็นพนกังาน หรือคนในชุมชนใกลเ้คียง อาทิ มอบทุนการศึกษาให้กบับุตรหลานของพนกังาน
ที�เรียนดี  การจดัอบรมให้ความรู้ทางดา้นการวางแผนทางการเงินให้แก่พนกังาน การจดัอบรมความรู้
ทางดา้นการปฐมพยาบาลเบื�องตน้ให้แก่พนกังาน การบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทยใ์ห้แก่โรงพยาบาล
แกลง จงัหวดัระยอง การสานต่อโครงการ “นอ้งอิ�มทอ้ง พี�อิ�มใจ” รวมทั�งการมอบทุนการศึกษาให้แก่
เด็กนกัเรียน เป็นตน้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ  เกี�ยวกบัวาระนี�หรือไม่ โดยในวาระ
นี� มีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัต่อไปนี�  
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นายทองทศ  แพงลาด  อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดง
ความชื�นชมในการดาํเนินงานของบริษัท และมีประเดน็สอบถาม 2 เรื� อง ดังต่อไปนี� 

1. ประเดน็ด้านความเสี�ยงในการดาํเนินงานของบริษัทที�ต้องระมัดระวังมากที�สุด และบริษัทมีแนว
ทางการแก้ไข และป้องกันความเสี�ยงนั�น ๆ อย่างไร 

2. ประเดน็การลงทุนในหลาย ๆ ด้านของบริษัท เช่น การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน  รวมทั�งรายได้ใน
ส่วนของธุรกิจหลักของบริษัท มีผลตอบแทนกลับคืนสู่บริษัทในระดับใด  

 
กรรมการผู้ จัดการ ได้ตอบข้อซักถามในแต่ละประเดน็ โดยมีรายละเอียด ดังนี� 
1. ประเดน็ความเสี�ยงในการดาํเนินงานของบริษัทนั�น โดยพื�นฐานแล้วบริษัทค่อนข้างได้รับความเชื�อมั�น

จากลูกค้าอยู่ในระดับดี ยกเว้นประเดน็ต่าง ๆ อันเกิดจากปัจจัยภายนอกที�บริษัทไม่สามารถควบคุมได้  
อาทิ 
- เกิดกรณีพิพาททางการเมืองซึ�งอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในหลายภาคส่วน เช่น หากเกิดการ

รวมกลุ่มทางการเมือง ดังเช่นอดีตที�ผ่านมา กจ็ะส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจด้านการส่งออกสินค้า
ไปต่างประเทศ เนื�องจากความไม่เชื�อมั�นต่อสถานการณ์ภายในประเทศในมุมมองของลูกค้า
ต่างประเทศ  

- การปรับตัวขึ�น/ลง ของค่าเงิน ซึ�งในปัจจุบันค่อนข้างมีเสถียรภาพมากขึ�น ทั�งนี � บริษัทมีแนวทางใน
การป้องกันประเดน็ดังกล่าวซึ�งได้ผ่านการหารือ และพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริหารความ
เสี�ยง โดยการจัดทาํสัญญาซื�อขายล่วงหน้าค่าเงินแล้ว  

2. เรื� องรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และผลตอบแทนจากการลงทุ นในธุรกิจ
อื�น ๆ ของบริษัทนั�น ไม่ค่อยมีประเดน็ที�ต้องกังวลอย่างมีนัยสาํคัญโดยรายได้หลักของบริษัทยงัคงมา
จากการผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ นอกจากนี �ผลจากการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานกเ็ริ�มมี
ผลตอบแทนกลับเข้ามาแล้วในปีที�ผ่านมาโดยผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจด้านพลงังานชีวมวล 
อยู่ที�ประมาณ 18 – 20 ล้านบาท ซึ�งเป็นไปตามที�ได้คาดการณ์ไว้ อีกทั�งการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ที�เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์นั�น จากการคาดการณ์เมื�อดาํเนินการครบทั�ง 4 เฟส 
บริษัทจะได้รับผลตอบแทนรวม 70 – 80 ล้านบาทต่อปี โดยประมาณ เมื�อรวมผลตอบแทนของธุรกิจ
ด้านพลังงานทั�งหมดแล้ว บริษัทคาดการณ์ว่าจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 100 ล้านบาท ต่อปี 

 
นายสุภัทร .ธุระธรรมานนท์  ผู้ ถือหุ้น มีประเดน็สอบถาม 3 เรื� อง ดังต่อไปนี� 
1. เรื� องความจาํเป็นในการสร้าง Warehouse เพิ�มเติม โดยพิจารณาจาก Stock สินค้า และรายได้จากการ

ขายสินค้าในปัจจุบัน 
2. ประเดน็เรื� องการเข้าลงทุนใน S-TREK ว่ามีความคืบหน้า หรือแนวทางการดาํเนินการต่อไปอย่างไร 
3. ประเดน็เรื� องราคาหุ้นตกลงมาเยอะมากตั�งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2561 ได้มีการตรวจสอบสาเหตุแล้ว

หรือไม่ว่าเกิดจากอะไร 
กรรมการผู้ จัดการ ได้ตอบข้อซักถามในแต่ละประเดน็ โดยมีรายละเอียด ดังนี� 
1. เรื� องการสร้าง Warehouse แห่งใหม่มคีวามจาํเป็นอย่างมากโดย  

(1) เพื�อเป็นไปตามกลไกทางธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบัน  เพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
และเป็นการเพิ�มการบริการให้กับลูกค้า ได้อย่างครอบคลมุทุกกลุ่ม ซึ�งมีบางกลุ่มจะมีการสั�งซื�อ
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สินค้าเป็นจาํนวนมากในแต่ละครั�งแต่มีเงื�อนไขในการจัดส่งเป็นบางส่วน แบ่งเป็นหลาย ๆ รอบ 
ซึ�งจะแตกต่างจากในอดีตที�ลูกค้าสั�งซื�อแล้ว โรงงานผลิตและจัดส่งทั�งหมดในคราวเดียวได้ทันที  

(2) เพื�อรองรับการขยายตัวของ COSTA ซึ�งในปัจจุบันมีลูกค้ากระจายอยู่ทั�วประเทศเป็นจาํนวน 1,400 
ราย โดยประมาณ ดังนั�นการลงทุนสร้าง Warehouse เพิ�มเติมกเ็พื�อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้า 
และเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย 

2. เรื� องการเข้าลงทุนใน S-TREK ยังคงมีการหารือ และดาํเนินการร่วมกันระหว่างบริษัทและ S-TREK แต่
เนื�องจากมีปัจจัยและข้อมูลในเชิงลึกที�ต้องพิจารณาเพิ�มเติมโดยละเอียด เพื�อให้การดาํเนินงานต่าง ๆ 
เป็นไปตามระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง ซึ�งบริษัทได้มกีารนัดหารือเพื�อสรุปแผนงาน
ในระดับบริหารอีกครั�ง 

3. เรื� องของราคาหุ้นที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ที�ผ่านมานั�น กรรมการ
ผู้จัดการกเ็ป็นหนึ�งในผู้ถือหุ้นซึ�งไม่มีอํานาจในการสอบสวนเพื�อหาสาเหต ุโดยการดาํเนินการ
ตรวจสอบสาเหตุต่าง ๆ เป็นหน้าที�ของหน่วยงานกาํกับดูแลที�จะต้องดาํเนินการต่อไป  

 
ภายหลงัการนาํเสนอขอ้มูลผลการดาํเนินงานทั�งหมด ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม 

หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกบัวาระนี�หรือไม่ และเมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอดาํเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที� 4  

-วาระนี� เป็นวาระเพื�อทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
 
วาระที� 4 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทย่อย ประจาํปี 2561 สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.���� และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั ซึ� งกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิ�นสุดรอบปี
บญัชีของบริษทั ที�ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั โดยสรุปสาระสาํคญั
ตามงบการเงินรวมในหนงัสือเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ 

โดยในวาระนี�ขอเชิญนายพงศพ์นัธ์ุ สุริยอมัพร  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (“ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงนิ”) เป็นผูร้ายงานเรื�องงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปี 
2561 ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดก้ล่าวต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้วา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและ
สอบทานงบการเงินประจาํปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย สิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ� งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองโดยนายอคัรเดช เปลี�ยนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5389  ซึ� งเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จาํกดั แลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 พิจารณาอนุมติังบ
การเงินประจาํปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย สิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 พิจารณาอนุมติั
งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เนื�องจากเห็นวา่ ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ
ตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป และผา่นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ทั�งนี� งบการเงินดงักล่าว ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจาํปี 2561  ซึ� งไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว้ 
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นอกจากนี� ยงัได้นําเสนอขอ้มูลเกี�ยวกับงบการเงิน ประจําปี 2561 สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
รายละเอียด ดงันี�  

 รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขลงวนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
 ผูส้อบบญัชีมีความเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 สรุปคาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
o โดยภาพรวมของปี 2561 นับเป็นปีแรกที�รายได้หลักของบริษัทที� เกิดจากการจําหน่ายสินค้า

ภายในประเทศคิดเป็นสดัส่วนของรายไดจ้ากการขายประมาณร้อยละ 53 โดยการเติบโตของยอดขาย
ที�เพิ�มขึ�นเกิดจากบริษทัมีอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางการ
จาํหน่ายกลุ่มร้านคา้ส่งและร้านคา้ปลีกรายยอ่ยทั�วประเทศ ซึ�งบริษทัใชต้ราสินคา้ Costa เพิ�มขึ�นอยา่ง
มีนัยสําคญั หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตกว่าร้อยละ ��.�� โดยมีมูลค่าการจาํหน่ายผ่านช่องทาง
ดงักล่าว เพิ�มขึ�นจากปี 2560 ที� ���.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นเป็น ���.�� ลา้นบาท ในปี ���� ซึ� งเป็นผล
จากการปรับโครงสร้างบุคลากรดา้นการตลาดและการขาย รวมถึงกลยทุธ์ในการแข่งขนั นอกจากนี�
บริษทัยงัสามารถสร้างอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ 
(Modern trade) อาทิ โฮมโปร บิ�กซี เทสโก ้โลตสั ไดเ้พิ�มขึ�นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ �.�� ดว้ย 

o สาํหรับปี ���� ปี ���� และ ปี ���� บริษทัมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เท่ากบั ��.�� 
ลา้นบาท ��.�� ลา้นบาท และ ขาดทุน �.�� ลา้นบาท โดยมาจากการเขา้ลงทุนของ บริษทั อีซีเอฟ 
พาวเวอร์ จาํกดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ ��.�� โดย ECF-P 
ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากการเขา้ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ดงันี�  
(1) บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ�งส์ จาํกดั (“SAFE”) ซึ� งบริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จาํกดั (“ECF-P”) 

ในฐานะบริษทัย่อยที�บริษทัเขา้ลงทุนร้อยละ ��.�� โดย ECF-P เขา้ลงทุนใน SAFE ที�สัดส่วน
ร้อยละ ��.�� ปัจจุบนัสามารถรับรู้ผลการดาํเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
ขนาด �.� เมกะวตัต์ของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์ จี จํากัด (“PWGE”) จังหวดั
นราธิวาส ซึ� งบริษทัรับรู้กาํไรตามสัดส่วนเงินลงทุนตั�งแต่ไตรมาสที� � ปี ���� โดย SAFE เขา้
ลงทุนใน PWGE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ��.�� และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน Biomass 
Gasification ขนาด 1     เมกะวตัตข์อง บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จาํกดั จงัหวดัแพร่ 

(2) บริษทั พลงังานเพื�อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จาํกดั (“GEP”) ดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยข์นาด 220 เมกะวตัต ์ณ เมือง มินบู ประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริษทัยอ่ย 
เขา้ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโครงการ และยงัไม่เริ�มรับรู้รายได้
เชิงพาณิชย ์

o ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 0.87 ลา้นบาท เกิดจากค่าใชจ่้ายที�อยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง GEP ซึ� งปัจจุบนัยงัไม่สามารถรับรู้รายได้
เชิงพาณิชยไ์ด้ โดยเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญัตามปริมาณการทาํงานที�เพิ�มขึ�น เพื�อเร่งการก่อสร้าง
โครงการในส่วนของเฟสที� � กาํลงัการผลิต �� เมกะวตัต์แรกให้แลว้เสร็จโดยเร็ว โดยส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เมื�อเทียกบักาํไรที�รับรู้ในปี 2560 จาํนวน 17.03 ลา้นบาท จึงเป็น
การรายการเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสาํคญั 
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o บริษทัมีสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขาย ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็น ร้อยละ 71.73 
ร้อยละ 69.51 และร้อยละ 69.78 ตามลาํดับ หรือคิดเป็นมูลค่าต้นทุนขาย เท่ากับ 983.27 ล้านบาท 
1,004.20 ลา้นบาท และ 1,014.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

o บริษทัมีสัดส่วนตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายต่อรายไดร้วม ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นสัดส่วน
เท่ากบั ร้อยละ 10.66 ร้อยละ 10.60 และ ร้อยละ 10.49 ตามลาํดบั หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 148.73 ลา้น
บาท 156.62 ลา้นบาท และ157.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

o สาํหรับสัดส่วนตน้ทุนทางการเงินต่อรายไดร้วมของบริษทั ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั ร้อย
ละ 3.90 ร้อยละ 5.32 และร้อยละ 6.71 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 54.43 ลา้นบาท 78.66 ลา้นบาท และ 
101.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งมูลค่าและสัดส่วนตน้ทุนทางการเงินที�เพิ�มสูงขึ�นนี� ส่งผลต่อกาํไรสาํหรับ
ปีโดยภาพรวมลดลงจากเดิมจากมีนยัสาํคญั 

o บริษทัมีอตัรากาํไรขั�นตน้ ในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนกาํไรขั�นตน้ต่อรายไดจ้ากการ
ขาย ร้อยละ 28.27 ร้อยละ 30.49 และร้อยละ 30.22 ตามลาํดับ หรือคิดเป็นมูลค่ากาํไรขั�นตน้ เท่ากบั 
387.51 ลา้นบาท 440.42 ลา้นบาท และ 439.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุสาํคญัที�ทาํให้บริษทัมีอตัรา
กําไรขั�นตน้ปรับตัวเพิ�มขึ�นหากพิจารณาโดยเปรียบเทียบ ตั� งแต่ช่วงปี 2559 เกิดจากบริษทัได้ปรับ
นโยบายในกระบวนการผลิตใหม่ โดยเน้นลดตน้ทุนการผลิตสินคา้ การสั�งซื�อเครื�องจกัรกึ� งอตัโนมติั 
(Semi-Automatic Machine) เพื�อใชใ้นกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมป้าร์ติเคิลบอร์ดที�มากขึ�นจากเดิม 

o เมื�อพิจารณาอตัรากาํไรสุทธิของบริษทั พบว่า บริษทัมีอตัรากาํไรสุทธิสําหรับกาํไรสําหรับงวด ในปี 
���� ปี ���� และปี ���� เท่ากบั ร้อยละ �.�� ร้อยละ �.�� และร้อยละ �.�� หรือคิดเป็นมูลค่ากาํไรสุทธิ
เท่ากบั ��.�� ลา้นบาท  ��.�� ลา้นบาท และ ��.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยกาํไรสุทธิสําหรับงวดปี 
���� แบ่งออกเป็น ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน ��.�� ลา้นบาท และส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�
ไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน ติดลบ �.�� ลา้นบาท 

o โดยภาพรวมของกาํไรที�เกิดขึ�นในช่วงปี ���� ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกาํไรสาํหรับ
งวด ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ ที�มีกาํไรเท่ากบั ��.�� ลา้นบาท นั�น มีการปรับตวัลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั
เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�มีกาํไรเท่ากบั ��.�� ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ ��.�� ซึ�งเกิดจากการ
ดาํเนินธุรกิจที�พึ�งพาแหล่งเงินทุนประเภทเงินกูย้มืเป็นจาํนวนมาก และมีสดัส่วนตน้ทุนทางการเงินที�เพิ�ม
สูงขึ� นเพื�อเทียบกับรายได้รวม นอกจากนี� ยงัเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตาม
รายละเอียดที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

o ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษทัมีมูลค่าสินทรัพยร์วม เท่ากบั 2,357.28  ลา้น
บาท 2,780.29 ลา้นบาท และ 3,395.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุสาํคญัที�ทาํให้รายการสินทรัพยร์วม 
เพิ�มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัสาํหรับปี 2561 เกิดจากการเพิ�มขึ�นของรายการสินคา้คงเหลือ เงินให้กูย้ืมระยะ
สั�นและดอกเบี�ยคา้งรับจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่บุคคลและกิจการอื�น 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ และเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ�มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญั 

o ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษทัมีมูลค่าหนี� สินรวม เท่ากบั �,���.�� ลา้นบาท 
1,753.73 ลา้นบาท และ �,���.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัมีหนี� สินรวม ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� 
เพิ�มขึ�นเมื�อเทียบกบั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� เท่ากบั ���.�� ลา้นบาท ทั�งนี�บริษทัมีอตัราส่วนหนี� สิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากับ �.�� เท่า ซึ� งลดลงจาก ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ที�มีอตัราส่วนดงักล่าว
เท่ากบั 1.71 เท่า 
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o ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษทัมีมูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั ���.�� ลา้น
บาท 1,026.56 ลา้นบาท และ �,���.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั 

จากที�ไดน้าํเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจาํปี 2561 สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ตามที�กล่าวมา
ทั�งหมด จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2561 สิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกบัวาระนี�หรือไม่ และเมื�อไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�   

-ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม- 
โดยในวาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และบริษทัย่อย ประจาํปี 2561 สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจาํนวน
เสียงทั� งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี�  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 612,291,065 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 84,000 0.00 

หมายเหตุ :  ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระก่อนหนา้ จาํนวน 14 ราย คิดเป็นจาํนวน
หุน้ 1,639,908 หุน้  
 
วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกําไรสะสม สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561 สิ�นสุด

วนัที� 31 ธันวาคม 2561 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่  ทางบริษทัไดน้าํเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี�ไวใ้นหนงัสือ

เชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี� ขอเชิญ นางสาวสาริสา 
ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูชี้�แจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้เทจ็จริง และเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมติัการจดัสรร
กาํไรสะสม และการพิจารณาเพื�ออนุมติัการจ่ายเงินปันผล ดงันี�   

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษทัในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ �� 
ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินสาํรองตามกฎหมายตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ทั�งนี�  การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลง โดยขึ�นอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง 
แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารงาน ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื�น ๆ ในอนาคต 

เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินกาํไรและหากบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ทั�งนี�
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การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุน
สาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั�งนี� บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายไวแ้ลว้จาํนวน 2.5 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.15 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

ดงันั�นในวาระนี�  บริษทัจึงจะขอเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ดงันี�  

o จดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หรือคิด
เป็นเงินจาํนวน 2,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.23 ของทุนจดทะเบียน 

o จดัสรรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.030227 บาท โดยจ่ายจากส่วนที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
(Non-BOI) ที�กิจการตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทั�งสิ�นประมาณ 29 ลา้นบาท  

o กาํไรส่วนที�เหลือ บริษทัจะจดัเป็นกาํไรสะสมที�ยงัไม่จดัสรรต่อไป 
 
โดยนาํเสนอขอ้มูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2560 และ ปี 2561 ดงันี�  
บริษทัมีกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 71.49 ลา้นบาท และ 

48.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
ในขณะนี� มีจาํนวนหุน้ที�จดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้เท่ากบั 959.49 ลา้นหุน้ เพิ�มขึ�นจากปีก่อนที�มีจาํนวนหุน้ 

861.66 ลา้นหุน้ 
คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลทั�งสิ�นต่อหุน้ในปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 0.0603 บาทต่อหุน้ และ 0.030227 บาท

ต่อหุน้ ตามลาํดบั 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�น เท่ากบั 51.96 ลา้นบาท และประมาณ 29.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งจะเห็นวา่ ทั�ง

รอบปี 2560 และ ปี 2561 บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิหลงัหักสาํรองตามกฎหมายมีอตัราการจ่ายเงินปัน
ผลสูงกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลที�กาํหนดไว ้

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2561 ดงักล่าวต่อที�

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและอนุมติั  โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 
30 เมษายน 2562 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัที� 21 พฤษภาคม 2562 

ดงันั�นจึงขอเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสะสม และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล สาํหรับ
ผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2561 ตามที�ไดน้าํเสนอ  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกบัวาระนี�หรือไม่ และเมื�อไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�   

-ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม- 
โดยในวาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุมมีมติรับทราบการจดัสรรกาํไรสะสมเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 
สาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2561 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจากจาํนวนเสียงทั�งหมด
ของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
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มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 612,214,065 99.9737 
2. ไม่เห็นดว้ย 161,000 0.0263 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

  
วาระที� 6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า ก่อนเริ�มการประชุมในวาระนี�  กรรมการทั�ง 3 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุ
สมบติั  นายอารักษ ์สุขสวสัดิ�  และนางสาวทิพวรรณ  สุขสวสัดิ�  ในฐานะกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้จง้ความประสงคข์อ
ออกจากหอ้งประชุมสาํหรับการพิจารณาในวาระนี�   

สาํหรับวาระนี�ทางบริษทัไดน้าํเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี� ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมที�ได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้  

โดยในรอบวาระนี�  เนื�องจาก รศ.ทรงกลด จารุสมบติั ไดค้รบวาระการดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการสรร
หาตามกาํหนดวาระ จึงขอเรียนเชิญนายชาลี สุขสวสัดิ�  (“นายชาลฯี”) ในฐานะรองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา
เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี�ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

นายชาลีฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นว่า สําหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมติัการแต่งตั�งกรรมการ
แทนกรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ มีดงันี�  

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. ���� และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ �� และ �� สรุปใจความ
สาํคญัวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครั� งใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน � ใน � ของจาํนวนกรรมการใน
ขณะนั�น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น � ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม โดย
กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมารับตาํแหน่งอีกได ้กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและ
ปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั�นเป็น
ผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวนทั�งหมด 9 ท่าน ดงันั�นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 
ครั� งนี�  กรรมการที�ต้องพน้จากตาํแหน่งตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั� งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื�อ
คณะกรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในรอบนี�ตามมติที�ไดพิ้จารณานาํเสนอชื�อโดยคณะกรรมการสรรหา 
ประกอบดว้ย 

1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั 
2. นายอารักษ ์ สุขสวสัดิ�  
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัดิ�  
ทั�งนี� บริษทัไดมี้ประกาศเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นที�ประสงคจ์ะเสนอชื�อบุคคลที�เห็นสมควรไดรั้บการพิจารณา

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยนําประกาศขึ�นแสดงในเว็บไซต์ของบริษทัแลว้ ตั� งแต่วนัที�  26 กันยายน ถึงวนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 แต่ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอชื�อบุคคลที�เห็นเหมาะสมเขา้มาใหพิ้จารณาในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ครั� งนี�  

คณะกรรมการสรรหาซึ� งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่า ทั� ง 3 ท่าน ตามรายชื�อที�
นาํเสนอเป็นผูที้�มีคุณสมบติัครบถว้น ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� ประกาศของคณะกรรมการกาํกบั
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที�
เกี�ยวขอ้งกาํหนด รวมทั�งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้นการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
เป็นอยา่งดีซึ� งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั สมควรเลือกกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระทั�ง � ท่าน กลบั
เขา้เป็นกรรมการและเขา้ดาํรงตาํแหน่งเดิมอีกวาระหนึ�ง 

คณะกรรมการบริษทัซึ� งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในวาระนี�  ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื�อบุคคลดงัต่อไปนี�  เพื�อใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 พิจารณาเลือกตั�ง
กรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเดิมอีกวาระหนึ�ง 

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบติั เพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน 
กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. นายอารักษ ์ สุขสวสัดิ�   เพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการสรรหา กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัดิ�   เพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทั 

เนื�องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันกาํกับดูแลกิจการอย่าง
เขม้แขง็ อุทิศเวลาในการเขา้ร่วมประชุม และมีคุณสมบติัที�เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมทั�งมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถื้อหุ้นอยา่งเต็มที�ตลอดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง และในส่วน
ของการเสนอเพื�อแต่งตั� งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�
เกี�ยวขอ้ง 

ดงันั�นจึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไป 
โดยขอเสนอใหที้�ประชุมผูถิ้อหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบตัรลงคะแนนเสียงเพื�ออาํนวย

ความสะดวกในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป 
ทั�งนี�  เพื�อให้บริษทัมีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นที�ดี ดงันั�น สาํหรับ

วาระที� 6 ซึ� งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ บริษทัจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม ทั�งในกรณีที�ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั�งนี�ขอใหผู้ ้
ถือหุ้นกาเครื�องหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื�อในบตัรลงคะแนน 
จากนั�นจะมีเจา้หนา้ที�เดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทั�งนี�หากผูถื้อหุน้ไม่ส่งบตัรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคดัคา้นหรือ
แสดงความเห็นเป็นอยา่งอื�น บริษทัจะถือวา่ ผูถื้อหุน้เห็นชอบ สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะที�ไม่ไดรั้บบตัรลงมติตั�งแต่ลงทะเบียน 
คือ กรณีที�ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นที�เรียบร้อยแลว้ ซึ�งมติดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติที�ผูถื้อหุ้น
ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกบัวาระนี�หรือไม่ และเมื�อไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�   

-ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม- 
โดยในวาระนี�ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ในการพิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ บริษทัจะพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล) 
 
มตทิี�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากจากจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
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รศ.ทรงกลด จารุสมบติั 
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 612,211,065 99.9992 
2. ไม่เห็นดว้ย 5,000 0.0008 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 159,000  

 
นายอารักษ ์ สุขสวสัดิ�  

 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 612,211,065 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 164,000  

 
นางสาวทิพวรรณ  สุขสวสัดิ�  

 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 612,210,065 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 165,000  

 
 
วาระที� 7 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า  สําหรับวาระนี� ทางบริษทัไดน้าํเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี�ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยวาระนี�ขอเรียนเชิญ  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“รศ.ดร.
มนตรีฯ”)  เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี�ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
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รศ.ดร.มนตรีฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที� 24 คณะกรรมการบริษทัมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติอนุมติั 

สําหรับหลกัเกณฑ์และขั�นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นําเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ การพิจารณาจาํนวนบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ที�เพิ�มขึ�นตามโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที�บริษทัไดรั้บ
จากการปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการ โดยจะนาํขอ้มูลค่าตอบแทนที�กาํหนดในเบื�องตน้ไปเปรียบเทียบอา้งอิงกบัขอ้มูลสรุปผล
สํารวจขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนสําหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายไดข้องบริษทั และแยกตามขนาดกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั ซึ�งจดัทาํขึ�น
โดยฝ่ายวจิยัและนโยบาย สถาบนักรรมการบริษทัไทย ประจาํปี 2561 

โดยในปี 2561 ที�ผา่นมา สาํหรับจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมสาํหรับ
คณะกรรมการเท่ากบั  5,102,000  บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามที�ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี การจ่าย
ค่าตอบแทนดงักล่าวอยูใ่นวงเงินที�ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัไม่เกิน 9,000,000 บาท 

อยา่งไรก็ตามเพื�อใหเ้กิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที�ดี รวมถึงเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษทัได้
กาํหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี� ยประชุม 
โบนัส ที�ระบุไว ้และตามอาํนาจอนุมติัที�มี โดยการตอบแทนเพิ�มเติมใด ๆ ที�มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี 
จะตอ้งนาํเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณาอนุมติั โดยระบุรายละเอียดและความ
สมเหตุสมผลของการจ่ายสวสัดิการเพิ�มเติมดังกล่าว และในปี 2562 นี�  จะขอเสนอพิจารณากาํหนดวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการทั�งสิ�นไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการกาํหนดค่าตอบแทนดงันี�  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี�ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ
หรือโบนสั ดงันี�  

1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 
 ประธานกรรมการ  34,000 บาทต่อเดือน  
 กรรมการ   24,000 บาทต่อเดือน  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน  
 กรรมการตรวจสอบ  24,000 บาทต่อเดือน  
โดยมีค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากบัการจ่ายในปีที�แลว้ 

2) ค่าเบี� ยประชุมสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด : จาํนวน �,��� บาทต่อท่านต่อครั� ง (โดยยงัคงอตัรา
เดิมเท่ากบัปีที�ผา่นมา) ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี�ยง 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการดาํเนินงาน 
4) สาํหรับสิทธิประโยชน์อื�น ๆ เช่น ประกนัสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอลฟ์ สโมสรกีฬา (Sport Club) หรือ

สโมสรเพื�อการพกัผอ่นหรือสนัทนาการ (Member Club) : ไม่มี 
ทั�งนี�  ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน  9,000,000 บาท เท่ากบัการจ่ายในปีที�แลว้ 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ

เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 เป็นวงเงิน
จาํนวนรวมทั�งสิ�นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอตัราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี� ยประชุม และการ
กาํหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากบัปี 2561 ทุกประการ 

ดงันั�นจึงขอเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 ตามที�ได้
นาํเสนอมา 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกบัวาระนี�หรือไม่ และเมื�อไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�   

-ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม- 
โดยในวาระนี�ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อ

หุน้ที�มาประชุม 
 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สอง
ในสามจากจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม ดงันี�  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 612,347,270 99.9955 
2. ไม่เห็นดว้ย 7,000 0.0011 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 20,800 0.0034 

หมายเหตุ :  ในวาระนี�  มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระก่อนหนา้ จาํนวน 1 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 
5 หุน้ 

 
วาระที� 8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2562 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า บริษทัไดน้าํเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี� ไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี�  ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

รศ.ดร.มนตรีฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้วา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้
ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากนี�  ตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี ทั�งนี�หน่วยงานกาํกบัดูแลไดมี้
การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดเมื�อไม่นานมานี�วา่ โดยให้เริ�มตั�งแต่รอบปีบญัชี 2562 นี� เป็นตน้ไป บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีการ
หมุนเวียนผูส้อบบญัชี (ในสาํนกังานเดิมหรือต่างสาํนกังานก็ได)้ โดยผูส้อบบญัชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่วา่จะ
ติดต่อกนัมาหรือไม่ก็ตามไดสู้งสุดรวมกนัไม่เกิน 7 ปีโดยมีกาํหนด cooling-off period (ระยะพกั) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะ
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กลบัมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษทันั�นไดอี้กครั� งหนึ�ง ทั�งนี�  ในช่วง transitional period  ของเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนด
นี�  (รอบปีบญัชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผอ่นผนัให ้cooling-off period ของผูส้อบบญัชีอยา่งนอ้ยตอ้งครบ 3 ปีโดยไม่
ตอ้งถึงกาํหนดระยะเวลา 5 ปีได ้

โดยในรอบปี 2561 นายอคัรเดช เปลี�ยนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5389 บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ซึ�งไดป้ฏิบติังานเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั นบัเป็นปีที� 2 สาํหรับปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั�ง นายอคัรเดช เปลี�ยนสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 
���� หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขที� ���� หรือผูส้อบบญัชีท่านอื�นที� บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จาํกดั เห็นควรและเหมาะสม เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปี 2562 เนื�องจากมีความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบญัชี มีอตัราค่าสอบบญัชี
ที�เหมาะสม รวมทั� งปฏิบัติหน้าที�ในปีที�ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และเป็นผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ / ผูบ้ริหาร หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด โดยกาํหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี ค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�นไม่เกิน 2,550,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดงันั�นจึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2562 ตามที�

กล่าวมา 
 ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกบัวาระนี�หรือไม่ และเมื�อไม่

มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�   
-ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม- 

โดยในวาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2562 ดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 612,374,070 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 1,000  

วาระที� 9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ สาํหรับวาระนี�ทางบริษทัไดน้าํเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

นี� ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี�  ขอเชิญ 
นางสาวพชนนั สิงห์ภู่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (“ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ”)  เป็นผูชี้�แจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
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ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ถึงขอ้มูลเบื�องตน้เกี�ยวกบัเงื�อนไขการออกและเสนอขาย
หุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงันี�  

 
วตัถุประสงค ์ : เพื�อใชเ้พิ�มสภาพคล่อง และ/หรือใชช้าํระคืนหนี�  และ/หรือใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยาย

ธุรกิจ  
ประเภทของหลกัทรัพย ์ : หุ้นกูทุ้กประเภท/ทุกชนิด ซึ� งอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินตน้ 

หรือคืนเงินตน้ครั� งดียวเมื�อครบกาํหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ทั�งนี�  ขึ�นอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุน้กูน้ั�น ๆ 

วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกูที้�ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ�ง กาํหนดไวไ้ม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 
(สองพนัลา้นบาทถว้น) หรือในสกลุเงินอื�นในอตัราที�เทียบเท่า 

อตัราดอกเบี�ย : ขึ�นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูน้ั�นๆ 
อายขุองหุน้กู ้ : สาํหรับหุน้กูร้ะยะสั�นไม่เกิน 270 วนั และสาํหรับหุน้กูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี 
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั�วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจาํกดั และ/หรือ

เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ทั�งหมด หรือบางส่วน 
ซึ� งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั� งเดียว หรือหลายครั� งก็ได ้ทั�งนี� ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.)  

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด : ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขของหุน้กูที้�ออกในแต่ละครั� ง 
เงื�อนไขอื�น ๆ  : ขอ้จาํกดัและเงื�อนไขอื�น ๆ ของหุ้นกู ้อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกูที้�จะออกในแต่ละ

ครั� ง มูลค่าที�ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี� ย การแต่งตั�งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 
วธีิการออกและเสนอขาย วธีิการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาํหนด 
และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถา้มี) ให้อยู่ในอาํนาจของกรรมการผูจ้ดัการและ
มอบอํานาจให้แก่ กรรมการผู ้จัดการในการกําหนดหรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท / แต่ละชนิด
ในแต่ละครั� ง รวมทั�งให้มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ อนัจาํเป็น และเกี�ยวเนื�องกบัการออก
และเสนอขายหุน้กูน้ั�น ๆ ใหส้าํเร็จและเป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด 
ซึ�งรวมถึงมีอาํนาจในการแต่งตั�งผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจดัจาํหน่าย การเขา้ทาํและ
ลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ
สัญญาอื�น ๆ ที� เ กี� ยวข้อง การจัดทําและยื�นคําขอและเอกสารต่าง ๆ กับสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง 
และ/หรือบุคคลอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง เป็นตน้ และให้นาํเรื�องดงักล่าวเสนอต่อที�ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เพื�อพจิารณาอนุมติัต่อไป 

 
ดงันั�นจึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั�งหมดที�ไดน้าํเสนอ 
นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร ผู้ ถือหุ้น  สอบถามถึงสาเหตุความเป็นมาในการขออนุมัติหุ้นกู้จาํนวน 2,000 ล้าน

บาทดังกล่าวว่ามวีตัถปุระสงค์ที�จะนาํไปใช้อย่างไรบ้าง 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ ชี�แจงต่อที�ประชุมว่าวัตถปุระสงค์ในการขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน

วงเงินไม่เกิน �,��� ล้านบาท ดังกล่าวเป็นการต่ออายขุองหุ้นกู้ เดิมที�จะหมดอายใุนปี 2563  
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กรรมการผู้ จัดการ ชี�แจงเพิ�มเติมว่าเป็นการต่ออายุสัญญาของหุ้นกู้ เดิมที�เคยได้ขออนุมัติไปแ ล้ว ทั�งนี � 
ขั�นตอนการดาํเนินงานเกี�ยวกับการออกหุ้นกู้ ในแต่ละครั� งจะต้องนําเสนอรายละเอียดเพื�อพิจารณาในที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายครั�งต่อไป 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกบัวาระนี�หรือไม่ และเมื�อไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�   

โดยในวาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มตทิี�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในสี�จากจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันี�  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 612,175,170 99.9674 
2. ไม่เห็นดว้ย 159,000 0.0260 
3. บตัรเสีย 0 0 
4. งดออกเสียง 40,900 0.0067 

 
วาระที� 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ สาํหรับวาระนี�ทางบริษทัไดน้าํเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

นี�ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี� ขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูชี้�แจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้สาํหรับวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลเพื�อประกอบการพิจารณาอนุมติัการ
แกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ �. (วตัถุประสงค)์ ของ
บริษทั เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัวา่ เนื�องจากบริษทั ประสงคจ์ะจดัจาํหน่ายสินคา้ผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ตเพื�อขยายช่องทางการจัดจาํหน่ายสินคา้และขยายฐานลูกคา้ ดังนั�นจึงตอ้งดาํเนินการแก้ไขเพิ�มเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทั จากเดิมที�มีอยูจ่าํนวน 32 ขอ้ โดยขอเพิ�มวตัถุประสงคอี์ก 1 ขอ้ ซึ�งจะทาํใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทั 
มีจาํนวนรวมได ้33 ขอ้ โดยมีรายละอียดดงันี�ดงันี�  

“ข้อ 33. ประกอบกจิการจาํหน่ายสินค้าผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต” 
นอกจากนี�  เห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 

3. (วตัถุประสงค)์ ของบริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยแกไ้ขขอ้ความของหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงคป์ ดงัต่อไปนี�  

“ข้อ 3. วตัถุประสงค์ของบริษัท มจีาํนวน 33 ข้อ รายละเอยีดตามแบบ บมจ.002 ที�แนบ” 
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ดงันั�นจึงขอนาํเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมติั ซึ� งประกอบดว้ย การพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติม
วตัถุประสงค ์และอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ ของบริษทั เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการ
แกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั ตามรายละเอียดทั�งหมดที�ไดน้าํเสนอ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกบัวาระนี�หรือไม่ และเมื�อไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�   

-ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม- 
โดยในวาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้

ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ ของบริษทั เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�จากจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันี�  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 612,353,970 99.9966 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 21,100 0.0034 

 
วาระที� 11 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน ��,���,���.�� บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

���,���,��� บาท เป็น ���,���,���.�� บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัไม่ได้ออกจาํหน่ายของบริษัท จาํนวน 
���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ สาํหรับวาระนี�ทางบริษทัไดน้าํเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

นี�ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี� ขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูชี้�แจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ภายใตบ้ทบญัญติัมาตรา ��� แห่ง 
พ.ร.บ.บริษทัมหาชน กาํหนดไวว้า่ บริษทัจะเพิ�มทุนจากจาํนวนที�จดทะเบียนไวแ้ลว้โดยการออกหุน้ใหม่เพิ�มขึ�นได ้เมื�อหุน้
ทั�งหมดไดอ้อกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุ้นที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายนั�นเป็นหุ้นที�ออกเพื�อ
รองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้ ดงันั�น เพื�อใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัได ้อนัเนื�องจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตาม
แบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน ��,���,��� หุน้ ตามรายละเอียดที�ระบุไวใ้นวาระที� �� และเพื�อให้
เป็นไปตามที� พ.ร.บ. บริษทัมหาชนไดก้าํหนดไว ้บริษทัจึงประสงคที์�จะลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน ��,���,���.�� 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม ���,���,��� บาท เป็น ���,���,���.�� บาท โดยการตดัหุน้สามญัที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของ
บริษทั จาํนวน ���,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท  
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ทั�งนี�  หุ้นสามญัที�ถูกตดัทิ�งในครั� งนี�  เป็นหุ้นสามญัที�เหลือจากการจดัสรรไวเ้พื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
(Rights Offering) และเพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทั�วไป (General 
Mandate) ตามมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� �/���� เมื�อวนัที� � ตุลาคม ���� ซึ� งมติการเพิ�มทุนตามแบบมอบอาํนาจ
ทั�วไป (General Mandate) ไดสิ้�นสภาพลงตั�งแต่วนัที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ที�ผา่นมา 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน ��,���,���.�� บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม ���,���,��� บาท เป็น ���,���,���.�� บาท 
โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั จาํนวน ���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �.�� บาท โดยมี
รายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกบัวาระนี�หรือไม่ และเมื�อไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�   

-ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม- 
โดยในวาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้

ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน ��,���,���.�� บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม ���,���,��� บาท เป็น ���,���,���.�� บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที�ยงัไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัท จํานวน 
���,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�จากจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้น
ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันี�  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 612,334,170 99.9933 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 40,900 0.0067 

 
วาระที� 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ �. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ สาํหรับวาระนี�ทางบริษทัไดน้าํเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

นี�ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี� ขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูชี้�แจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้วา่วาระนี� เป็นวาระสืบเนื�องจากวาระที� 11 เรื�องการลดทุนจดทะเบียน 
โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดของวาระการประชุมที�ผา่นมา โดย
บริษทัตอ้งดาํเนินการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี�  
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน 285,712,090.75 บาท (สองร้อยแปดสิบห้าลา้นเจ็ดแสนหนึ�งหมื�นสอง
พนัเกา้สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค)์ 

  แบ่งออกเป็น 1,142,848,363    หุ้น (หนึ� งพนัหนึ�งร้อยสี�สิบสองลา้นแปดแสนสี�หมื�น
แปดพนัสามร้อยหกสิบสามหุน้) 

  มูลค่าหุ้นละ 0.25  บาท (ยี�สิบห้าสตางค์) 
  หุ้นสามญั 1,142,848,363     

หุ้น 
(หนึ�งพนัหนึ�งร้อยสี�สิบสองลา้นแปดแสนสี�หมื�น
แปดพนัสามร้อยหกสิบสามหุน้) 

  หุ้นบุริมสิทธิ   -  หุ้น  (ไม่มี)” 
 

นอกจากนี�   ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขขอ้ �. ของหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัตามรายละเอียดที�นาํเสนอขา้งตน้  
ดงันั�นจึงขอเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั�งหมดที�ไดน้าํเสนอ 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกบัวาระนี�หรือไม่ และเมื�อไม่

มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�   
-ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม- 
โดยในวาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้

ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้ �. ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการลด
ทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�จากจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ดงันี�  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 612,334,170 99.9933 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 40,900 0.0067 

 
วาระที� 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน ��,���,��� บาท โดยแบ่งออกเป็น ���,���,��� 

หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจํานวน ���,���,���.�� บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน �,���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท 
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ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ สาํหรับวาระนี�ทางบริษทัไดน้าํเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี�ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี� ขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูชี้�แจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เกี�ยวกบัการขออนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนดงักล่าว  เนื�องจากบริษทั
มีความประสงคจ์ะเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจาํนวน  ��,���,��� บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน ���,���,��� 
หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม ���,���,���.�� บาท เป็น ���,���,���.�� บาท โดยเป็นการออก
หุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับ  

(1) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทั�วไป (General 
Mandate) จาํนวนไม่เกิน ��,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �.�� บาท เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กบักิจการ เพิ�ม
สภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวมทั� งเพื�อเป็นเงินทุนสําหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื� องจักรแบบ
กึ�งอตัโนมติัให้เพิ�มขึ�นในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือการลงทุนใน
ธุรกิจพลงังานต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�ประเทศเมียนมาร์ ที�บริษทัฯ เขา้ลงทุนโดยการถือหุน้
สัดส่วนร้อยละ �� ในบริษทั พลงังานเพื�อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จาํกดั รวมถึงการเขา้ลงทุนในส่วนของบริษทัร่วมทุน 
(บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ�งส์ จาํกดั : SAFE) ซึ�งบริษทัยอ่ย (บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จาํกดั) เขา้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 
��.�� ทั�งนี�  SAFE มีแผนจะเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลอื�น ๆ เพิ�มเติมในอนาคต และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง
การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และ 

(2) การปรับสิทธิของ ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั ครั� งที� � สาํหรับผูถื้อหุ้นเดิม (ECF-
W�) (“ECF-W�”) ซึ�งออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ จาํนวน ��,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 
�.�� บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัเพิ�มทุนจด

ทะเบียนของบริษทัอีก จาํนวน ��,���,��� บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน ���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� 
บาท โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ ทั�งนี� ในส่วนของความเห็นของคณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริษทั การ
วเิคราะห์ผลกระทบที�ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ปรากฏตามเอกสารแนบของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

ดงันั�นจึงขอเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั�งหมดที�ไดน้าํเสนอ 
นายทองทศ   แพงลาด  อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  มี

ประเดน็สอบถามเกี�ยวกับการออกหุ้นสามัญเพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด  (Private Placement) ตามแบบมอบ
อาํนาจทั�วไป (General Mandate) ได้มีการวางแผนการใช้เงินไว้หรือไม่ และในกรณีที�จาํหน่ายให้แก่บุคคลในวงจาํกัดนั�น 
ส่งผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิมอย่างไร และมีความจาํเป็นหรือไม่ที�จะต้องขอเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั�งนี �  

ผู้ ช่วยเลขาฯ ได้ตอบข้อซักถามในประเดน็เกี�ยวกับการขออนุมัติออกหุ้นสามัญเพื�อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจาํกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ตามที�ได้เคยขออนุมัติไปเมื�อปี 2560 นั�น 
ได้มีการทยอยขายออกไปแล้วบางส่วน อนึ�งการขออนุมตัิดังกล่าวจะมีอาย ุ1 ปี บริษัทจึงมีความจาํเป็นต้องนาํเสนอ
รายละเอียดต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ซึ�งในการพิจารณาดาํเนินการเรื� องดังกล่าว บริษัทมีทีม
ที�ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ให้คาํปรึกษาทุกครั�ง 

คุณธีรศักดิ� เพช็รไพบูลย์ ที�ปรึกษากฎหมายจากสาํนักงานกฎหมายฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) ได้
ชี �แจงต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ�มเติมถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื� องการขออนุมตัิการออกหุ้นสามัญเพื�อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) นั�น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปศึกษา
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รายละเอียดเพิ�มเติมได้จากเวบ็ไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงรายละเอียดการเพิ�มทุนตามมติของ General 
Mandate ที�ได้มีการอนุมัติไว้ โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท สาํหรับการออกและเสนอขายในแต่ละครั�งที�เกิดขึ�น  

โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีข้อกาํหนด และระเบียบปฏิบัติเป็นนโยบายให้บริษัทจด
ทะเบียนปฏิบัติตาม โดยบริษัทจดทะเบียนจะสามารถออกหุ้นสามัญเพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด  (Private 
Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ได้ตามสัดส่วนที�กาํหนดไว้ ทั�งนี �ต้องไม่เกินร้อยละ 10  

 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกบัวาระนี�หรือไม่ และเมื�อไม่

มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�   
-ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม- 
โดยในวาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้

ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน ��,���,��� บาท โดยแบ่งออกเป็น 
���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �.�� บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน ���,���,���.�� บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน �,���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �.�� บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�จากจาํนวนเสียง
ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันี�  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 612,330,070 99.9927 
2. ไม่เห็นดว้ย 5,100 0.0008 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 39,900 0.0065 

 
วาระที� 14 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ �. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจด

ทะเบียน 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ สาํหรับวาระนี�ทางบริษทัไดน้าํเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

นี�ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี� ขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูชี้�แจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้วา่วาระนี� เป็นวาระสืบเนื�องจากวาระที� 13 เรื�องการเพิ�มทุนจดทะเบียน 
โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนขา้งตน้ โดยบริษทัตอ้งดาํเนินการแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี�  

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน ���,���,���.�� บาท (สามร้อยสิบสองลา้นสี�แสนหกหมื�นสองพนัเกา้

สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค)์ 
  แบ่งออกเป็น 1,249,848,363    หุ้น (หนึ�งพนัสองร้อยสี�สิบเกา้ลา้นแปดแสนสี�หมื�น

แปดพนัสามร้อยหกสิบสามหุ้น) 
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  มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี�สิบห้าสตางค์) 
  หุ้นสามญั 1,249,848,363 หุ้น (หนึ�งพนัสองร้อยสี�สิบเกา้ลา้นแปดแสนสี�หมื�น

แปดพนัสามร้อยหกสิบสามหุ้น) 
  หุ้นบุริมสิทธิ   -    หุ้น  (ไม่มี)” 

 
นอกจากนี�ขอใหบุ้คคลที�คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ �. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดที�
นาํเสนอขา้งตน้ 

ดงันั�นจึงขอเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั�งหมดที�ไดน้าํเสนอ 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกบัวาระนี�หรือไม่ และเมื�อไม่

มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�   
-ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม- 
โดยในวาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้

ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้ �. ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�ม
ทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�จากจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ดงันี�  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 612,329,070 99.9925 
2. ไม่เห็นดว้ย 5,100 0.0008 
3. บตัรเสีย 0 0.0000 
4. งดออกเสียง 40,900 0.0067 

 
วาระที� 15 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกนิ ��,���,��� หุ้น 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ สาํหรับวาระนี�ทางบริษทัไดน้าํเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

นี�ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี� ขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูชี้�แจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เกี�ยวกบัการพิจารณาออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน ตามที�ไดเ้สนอ
ให้ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนในวาระที� 13 จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการ
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ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน จาํนวน ��,���,��� หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้
ของบริษทั เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) 

ทั�งนี�  บริษทัจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนครั� งเดียวเต็มจาํนวนหรือบางส่วนก็ได ้โดยเสนอขาย
เป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได ้อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่กรณี ๆ จาํนวนหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) นี�  จะตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกิน ��,���,���  
หุ้น หรือไม่เกินกวา่ร้อยละ �� ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั ณ วนัที�คณะกรรมการมีมติอนุมติัการเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจ
ทั�วไป (General Mandate)  

โดยบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ที�จะไดร้ับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนในแบบมอบอาํนาจ
ทั�วไป (General Mandate) จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ�งดงัต่อไปนี�  และจะตอ้งไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยง
กนัของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. ��/���� เรื�องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เรื�องการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�
เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. ���� 

(ก) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที� กจ. ��/���� 
เรื�องการกาํหนดบทนิยามเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ 

(ข) เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที�มีฐานะทางการเงินมั�นคง และมีศกัยภาพในการ
ลงทุนไดจ้ริง รวมทั�งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพในการที�เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ดาํเนินงานของบริษทั 

ทั�งนี�  ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อบุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป 
(General Mandate) นี� จะตอ้งไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ �� ของราคาตลาด (Market Price) 

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ย
กวา่เจ็ดวนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขายหุ้นนั�น โดยราคาที�นาํมาถวั
เฉลี�ยดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลี�ยของการซื�อขายหุ้นนั�นในแต่ละวนั ทั�งนี�  วนักาํหนดราคาเสนอขายหุ้นตอ้งยอ้นหลงัไม่เกิน
กวา่สามวนัทาํการก่อนวนัแรกที�เสนอขายต่อนกัลงทุน 

นอกจากนี� ที�ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการ
ดาํเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงัต่อไปนี�  

1. พิจารณากาํหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน เช่น การกาํหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็นครั� งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาํระค่าหุน้ รายชื�อบุคคลในวงจาํกดั และเงื�อนไขและรายละเอียด
อื�น ๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว 

2. การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�ง ดาํเนินการต่าง 
ๆ อนัเกี�ยวเนื�องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว และ 

3. ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว ซึ� งรวมถึงการติดต่อ และการยื�นคาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และการนาํหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และมีอาํนาจในการดาํเนินการอื�นใดอนัจาํเป็นและสมควรเกี�ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว 

อนึ�ง เหตุที�บริษทัเห็นสมควรให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนดงักล่าวเพื�อเสนอขายตามแบบมอบอาํนาจ
ทั�วไป (General Mandate) เนื�องจาก บริษทัเห็นวา่ การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนดงักล่าว เพื�อเสนอขายตามแบบมอบ
อาํนาจทั�วไป (General Mandate) จะทาํให้บริษทัสามารถเพิ�มสภาพคล่องทางการเงิน เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนสาํหรับ
การดาํเนินธุรกิจ รองรับการขยายธุรกิจ และยงัเป็นการเพิ�มศกัยภาพของบริษทัในการลงทุนต่าง ๆ โดยสามารถตอบสนอง



  
  45 | ห น้ า ที�  

 

ความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัในการลงทุนในแต่ละโครงการไดท้นัทีที�โครงการดงักล่าวมีความชดัเจน โดยไม่มีความ
จาํเป็นตอ้งออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนคราวละมาก ๆ เพื�อรองรับแผนการลงทุนที�ยงัไม่มีความชดัเจนและอาจไม่
เกิดขึ�น ซึ� งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นและอาจทาํให้ผูถื้อหุ้นรับผลกระทบจากการเพิ�มทุนดงักล่าว ทั�งใน
ส่วนของการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) หรือการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ในขณะที�ผูถื้อหุน้
จะไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าของบริษทัที�จะเพิ�มมากขึ�น และผลตอบแทนจากการลงทุนที�ดีในอนาคต จากการเติบโตและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษทั  

อยา่งไรก็ตาม ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ดงักล่าว อาจ
มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ โดยสรุปไดด้งันี�  

�. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สาํหรับกรณีที�กาํหนดราคาเสนอขายหุ้นตํ�ากว่าราคา
ตลาดของบริษทัในอนาคต  

�. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น (Control Dilution) กรณีจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจาํกดัในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ �� ของทุนชาํระแลว้ ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นดงักล่าว สูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ �� 

ดงันั�นจึงขอเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั�งหมดที�ไดน้าํเสนอ 
นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร ผู้ ถือหุ้น  มีประเด็นซักถามเรื� องของการกาํหนดราคาขายกรณีที�เสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ว่าทาํไมถึงต้องมีส่วนลดจากราคาตลาด สามารถทาํให้เป็นไปตามราคาตลาด ณ 
ปัจจุบัน หรือเสนอขายในราคาที�สูงกว่าราคาตลาดได้หรือไม่ 

ผู้ ช่วยเลขา ได้ชี�แจงต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นว่าเกณฑ์การคาํนวณราคาซื�อขายนั�นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที�กาํหนดไว้ให้บริษัทมหาชนสามารถดาํเนินการได้  

กรรมการผู้ จัดการ ได้ชี�แจงเพิ�มเติมว่า วตัถปุระสงค์ของการออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน เพื�อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) นั�น เป็นเพียงการขออนุมัติ
กรอบการปฏิบัติไว้เพื�อรองรับการดาํเนินงานต่าง ๆ ในอนาคตที�บริษัทอาจจะมีความจาํเป็นต้องใช้เงินลงทุนในระหว่างปี 
ซึ�งหากจะต้องนาํเสนอขออนุมัติในการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นรายโครงการอาจจะไม่ทันต่อเวลาได้ โดยการเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ในแต่ละครั�ง บริษัทจะต้องพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ และนาํเสนอต่อที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาโดยละเอียดเป็นรายครั�ง  

ทั�งนี � ในเรื�องของการกาํหนดราคาขายนั�น โดยพื�นฐานบริษัทย่อมมคีวามต้องการให้มเีงินลงทุนในบริษทัเป็น
จาํนวนมาก แต่โดยหลกัการและการปฏิบัติต้องขึ�นอยู่กับข้อตกลง และเงื�อนไขต่าง ๆ ระหว่างบริษัทและผู้ ร่วมทุน ซึ�งบริษัท
ให้ความสาํคัญในการพิจารณาผลตอบแทนที�ให้ประโยชน์ และมคีวามคุ้มค่าสูงสุดต่อบริษัทอยู่แล้ว 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกบัวาระนี�หรือไม่ และเมื�อไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�   

-ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม- 
โดยในวาระนี�ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private 
Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน ��,���,��� หุ้น ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจาก
จาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
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มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 612,335,070 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 100 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 39,900  

 
วาระที� 16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น

สามญัของบริษัท ครั�งที� � สําหรับผู้ถือหุ้นเดมิ (ECF-W�) จาํนวนไม่เกนิ ��,���,��� หุ้น 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ สาํหรับวาระนี�ทางบริษทัไดน้าํเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

นี�ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี� ขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูชี้�แจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ครั� งที� 3 สําหรับผูถื้อหุ้นเดิม (ECF-W3) จาํนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น
ดงักล่าว 

ตามที�ไดเ้สนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนในวาระที� �� อนุมติัการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ทั�งนี�  ตามขอ้ 
�.�.� (ข) ของขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั
ที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ ECF-W� เรื� องเงื�อนไขการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิบริษัทต้อง
ดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ เมื�อบริษทัฯ เสนอขายหุน้สามญัแก่
ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั ในราคาเฉลี�ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที�ออกใหม่ที�คาํนวณ
ได ้ตํ�ากวา่ร้อยละ �� ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ
ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิม โดยการเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีตั�งแต่วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกดั ดงันั�น บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W� จาํนวนไม่เกิน ��,���,��� หุน้ เนื�องจากการออกและจดัสรรหุน้สามญั
เพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวน
ไม่เกิน ��,���,��� หุ้น ตามรายละเอียดที�ระบุไวใ้นวาระที�  �� ในกรณีที�เกิดการเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิที�จะซื�อหุ้น
สามญั และการเปลี�ยนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั จะไม่ทาํให้ผลตอบแทนใด ๆ ที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเมื�อมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไป
กวา่เดิม 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัไม่สามารถคาํนวณอตัราการปรับสิทธิของ ECF-W� ไดใ้นขณะนี�  เนื�องจากในการ
คาํนวณราคา และอตัราการใชสิ้ทธิใหม่นั�น จะตอ้งคาํนวณโดยใช้  “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” ซึ� งไดก้าํหนดไว้
เท่ากบั  “ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัต่อหุน้สามญัของบริษทั”  ซึ�งหมายถึง มูลค่าการซื�อขายหุน้สามญัทั�งหมดของบริษทั หาร
ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัที�ทาํการซื�อขายทั�งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในระหวา่งระยะเวลา � วนัทาํการ (วนัที�เปิด
ทาํการซื�อขายของตลาดหลกัทรัพยฯ์) ติดต่อกนัก่อนวนัที�ใชใ้นการคาํนวณ ซึ� งปัจจุบนับริษทัยงัไม่สามารถคาํนวณได ้โดย 
บริษทัจะสามารถคาํนวณราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิไดใ้นวนัแรกที�ผูซื้�อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซื�อ
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หลกัทรัพยที์�ออกใหม่ของบริษทั กล่าวคือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private 
Placement)  ทั�งนี�  บริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป  

โดยรายละเอียดจะปรากฏตามเอกสารแนบของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณารายละเอียดการปรับ
สิทธิของ ECF-W� เพิ�มเติม (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � สารสนเทศเกี�ยวกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับ
การปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั ครั� งที� � (ECF-W�)) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน 

จาํนวน ��,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
ดงันั�นจึงขอเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั�งหมดที�ไดน้าํเสนอ 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกบัวาระนี�หรือไม่ และเมื�อไม่

มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�   
-ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม- 
โดยในวาระนี�ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะ
ซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ครั� งที� � สาํหรับผูถื้อหุ้นเดิม (ECF-W�) จาํนวนไม่เกิน ��,���,��� หุ้น ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉนัทจ์ากจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ 
ที�มาประชุมและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 612,335,070 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 39,900  

 
าระที� 17 เรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี  

-ไม่มี- 
ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ ที�ตอ้งการจะนาํเสนอเพิ�มเติมอีก

หรือไม่ โดยในวาระนี� มีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัต่อไปนี�  
นายทองทศ  แพงลาด  อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ขอให้

บริษัทนาํเสนอแผนงานประจาํปี 2562 รวมทั�งเป้าหมายของบริษัทต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นทราบด้วย 
 
กรรมการผู้ จัดการ ได้ชี�แจงต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นถึงแผนงานของบริษัทในปี 2562 ว่ายังคงมุ่งเน้นการขยายฐาน

ลูกค้า ทั�งในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ซึ�งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงธุรกิจด้านอื�น ๆ  โดยในปัจจุบันบริษัทมกีารดาํเนินงานต่าง 
ๆ โดยสรุปได้ดังนี�  
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1) ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ซึ�งนับเป็น Good Problem อันเนื�องมาจากบริษัทมคีาํสั�งซื�อจากลูกค้าเข้ามาเป็นจาํนวน
มาก  

2) ธุรกิจใหม่ / ผลิตภัณฑ์ใหม่ที�อยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ�งส์ จาํกัด ซึ�งมาทดแทน
ในส่วนของร้าน Can Do กจ็ะมเีก้าอี�นวด Freelax ซึ�งมแีผนที�จะวางจาํหน่ายในเร็ว ๆ นี�  

ทั�งนี � ในส่วนของแผนงานด้านอื�น ๆ หากมีโอกาสที�ดีและน่าสนใจมานาํเสนอ บริษัทจะได้ทาํการพิจารณา
โดยละเอียดรอบคอบต่อไป ซึ�งในปัจจุบันบริษัทเริ�มให้ความสําคัญในการลงทุนด้านบุคลากรเพิ�มมากขึ�น เพื�อสรรหาผู้มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานเสริมความแขง็แกร่งให้กับบริษัท อันจะส่งผลให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ�งขึ�น  

ในฐานะกรรมการผู้ จัดการ กจ็ะขอปฏิบัติหน้าที�อย่างเตม็ที� เตม็ความสามารถเพื�อผลักดันให้บริษัทมีความ
แขง็แกร่ง มั�นคงในทุกด้าน และก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป 

 
ภายหลงัการตอบคาํถามดงักล่าว ในที�ประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม ประธานฯ 

ไดก้ล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุน้ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 16.15 น. 
 

 
 
 
 
  

 
 

ลงนาม....................................................... 
(พลเอกเทอดศกัดิ�  มารมย)์ 
ประธานกรรมการบริษทั 

 
 

ลงนาม....................................................... 
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัดิ� ) 

เลขานุการบริษทั 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� � 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที� �  และ � 

 
 

 

 

รายงานประจําปี 2562 
พร้อมงบการเงิน สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 

(ในรูปแบบรหัสควิอาร์ QR Code) 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� � 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที� 5 

 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบ
การเงินบริษทัและเงินสาํรองตามกฎหมายตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ทั�งนี�  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมี
การเปลี�ยนแปลง โดยขึ�นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัที�
เกี�ยวขอ้งในการบริหารงาน ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื�น ๆ ในอนาคต และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครั� งคราว และเมื�อไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที�
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 116 นั�น บริษทัมหาชนจาํกดัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็น
ทุนสาํรอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื�นกาํหนดใหต้อ้งมีทุนสาํรองมากกวา่นั�น  

 

โดยในปี 2562 บริษทัมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 33.72 ลา้นบาท โดย
ขอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี ���� (จากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ) ในอตัราหุน้ละ �.���� บาท แบ่งออกเป็นการจ่ายจากส่วนที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใน
อตัราหุน้ละ �.���� บาท และจากส่วนที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที�ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา
ร้อยละ �� ของกาํไรสุทธิ ในอตัราหุ้นละ �.���� บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�นไม่เกิน ��,���,��� บาท ซึ� งบริษทัได้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวแลว้เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ���� 

นอกจากนี�ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัฯ และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 39. บริษทัตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี ส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ดงันั�นทางบริษทัจะขอเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสะสมเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมายดงักล่าว และพิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 เพิ�มเติม ดงันี�  

1. จดัสรรกาํไรสะสมเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 1,800,000 บาท (หนึ�งลา้นแปดแสนบาทถว้น) คิด
เป็นร้อยละ 5.18 ของกาํไรสุทธิประจาํปี ดงันั�นบริษทัจะมีทุนสาํรองสะสมตามกฎหมายรวมจาํนวน 27.4 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.77 ของทุนจดทะเบียน 

2. พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลเพิ�มอีกจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี ���� 
 

ขอ้มูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ระหวา่งปี 2561 และ ปี 2562 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2562 
กาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 48.54 33.72 
จดัสรรเงินสาํรอง �% ตามกฎหมาย (ลา้นบาท) 2.5 1.8 
จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 959.49 959.49 
เงินปันผลทั�งสิ�นต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.030227 0.0167 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�นประมาณ (ลา้นบาท) 29.00 16.03 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิหลงัหกัสาํรอง (%)* 62.99% 50.20% 

หมายเหตุ : บริษทัมีอตัราการจ่ายเงนิปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลทั�งของปี 2561 และ ปี 2562  
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 4 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที� 6 

 
ประวตัิกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่ง 

 
1. พลเอก เทอดศักดิ� มารมย์ 

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง  
: ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

อายุ 84 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ตาํแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
การศึกษา - วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต (กิตติมศกัดิ� ) 

สาขานวตักรรมเทคโนโลยดีา้นการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
- วทิยาศาสตร์บณัฑิต (ทบ.) 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (จปร.). 
- Associate Infantry Career Course, Georgia, USA. 
- Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- วทิยาลยัการทพับก 
- หลกัสูตรกฎหมายสาํหรับผูบ้งัคบับญัชาชั�นสูง 

กระทรวงกลาโหม 
-    วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ น ที�  10/2004 สม า ค ม ส่ง เส ริ ม สถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารทาํงาน 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
อิสระ  

 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) 
2520 – ปัจจุบัน ผู้นาํองค์กรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ 
2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจาํกรมทหารราบที� 21 รักษาพระองค์ 
2529 – ปัจจุบัน    ประธานที�ปรึกษาและกรรมการ 
                             บริษัท อี.เทค. จาํกัด  (วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก E.Tech) 
2535 – ปัจจุบัน ประธานมลูนิธิไตรแก้ว ด้านการศึกษา โรงเรียนธรรมวาที 
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2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวยีดนามในพระบรมราชูปถมัภ์ 
2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
  บริษทั ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน ประธานที�ปรึกษามลูนิธิไลออนส์ในประเทศไทย 
��62 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ 
  บริษทั ยบิูส (เอเชีย) จาํกดั (มหาชน) 

ความเชี�ยวชาญ ดา้นการบริหารจดัการ 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นที�เป็น
บริษัทจดทะเบียน 

� แห่ง ไดแ้ก่  
1. บริษทั ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
2. บริษทั ยบิูส (เอเชีย) จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นที�ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

1 แห่ง ไดแ้ก่ 
บริษทั อี.เทค. จาํกดั  (วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก E.Tech) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นที�อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมสีภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิ
กบับริษัท 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

จาํนวนปีที�เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
นับจากวนัที�ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการ
ของบริษัท เมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� 

7 ปี 8 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 
(ทั�งนี�หากผา่นการพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งการดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระจาก
ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 จะทาํใหมี้ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั�งสิ�น 10 ปี 8 
เดือน) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที�ผ่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 (11/11 ครั� ง) 
คณะกรรมการตรวจสอบ สดัส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั� ง) 

การม/ีไม่ม ีส่วนได้เสียกบับริษัท และ
บริษัทย่อยในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที�
ผ่านมา (สําหรับการพจิารณาแต่งตั�ง
เพื�อดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอสิระ) 

- ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรือที�
ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ 
- ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา แลว้เห็น

วา่ พลเอกเทอดศกัดิ�  มารมย ์เป็นผูที้�มีคุณสมบติัครบถว้น ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน 
ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที� เกี�ยวขอ้ง
กาํหนด รวมทั� งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้นการ
บริหารงานในธุรกิจและองคก์รเป็นอย่างดีซึ� งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริษทั 
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ประวตัิกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่ง 
 
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง 

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง  
: กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ  

  
อายุ 48 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
การศึกษา ปริญญาเอก 

Ph.D. (Electrical Engineering)  
The University of New South Wales, Australia 
ปริญญาโท 
วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี 
วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงั 
มหาวทิยาเทคโนโลยมีหานคร 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 140/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารทาํงาน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) 
2560  กรรมการ  
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกิจการสังคม 
  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
  บริษทั กรุงเทพธนาคม จาํกดั  
2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อาํนวยการ 
  บริษทั กรุงเทพธนาคม จาํกดั 
2552 – 2560 ผู้ จัดการโครงการโรงไฟฟ้า 
  บริษทั นวนครการไฟฟ้า จาํกดั ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน 
2561 – 2562 กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ 
                            พิจารณาค่าตอบแทน 
  บริษทั ไทยอีสเทอร์นกรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั 

ความเชี�ยวชาญ ดา้นการบริหารจดัการ และอุตสาหกรรมพลงังานไฟฟ้า 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นที�เป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
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การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นที�ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

� แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั กรุงเทพธนาคม จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นที�อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมสีภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิ
กบับริษัท 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

จาํนวนปีที�เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
นับจากวนัที�ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการ
ของบริษัท เมื�อวนัที� วนัที� 28 เมษายน 
2560 

3 ปี � เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563  
(ทั�งนี�หากผา่นการพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งการดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระจาก
ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 จะทาํใหมี้ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั�งสิ�น � ปี � เดือน) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที�ผ่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 (11/11 ครั� ง) 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา แลว้เห็น

วา่ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เป็นผูที้�มีคุณสมบติัครบถว้น ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน 
ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที� เกี�ยวขอ้ง
กาํหนด รวมทั� งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้นการ
บริหารงานและธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นอย่างดีซึ� งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริษทั 
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ประวตัิกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่ง 
 
3. นายวลัลภ สุขสวสัดิ�  

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง  
: กรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร  

  
อายุ 78 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  

ประธานกรรมการบริหาร 
การศึกษา ชั�นประถมศึกษาปีที� 4 

โรงเรียนวดัหว้ยสาริกา 
การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประวตักิารทาํงาน 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 

  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษทั อีซีเอฟ โฮลดิ�งส์ จาํกดั ในฐานะบริษทัยอ่ย 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จาํกดั ในฐานะบริษทัยอ่ย 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษทั แพลนเนทบอร์ด จาํกดั ในฐานะบริษทัยอ่ย  

ความเชี�ยวชาญ การดาํเนินธุรกิจการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นที�เป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นที�ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

� แห่ง ไดแ้ก่  
1. บริษทั อีซีเอฟ โฮลดิ�งส์ จาํกดั ในฐานะบริษทัยอ่ย 
2. บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จาํกดั ในฐานะบริษทัยอ่ย 
3. บริษทั แพลนเนทบอร์ด จาํกดั ในฐานะบริษทัยอ่ย 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นที�อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมสีภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิ
กบับริษัท 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 3.0039 (รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

คู่สมรสของนางวราภรณ์ สุขสวสัดิ�  และเป็นบิดาของนายชาลี สุขสวสัดิ�   
นายอารักษ ์สุขสวสัดิ�  และนางสาวทิพวรรณ สุขสวสัดิ�  ซึ�งปัจจุบนัทั�ง 4 ท่าน 
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ตามที�กล่าวมา ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 
จาํนวนปีที�เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
นับจากวนัที�ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการ
ของบริษัท เมื�อวนัที� วนัที� �� ตุลาคม 
���� 

7 ปี � เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที�ผ่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 91 (10/11 ครั� ง) 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา แลว้เห็น

ว่า นายวลัลภ สุขสวสัดิ�  เป็นผูที้�มีคุณสมบติัครบถว้น ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน 
ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที� เกี�ยวขอ้ง
กาํหนด รวมทั� งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้นการ
บริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นอยา่งดีซึ� งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริษทั 



  
  57 | ห น้ า ที�  

 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� � (ต่อ) 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที� 6 (ต่อ) 

 
คาํนิยามกรรมการอสิระของบริษทั 

(ที�เป็นไปตามข้อกาํหนดของสํานกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์) 
 
o ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั�งนี�  ให้นบัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั�น ๆ ดว้ย   

o ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปี ก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อ
สาํนกังาน ทั�งนี�  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

o ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดา  มารดา  
คู่สมรส  พี�นอ้ง และบุตร  รวมทั�งคู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�
จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

o ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็น หรือเคย
เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ � ปี ก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํ เป็นปกติเพื�อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ํ� าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลกัประกันหนี� สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื�นทาํนองเดียวกนั ซึ� งเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนี� ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั�งแต่ร้อยละ 
� ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั�งแต่ �� ลา้นบาทขึ�นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า  ทั� งนี�  การ
คาํนวณภาระหนี�ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี�ดงักล่าว 
ใหน้บัรวมภาระหนี� ที�เกิดขึ�นในระหวา่ง � ปีก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

o ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปี ก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

o ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือ ที�ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ�งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ � ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
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อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั�น 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปี ก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน  

o ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

o ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที�มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ � ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบกิจการที�มี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

o ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 5 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที� 7 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2563 

 

ตารางเปรียบเทียบขอ้มูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ  
ปี 256� (ปีที�นําเสนอ) ปี 256� การเปลี�ยนแปลง 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 
 ประธานกรรมการ  34,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการ  24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ �9,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการตรวจสอบ  24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 
 ประธานกรรมการ  34,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการ  24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ �9,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการตรวจสอบ  24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

 
เท่าเดิม เมื�อเทียบกบัปี 2561 และ ���� 
เท่าเดิม เมื�อเทียบกบัปี 2561 และ ���� 
เท่าเดิม เมื�อเทียบกบัปี 2561 และ ���� 
เท่าเดิม เมื�อเทียบกบัปี 2561 และ ���� 

�)  ค่าเบี�ยประชุมสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด  
จาํนวน 9,000 บาทต่อท่านต่อครั� ง 

ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

�)  ค่าเบี�ยประชุมสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด  
จาํนวน �,000 บาทต่อท่านต่อครั� ง 

ประกอบดว้ย 
6. คณะกรรมการบริษทั 
7. คณะกรรมการตรวจสอบ 
8. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
9. คณะกรรมการสรรหา 
10. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 
ปรับเพิ�มขึ�นจากปี 2562 อกีจาํนวน 2,000 
บาท รวมเป็นจาํนวน 9,000 บาท ต่อท่าน
ต่อครั�ง 

�) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการดาํเนินงาน �) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการดาํเนินงาน หลกัการเดิม 
�)   ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท �)   ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่าเดิม เมื�อเทียบกบัปี 2561 และ ���� 
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สาํหรับสิทธิประโยชน์อื�น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวสัดิการค่าตรวจสุขภาพประจาํปี ค่าสมาชิกสนาม
กอลฟ์ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื�อการพกัผอ่นหรือสนัทนาการ (Member Club) –ไม่มี- 

อนึ� ง ในปี 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 
4,778,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 และองคป์ระกอบของค่าตอบแทนปรากฎอยู่ใน
รายงานประจาํปี 2562 ส่วนโครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2)  

 
อย่างไรก็ตามเพื�อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที�ดี รวมถึงเพื�อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษทัได้

กาํหนดนโยบายในการควบคุมการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี� ย
ประชุม โบนสั ที�ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ และตามอาํนาจอนุมติัที�มี โดยการตอบแทนเพิ�มเติมใด ๆ ที�มีมูลค่ามากกวา่ 1,000,000 
บาทต่อคนต่อปี จะตอ้งนาํเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณาอนุมติั โดยระบุ
รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวสัดิการเพิ�มเติมดงักล่าว 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� � 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที� 8 

 
การแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563 

 
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั� งที� 1/2563 เมื�อวนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดป้ระชุมพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปี 2563 มีสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี�  
จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัสรุปวา่ บริษทัไดแ้ต่งตั�ง นายอคัรเดช 

เปลี�ยนสกลุ ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั ซึ�งปี 2562 เป็น
ปีล่าสุด และเป็นปีที� 3 ที�ปฏิบติัหนา้ที�ของการเป็นผูต้รวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย ในช่วงเวลาดงักล่าว ผูส้อบ
บญัชีไดท้าํหน้าที�ตามขอบเขตอาํนาจหน้าที� และมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบับริษทัเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดงัตาราง
รายชื�อผูส้อบบญัชีใน แต่ละปีดงันี�  
 

รายการ ปี 2563 
(นําเสนอเพื�อพจิารณา) ปี 2562 

ชื�อสํานักงาน
ตรวจสอบบญัชี 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

ผู้สอบบัญชี นายอคัรเดช เปลี�ยนสกลุ 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขที� ���� 

นายอคัรเดช เปลี�ยนสกลุ 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขที� ���� 

หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขที� ���� 

 

หรือนายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน์  
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขที� ���� 

 

หรือผูส้อบบญัชีท่านอื�นที� บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ 
แอสโซซิเอท จาํกดั เห็นควรและเหมาะสม 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบแลว้มีความเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีที�ถูกเสนอชื�อนั�น ไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชี
กบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ / ผูบ้ริหาร รวมถึงผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด รวมทั�งมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบติัหนา้ที�โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื�นที�ทาํให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที�ยงธรรมของ
ผูส้อบบญัชี  

ดงันั�น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั� งที� 1/2563 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 1/2563 เพื�อแต่งตั�ง นายอคัรเดช เปลี�ยนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5389 
หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 
2803 หรือผูส้อบบญัชีท่านอื�นที� บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จาํกดั  เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2563 ต่อไป 
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ในการพิจารณาค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาใบเสนอราคาค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563 ที� 
บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั เสนอราคาค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน
ไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี เพิ�มขึ�นเมื�อเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 2562 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 140,000 บาทต่อปี ใน
ส่วนของค่าสอบบญัชีที�ปรับขึ�นนั�น โดยหลกั ๆ เนื�องจากทั�งกลุ่มบริษทัฯ และผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ (TFRS ��) ซึ� งเริ�มมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2562 อ ัน จ ะ ส่ง ผ ลใ ห้ป ริ มา ณเ นื� อ งา น ขั� นตอน 
ระยะเวลาของการสอบบัญชีจะเพิ�มขึ� นมากจากปี  2562  ที�ผ่านมา ซึ� งสมเหตุสมผลที�จะเสนออตัราค่าสอบบัญชี
ดังกล่าวต่อที�ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 ในส่วนของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

รายการ ปี 2563 
(นําเสนอเพื�อพจิารณา) ปี 2562 

ค่าตรวจสอบประจาํปี (Audit Fee) 1,850,000 1,740,000 
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  

(Non-Audit Fee)  840,000 810,000 

รวมค่าสอบบญัชีทั�งหมดของบริษัท 
และบริษัทย่อย 2,690,000 2,550,000 

 
เนื�องจากในการนาํเสนอครั� งนี�บริษทัและบริษทัย่อยใชผู้ส้อบบญัชี และสังกดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั ดงันั�น

คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้บริษทัดาํเนินการวางแผนกาํหนดการทาํงาน โดยประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัผูส้อบบญัชี
และติดตามงานอยา่งต่อเนื�องเพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่ จะสามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลา   
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แบบสรุปประวตัขิองผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จาํกดั  
 

ชื�อ-นามสกลุ นายอคัรเดช เปลี�ยนสกลุ นายเมธี รัตนศรีเมธา นายพศิิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 
ตาํแหน่งในสาํนกังาน กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ (หวัหนา้สาํนกังาน) กรรมการบริหาร 
อาย ุ 46 ปี 61 ปี 72 ปี 
คุณวฒิุ / คุณสมบติั  บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีฯ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5389 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที�ไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 บญัชีบณัฑิตและนิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีฯ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3425 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที�ไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีฯ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 2803 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที�ไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

การฝึกอบรม หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการสอบบญัชี การ
บญัชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั�งใน
และต่างประเทศ 

หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการสอบบญัชี การ
บญัชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั�งใน
และต่างประเทศ 

หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการสอบบญัชี การ
บญัชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั�งใน
และต่างประเทศ 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี 24 ปี (2538 - ปัจจุบนั) 
 บริษทั สาํนกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จาํกดั 

(2538 - 2546) 
 บริษทั เคพีเอม็จีภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั 

(2546 - 2547) 
 บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

(2547 - ปัจจุบนั) 

39 ปี (2523 - ปัจจุบนั) 
 บริษทั สาํนกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จาํกดั 

(2523 - 2546) 
 บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

(2547 - ปัจจุบนั) 

49 ปี (2513 - ปัจจุบนั) 
 บริษทั สาํนกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จาํกดั 

(2513 - 2546) 
 บริษทั เคพเีอม็จีภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั 

(2546 - 2552) 
 บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

(2552 - ปัจจุบนั) 
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ข้อมูลเบื�องต้นเกี�ยวกบัเงื�อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท มรีายละเอยีดดงันี� 

 
วตัถุประสงค ์ เพื�อนําเงินที�ไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ปในการดาํเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชาํระคืนหนี�  และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจหรือเพื�อวตัถุประสงคอื์�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทัเห็นควร 

ประเภทของหลกัทรัพย ์ หุ้นกูทุ้กประเภทและทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ย
สิทธิ มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั มีผูแ้ทนหุน้กูห้รือไม่มีผูแ้ทนหุน้กู ้มีหรือไม่มีวนัครบ
กาํหนดไถ่ถอน ทั�งนี�  ขึ�นอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายใน
แต่ละคราว 

สกลุเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนในขณะที�มีการออกและเสนอ
ขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุน้กู ้ ไม่เกิน �,��� ลา้นบาท หรือสกลุเงินอื�นที�เทียบเท่าสกลุเงินบาท 
ทั� งนี�  บริษทัสามารถออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พิ�มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พื�อ
ทดแทนหุ้นกู้เดิมที�มีการไถ่ถอนไปแลว้ได ้ภายในวงเงินดงักล่าว โดยจาํนวนเงินตน้คงคา้ง
ทั� งหมดของหุ้นกู้ที�บริษทัออกจาํหน่ายแลว้ในขณะใดขณะหนึ� งจะตอ้งมีจาํนวนเงินไม่เกิน
วงเงินดงักล่าว 

อตัราดอกเบี�ย ตามที�จะกาํหนดในแต่ละคราว โดยขึ�นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กู ้และ
ปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี�  ให้อยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งที�มีผลใช้บังคบัใน
ขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อายขุองหุน้กู ้ ขึ� นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายในแต่ละครั� ง โดย
สามารถกาํหนดใหมี้การไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดอายหุรือไม่ก็ได ้หรือเป็นหุน้กูที้�ครบกาํหนด
ไถ่ถอนเมื�อมีการเลิกบริษทั (perpetual) 

การเสนอขาย (1) เสนอขายหุ้นกูท้ั�งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือใน
ลกัษณะหมุนเวยีน (revolving)  

(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู ้
ลงทุนประเภทสถาบนั ในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือตาม
ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งที�มีผลใชบ้งัคบัในขณะที�
ออกและเสนอขายหุน้กูน้ั�น 

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด และบริษทัมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่
ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด หรือบริษทัอาจกาํหนดใหมี้หรือไม่มีการไถ่ถอนก่อนกาํหนดในกรณี
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พิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได ้ทั�งนี�  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขใน
การออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อาํนาจกาํหนด 
รายละเอียดอื�น ๆ 

มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที�กรรมการผูจ้ดัการหรือคณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย มีอาํนาจ ดงันี�  
�) กาํหนดรายละเอียดต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัหุน้กูร้วมถึงประเภท ชื�อ มูลค่าที�ตราไว ้ราคาเสนอ
ขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี�ย อาย ุการไถ่ถอน การแต่งตั�งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้วิธีการออกและเสนอ
ขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาํหนด และการจดทะเบียนใน
ตลาดรองใด ๆ (ถา้มี) 
�) แต่งตั�งที�ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์และ/หรือ สถาบนัการจดั
อนัดบัความน่าเชื�อถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือ หลกัทรัพย ์และ/หรือ บุคคลอื�นใดใน
กรณีที�จะตอ้งมีการแต่งตั�งตามกฎเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งหรือในกรณีอื�นใดตามที�เห็นควร 
�) ติดต่อ เจรจา เขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ขอ้มูล
ยื�นเอกสารหลกัฐานกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวตลอดจนดาํเนินการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งหรือจาํเป็นไดทุ้กประการตามที�
เห็นสมควร 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 8 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที� 12 วาระที� 14 และวาระที� 15 

 
(F 53-4)           

แบบรายงานการเพิ�มทุน 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) 

วนัที� �� พฤษภาคม 2563 
 

ขา้พเจา้ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ครั� งที� 6/2563 ซึ�งจดัขึ�นเมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม 2563 เกี�ยวกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน ดงัต่อไปนี�  
1. การลดทุน / เพิ�มทุน 

การลดทุน 
ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติให้ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 40,100,543.75 

บาท มูลค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 312,462,090.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 272,361,547 
บาท โดยการตดัหุ้นที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทัฯ จาํนวน 160,402,175 หุ้น ก่อนที�จะดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ  

การเพิ�มทุน 
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 272,361,547 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 299,161,547 บาท โดยการเพิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 26,800,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จาํนวน 107,200,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25  บาท โดยเป็นการเพิ�มทุนในลกัษณะดงันี�  

 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที�ตราไว้  
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบกาํหนด
วตัถุประสงคใ์นการ
ใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 
 

ไม่เกิน 12,200,000 
 

0.25 
 

ไม่เกิน 
3,050,000.00 

 แบบมอบอาํนาจทั�วไป
(General Mandate) หุน้สามญั ไม่เกิน 95,000,000 0.25 ไม่เกิน 

23,750,000.00 
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2. การจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 
2.1 แบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

ก. รายละเอยีดการจดัสรร 
จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
อตัราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วนั เวลา จองซื�อ 

และชําระเงนิ 
ค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

เพื�อรองรับการ
ปรับสิทธิของ
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ ECF-W3 

ไม่เกิน 
12,200,000  

- ไม่คิดมูลค่า - หมายเหตุ 1  
และ 2 

หมายเหตุ: 
�) การปรับสิทธิจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั) Private Placement) แบบ

มอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) 
จดัสรรหุน้เพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน ��,���,��� หุน้ เพื�อรองรับการปรับสิทธิจากการออกและจดัสรรหุน้สามญั
เพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General 
Mandate) จาํนวนไม่เกิน ��,���,��� ตามเงื�อนไขของการปรับสิทธิที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิว่าดว้ย
สิทธิและหน้าที�ของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั บริษทั อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) ครั� งที�  � (ECF-W�) สําหรับผู ้ถือหุ้นเดิม ลงวนัที�  �� ตุลาคม ���� 
(“ข้อกาํหนดสิทธิฯ”) อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ยงัไม่สามารถคาํนวณอตัราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ไดใ้นขณะนี�  
เนื�องจากในการคาํนวณราคา และอตัราการใชสิ้ทธิใหม่นั�น จะตอ้งคาํนวณโดยใช ้“ราคาตลาดของหุน้สามญั
ของบริษทัฯ” ซึ� งได้กาํหนดไวเ้ท่ากับ “ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักต่อหุ้นสามญัของบริษทัฯ” ซึ� งหมายถึง 
มูลค่าการซื�อขายหุ้นสามญัทั� งหมดของบริษทัฯ หารด้วยจาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ที�ทาํการซื�อขาย
ทั�งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในระหวา่งระยะเวลา � ทาํการ (วนัที�เปิดทาํการซื�อขายของตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
ติดต่อกนัก่อนวนัที�ใชใ้นการคาํนวณ ซึ� งปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่สามารถคาํนวณได ้โดย บริษทัฯ จะสามารถ
คาํนวณราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิไดใ้นวนัแรกที�ผูซื้�อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซื�อ
หลกัทรัพยที์�ออกใหม่ของบริษทัฯ กล่าวคือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจาํกดั (Private Placement) ทั�งนี�  บริษทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ต่อไป 

2) การปรับสิทธิเนื�องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้
ของบริษทัฯ 
จดัสรรหุ้นเพิ�มทุนจาํนวน 200,000 หุ้น เพื�อรองรับการปรับสิทธิเนื�องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่
อตัราร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ 
ตามขอ้ 3.3.1 (จ) ของขอ้กาํหนดสิทธิฯ เรื�องเงื�อนไขการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ ตอ้ง
ดาํเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ เมื�อบริษทัฯ 
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ สําหรับการ
ดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั� งนี�  มีวตัถุประสงค์เพื�อรักษา
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ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม โดยการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั�งแต่วนัแรกที�ผูซื้�อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.030227 บาทต่อหุ้น ซึ� งคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.91 ของ
กาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ สําหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2561 ซึ� ง
บริษทัฯ ไดด้าํเนินการแจง้ปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามขอ้กาํหนดสิทธิฯ ในราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใช้
สิทธิของ ECF-W3 เป็นที�เรียบร้อยแลว้ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2562 ที�
ผา่นมา 

ข. การดาํเนินการของบริษัทฯ กรณทีี�มเีศษของหุ้น 
ในกรณีที�มีเศษของหุน้ ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักล่าวทิ�ง 
 

2.2 แบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) 
จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรัพย์ จาํนวนหุ้น )หุ้น(  ร้อยละต่อทุน 

ชําระแล้ว/� 
หมายเหต ุ

บุคคลในวงจาํกดั 
(Private 

Placement) 

หุน้สามญั ไม่เกิน 95,000,000 ไม่เกินร้อยละ 10 หมายเหตขุอ้ 1 ขอ้ 
2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

หมายเหต:ุ 
1.  บริษทัฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนครั� งเดียวเต็มจาํนวนหรือแต่บางส่วนก็ได ้โดยเสนอขายเป็น

คราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได ้อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่กรณีใด ๆ จาํนวนหุน้สามญัเพิ�มทุนที�เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) นี�  จะตอ้งมีจาํนวน
รวมกันไม่เ กิน 95,000,000 หุ้น หรือไม่เ กินกว่าร้อยละ  10 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที�
คณะกรรมการมีมติอนุมติัการเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) 

2.  บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ที�จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนในแบบมอบอาํนาจทั�วไป 
(General Mandate) จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ขอ้ใดขอ้หนึ�งดงัต่อไปนี�  และจะตอ้งไม่เป็นบุคคลที�
เกี�ยวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 21/2551 เรื�องหลกัเกณฑใ์นการ
ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เรื� องการเปิดเผยขอ้มูล และการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 
(ก) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที� กจ. 17/2551 

เรื�องการกาํหนดบทนิยามเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ 
(ข) เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที�มีฐานะทางการเงินมั�นคง และมีศกัยภาพในการ

ลงทุนไดจ้ริง รวมทั�งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพในการที�เป็นประโยชน์หรือ
ส่งเสริมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ทั�งนี�  หากมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั บริษทัฯ จะทาํการเปิดเผยรายชื�อผูล้งทุนที�
ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป 

3.  ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนต่อบุคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทั�วไป 
(General Mandate) นี� จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ� งหมายถึง ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นของบริษทั
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ในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนั
กาํหนดราคาเสนอขายหุน้นั�น โดยราคาที�นาํมาถวัเฉลี�ยดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลี�ยของการซื�อขายหุน้นั�นในแต่
ละวนั ทั�งนี�  วนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกวา่สามวนัทาํการก่อนวนัแรกที�เสนอขายต่อ
นกัลงทุน และในกรณีที�คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่มีเหตุอนัควรเมื�อพิจารณาถึงประโยชน์ที�ดีที�สุดของ
บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ อาจกาํหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ราคาตลาดตามที�คาํนวณได้ขา้งตน้ โดยในการกาํหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้ง
พิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั� นด้วย ทั� งนี�  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที�  ทจ. 
��/���� 

4.  ที�ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมติัมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจในการดาํเนินการต่าง ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงัต่อไปนี�  
1. พิจารณากาํหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน เช่น การกาํหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย

เป็นครั� งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาํระค่าหุ้น รายชื�อบุคคลในวงจาํกดั และ
เงื�อนไขและรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว 

2. การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�ง ดาํเนินการต่าง 
ๆ อนัเกี�ยวเนื�องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว และ 

3. ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผอ่นผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว ซึ� งรวมถึงการติดต่อ และการยื�นคาํขออนุญาตหรือขอผอ่นผนั เอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และการนาํหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ
บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีอาํนาจในการดาํเนินการอื�นใดอนั
จาํเป็นและสมควรเกี�ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว 

3. กาํหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 เพื�อขออนุมตักิารเพิ�มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 
กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ในวนัพุธที� � กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม  แม
จิก � ชั�น � โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น เลขที� �� ถนนกาํแพงเพชร � วิภาวดี – รังสิต แขวงตลาด
บางเขน เขตหลกัสี�  กรุงเทพมหานคร 10210  ทั�งนี�  กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจาํปี 2563 (Record Date) ในวนัที� � มิถุนายน 2563 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไขการขออนุญาต (ถ้าม)ี 
1. การจดทะเบียนลดทุน เพิ�มทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุน

ชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
2. การดาํเนินการขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อรับหุ้นสามญัเพิ�มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียน และเขา้ทาํการซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
5. วตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

1. เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ECF-W3 ตามเงื�อนไขในการปรับสิทธิในขอ้กาํหนดว่า
ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั  

2. การเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กบักิจการ เพิ�มสภาพ
คล่องให้แก่บริษทัฯ รวมทั�งเพื�อเป็นเงินทุนสาํหรับการขยายธุรกิจหลกั อาทิ ส่วนการลงทุนเครื�องจกัรแบบ
กึ�งอตัโนมติัใหเ้พิ�มขึ�นในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือ
การลงทุนในธุรกิจพลงังานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ที�ประเทศเมียนมาร์ ที�
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บริษทัฯ เขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษทั พลงังานเพื�อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) 
จาํกดั รวมถึงการเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที�บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
รวมถึงการเขา้ลงทุนในธุรกิจอื�น ๆ  

6. ประโยชน์ที�บริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิ�มทุนและการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 
การออกหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ในครั� งนี�จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน
และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินกิจการ รวมทั�งเสริมสร้างให้บริษทัฯ มีฐานเงินทุนที�แข็งแกร่งขึ�นเพื�อ
รองรับการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลกัของบริษทัฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ
พลงังาน ซึ�งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทัฯ ในระยะยาว 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุนและการจดัสรรเพิ�มทุน 
โปรดพิจารณาขอ้ 6. ของแบบรายงานการเพิ�มทุนฉบบันี�  

8. รายละเอยีดอื�นใดที�จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมตักิารเพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 
-ไม่มี- 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทฯ มมีตใิห้เพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 
ลาํดบั ขั�นตอนการดาํเนนิการ วนั เดือน ปี 

� ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 6/2563 21 พฤษภาคม 2563 
� กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2563 
4 มิถุนายน 2563 

� ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 8 กรกฎาคม 2563 
� ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที�ที�

ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 
� ดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที�ที�

ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 
 
บริษทัฯ ขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนี� ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 
    ขอแสดงความนบัถือ 

    บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) 
 
 

    (นายชาลี สุขสวสัดิ�  และนายอารักษ ์สุขสวสัดิ� )  
                กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 9 
 

 
ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที� 5 

คณะกรรมการ 
ขอ้ 1�.  ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพื�อดาํเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 

แต่ไม่เกินสิบหา้คน (15) คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดจะตอ้งมีถิ�นที�อยู่
ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามที�กฎหมายกาํหนด 

 กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
ขอ้ 1�.  ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั�งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี�  

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�ง (1) หุน้ต่อหนึ�ง (1) เสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั�งหมดตาม (1) เลือกตั�งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไม่ได ้

(3) บุคคลที�ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับเลือกตั� งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนี�   ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ใหป้ระธานที�ประชุม
เป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

ขอ้ 1�.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั� ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ�งในสาม (1/3) ของ
จาํนวนกรรมการในขณะนั�น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวน
ใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกก็ได ้
กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�น ให้จบัฉลากกนั 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั�นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

ขอ้ ��.  นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั หรือกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(4) ที�ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตาม ขอ้ ��. 
(5) ศาลมีคาํสั�งใหอ้อก 
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หมวดที� 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 3�.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี�  (4) เดือน นับแต่
วนัสิ�นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 

ผูถื้อหุ้นคนหนึ� งหรือหลายคนซึ� งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้
ทั�งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี�  
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี�สิบหา้วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  

  
ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั�งหลาย ซึ� ง
เขา้ชื�อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื�น ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามที�บงัคบัไวน้ั�นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในสี�สิบ
ห้าวนันับแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี�  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที�
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอาํนวยความสะดวกตามสมควร  
  
ในกรณีที�ปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้ที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี�ครั� งใด จาํนวน ผูถื้อ
หุ้นซึ� งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ ��  ผูถื้อหุ้นตามวรรคสี�ตอ้ง ร่วมกนั
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายที�เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครั� งนั�นใหแ้ก่บริษทั 

 
ขอ้ 3�.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบ 

วาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็น
เรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื� องดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั�งนี�  
ให้ลงโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

  
 ทั�งนี�  สถานที�ที�จะใชเ้ป็นที�ประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือที�อื�นใดตามที�

คณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้
 
ขอ้ 3�.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี�สิบหา้ 

(25) คน  หรือไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนผูถ้ือหุ้นทั�งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่
หนึ�งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
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 ในกรณีที�ปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุ้นครั� งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้น
ซึ� งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้นวรรคหนึ� ง หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้
เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั�นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี� ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น
ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั� งหลงันี�ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 3�.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผูถ้ือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม  ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหที้�ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม
คนใดคนหนึ�งมาเป็นประธานในที�ประชุม 

 
ขอ้ 3�.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หนึ�งมีเสียงหนึ�ง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สีย

เป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถื้อหุ้นคนนั�นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น นอกจากการออกเสียงเลือกตั�ง
กรรมการ และมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี�  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี�  ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี� (3/4)  ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้
ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัให้แก่บุคคลอื�น 
(ข) การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอื�นมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วน

ที�สาํคญัการมอบหมายใหบุ้คคลอื�นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการ
กบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพิ�มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอื�น 

 
ขอ้ ��.  กิจการที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดงันี�   

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�แสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีที�ผา่นมา 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั� งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6) กิจการอื�น ๆ 
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ขอ้ 4�.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�บริษทัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนั�นให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เวน้แต่จะได้มีกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�น สาํหรับ
หุน้บุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้  

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครั� งคราว เมื�อเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไร
สมควรพอที�จะทาํเช่นนั�น และเมื�อไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหนึ�ง (1) เดือน นบัแต่วนัที�ประชุมผูถื้อหุ้น หรือที�ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติแลว้แต่กรณี ทั�งนี�  ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั�น
ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 
ขอ้ ��. บริษทัตอ้งการจดัหากาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี� จะมีทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ
สิบ (��) ของทุนจดทะเบียน 

 
ขอ้ ��. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการพนกังาน ลูกจา้ง หรือ ผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ที�ใด ๆ ของบริษทั 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 10 
 

 
ข้อปฏิบัตสํิาหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�องขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัจดทะเบียน ลงวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้บริษทัจดทะเบียนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัที�ดี  
ซึ�งจะเป็นการสร้างความเชื�อมั�นใหเ้กิดขึ�นแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพื�อใหก้ารจดัประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรกาํหนดใหมี้การตรวจสอบ
เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบติัต่อไป 
ทั�งนี�บริษทัขอสงวนสิทธิที�จะผอ่นผนัการยื�นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามที�บริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 
 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษทัใคร่ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงหลกัฐานและปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี�  
 
ผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 บัตรประจาํตวัประชาชน หรือบัตรประจาํตวัขา้ราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตวัจริงที�ยงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ 

ทั�งนี � โปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี� (สิ�งที�ส่งมาด้วย
ลาํดับที� 17) มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื�อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

2. กรณีมีการมอบฉนัทะ 
 หนงัสือมอบฉนัทะที�บริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และปิดอากรแสตมป์ 
 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสําเนาบตัรพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ หรือสาํเนาใบขับขี� หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที�ยงั
ไม่หมดอาย ุของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

ทั�งนี � โปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี� (สิ�งที�ส่งมาด้วย
ลาํดับที� 17) มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื�อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

 
ผูถื้อหุน้ที�เป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสําเนาบตัรพนกังาน
รัฐวสิาหกิจ หรือสาํเนาใบขบัขี� หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 
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 สาํเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ที�
รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  

ทั�งนี � โปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี� (สิ�งที�ส่งมาด้วย
ลาํดับที� 17) มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื�อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

 
2. กรณีมีการมอบฉนัทะ 

 หนงัสือมอบฉนัทะที�บริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และปิดอากรแสตมป์ 
 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสําเนาบตัรพนกังาน

รัฐวสิาหกิจ หรือสาํเนาใบขบัขี� หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง ของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัและผูรั้บมอบฉนัทะ 

 สาํเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ที�
รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

ทั�งนี � โปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี� (สิ�งที�ส่งมาด้วย
ลาํดับที� 17) มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื�อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

ในกรณีสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารที�จดัทาํขึ�นในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื�อโดยโนตารีพบับลิค 
 
 การมอบฉันทะและวธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัจดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ตามที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์าํหนด 
หากผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได ้ดงันี�  

 ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะที�บริษทัไดจ้ดัส่งมาให ้
 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งตามความประสงคห์รือเลือกมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระของบริษทั เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบ
ฉนัทะใหถู้กตอ้งครบถว้น 

 ปิดอากรแสตมป์ �� บาท ลงในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมทั�งขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทาํหนงัสือมอบอาํนาจฉันทะ
ดังกล่าว เพื�อให้ถูกตอ้งและมีผลผูกพนัทางกฎหมาย (บริษทัจะอาํนวยความสะดวกให้กับผูถื้อหุ้นโดย
จดัเตรียมอากรแสตมป์ไวใ้หที้�บริเวณจุดลงทะเบียนในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้) 

 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ตามชื�อ - ที�อยูข่องบริษทั โดยจ่าหนา้ซองถึง 

 สาํนกังานเลขานุการบริษทั 
 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํลูกกา 
 เลขที� 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาํพร้อย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
 โดยโปรดส่งกลบัมายงับริษทัภายในวนัที� �� มิถุนายน 2563 
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 หากผูรั้บมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ตอ้งนําหนังสือมอบฉันทะไปยื�นต่อเจา้หน้าที�ของบริษทั ณ สถานที�
ประชุม เพื�อลงทะเบียนอยา่งนอ้ยล่วงหนา้ 1 ชั�วโมง ก่อนการเริ�มประชุม เพื�อให้เจา้หนา้ที�ของบริษทัไดมี้เวลา
ตรวจสอบเอกสารและทนัเวลาเริ�มประชุม 

 
หมายเหตุ  บริษทั อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค จาํกดั ( มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้นเขา้ร่วมประชุมเท่านั�น 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เจา้หนา้ที�ของบริษทัจะเริ�มรับลงทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ สถานที�ล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่หนึ�งชั�วโมง หรือ

ตั�งแต่เวลา 11.30 น. จนถึงกาํหนดเวลาเริ�มการประชุม  
สถานที�ประชุม : ณ ห้องประชุม  แมจิก � ชั�น � โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น เลขที� �� ถนนกาํแพงเพชร � 

วิภาวดี – รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร �����  
 

 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 
บริษทัจะจดัเตรียม บัตรลงคะแนนเสียงไวใ้หผู้ถื้อหุน้ ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขา้หอ้งประชุมเพื�อผูถื้อหุน้หรือ

ผูรั้บมอบฉนัทะใชร้ะบุลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 
 

หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  
การออกเสียงลงคะแนน จะกระทําโดยเปิดเผย โดยประธานในที�ประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในที�ประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงให้ผูถื้อหุ้นระบุในบตัรลงคะแนนที�แจก และชูมือขึ�นเพื�อให้เจา้หนา้ที�บริษทัเก็บและรวบรวมบตัรทั�งหมดเพื�อทาํการ
ตรวจนบั ทั�งนี�บริษทัไดจ้ดัใหมี้คนกลางร่วมทาํหนา้ที�ตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 

1. มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี�   
o กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ�งเสียง เป็นเสียงชี�ขาด  
o ในกรณีอื�น ซึ� งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ 

ให้ดาํเนินการให้เป็นไปตามที�กาํหนดนั�น โดยประธานที�ประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในที�ประชุม
รับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู ้รับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงตามที�ผูม้อบฉันทะระบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั�น 

3. ผูถื้อหุ้นที�มีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น ยกเวน้การออกเสียง
เลือกตั�งกรรมการ และประธานที�ประชุมอาจเชิญผูน้ั�นออกนอกห้องประชุมชั�วคราวได ้
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หลกัเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ �� กาํหนดวา่ ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง บริษทัจะนบั

คะแนนเสียงที�เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงที�ตรวจนับจากบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียง
ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ก่อนเริ�มประชุม ประธานในที�ประชุมจะแจง้ใหท้ราบวา่ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยการหกัคะแนน
เสียงที�ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั�งหมดของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั�น ประธานในที�ประชุมจะแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงให้ที�ประชุมทราบในแต่ละ
วาระของการประชุมก่อนเริ�มวาระถดัไป ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระการประชุมที� 6 พิจารณาอนุมติั
การแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้น
ทุกรายที�เขา้ร่วมประชุม (ทั�งกรณีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง) 

หมายเหตุ ; บริษทัลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 
 
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 

1. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะที�ลงทะเบียนแลว้ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผน่พิมพส์าํหรับแต่ละ
วาระการประชุม (ทั�งหมด 15 วาระ ไม่รวมวาระ เรื�องอื�นๆ) โดยในแต่ละแผน่นั�นจะระบุชื�อผูถื้อหุน้และ
สิทธิออกเสียง โดยถือวา่หนึ�งหุ้นมีหนึ� งเสียง ซึ� งผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งใชบ้ตัรหลกัฐาน
ในการออกเสียงลงคะแนนนี�ใหถู้กตอ้งตรงกบัวาระ 

2. วาระที� � พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามกําหนดวาระ จะ
ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผน่พิมพ ์แยกหัวขอ้เป็นขอ้ยอ่ยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ� งระบุชื�อบุคคลที�ไดรั้บ
การเสนอชื�อเป็นกรรมการไวท้ั� ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื�อให้พิจารณาเลือกตั�งกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยผูถื้อหุ้นใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั� งหมดเลือกตั�งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม 

4. วาระที� 9, 10, 11, 12, และ 13 วาระดงัต่อไปนี�  จะใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียง
ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

5. สาํหรับการทาํเครื�องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู ้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุ้นทาํเครื�องหมายถูก () หรือ กากบาท () 
อยา่งใดอยา่งหนึ�งลงในช่องที�เป็นความประสงคข์องท่านเพียงช่องเดียวเท่านั�น 

6. บตัรเสีย คือ บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนที�มีการกาเครื�องหมายอื�นใดนอกจากเครื�องหมายถูก 
() หรือ กากบาท () เพียงหนึ�งเครื�องหมาย หรือ มากกวา่หนึ�งช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนน
ไม่ตรงกบัวาระที�กาํลงัพิจารณา จะถือเป็นบตัรเสีย  

7. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผยโดยประธานในที�ประชุม หรือผูที้�ดาํเนินการประชุมแทน
อยูใ่นระหวา่งนั�น จะขอใหผู้ถื้อหุน้ที�งดออกเสียง หรือไม่เห็นดว้ยชูมือขึ�น และส่งบตัรลงคะแนนเสียงที�
ทาํเครื�องหมายแลว้ และถูกตอ้งตรงกบัวาระที�กาํลงัพิจารณาใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ของบริษทั 
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8. เมื�อเจา้หนา้ที�ของบริษทัทาํการรวบรวมบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นที�งดออกเสียงหรือไม่เห็นดว้ย
เสร็จแลว้จะทาํการนบัคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทนัทีในที�ประชุม โดยประธานที�ประชุม
จะเป็นผูส้รุปผลการลงคะแนนต่อที�ประชุมในแต่ละวาระ 

9. ผูถื้อหุน้ที�เขา้มาร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที�เขา้ร่วมประชุมเท่านั�น สาํหรับ
ท่านผูถื้อหุ้นที�กลบัไปก่อนการประชุมสิ�นสุดนั�น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที�ยงัมิได้
พิจารณา 

 
  



  
  80| ห น้ า ที�  
 

 

 
สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 11 

 
 

ขั�นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มาดว้ยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 
เริ�ม 11.30 น. 

ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนผูไ้ดรั้บ
มอบฉนัทะ เริ�ม 11.30 น 

 

ตรวจสอบหนงัสือมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมบตัรประจาํตวัผูม้อบและ
สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บ

มอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจาํตวั 

และใบลงทะเบียน 

ลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode 

ประธานเปิดการประชุม (เวลา 13.30 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาํดบั 

ลงคะแนนเสียง 

นบัคะแนนเสียง 

หมายเหตุ 
 นับคะแนนเสียงโดยวิธีการ

หกัคะแนนเสียงที�ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงของผูถื้อหุ้น
ออกจากจาํนวนหุ้นทั� งหมด
ของผู ้ถือหุ้นที� มี สิ ท ธิ อ อก
เสียง 

 กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุก
วาระคืนต่อเจ้าหน้าที�บริษทั
เมื�อเสร็จสิ�นการประชุม 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อที�ประชุม 

ผูต้อ้งการออกเสียง “ไม่
เห็นดว้ย” หรือ “งดออก
เสียง” ในวาระนั�น ๆ ให้

กรอกบตัรลงคะแนน
และชูมือเพื�อให้

เจา้หนา้ที�เก็บบตัร
ลงคะแนน 

ผู้ถือหุ้น 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากดั (มหาชน) 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 12 
 

 
ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัทที�เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ  

 
รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรักษ์ 
: ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  
  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ 62 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ตาํแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

การศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 
  University of Minnesota, U.S.A. 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
  University of Minnesota, U.S.A. 
ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (พฒันาการเศรษฐกิจ) 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ น ที�  69/2008 สม า ค ม ส่ง เส ริ ม สถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารทาํงาน ���� – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี� ยง  /  ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) 
2556 – ����  ประธานกรรมการ 
 บริษทั โอเชี�ยน คอมเมิรช จาํกดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 
 บริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 



  
  82| ห น้ า ที�  
 

 

 

                           บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
                           บริษทั เมกาเคม จาํกดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ 
                           บริษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จาํกดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
 บริษทั เลิร์นเทค จาํกดั  
2560 – 2562 ประธานกรรมการ 
  บริษทั พีซีเอน็ คอร์ป จาํกดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
  บริษทั บา้นสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จาํกดั (มหาชน) 

ความเชี�ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการ และด้านบัญชี – การเงิน 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นที�เป็น
บริษัทจดทะเบียน 

4 แห่ง ไดแ้ก่ 
1. บริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) 
2. บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) 
3. บริษทั เมกาเคม จาํกดั (มหาชน) 
4. บริษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นที�ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

3 แห่ง ไดแ้ก่  
1. บริษทั เลิร์นเทค จาํกดั 
2. บริษทั พีซีเอน็ คอร์ป จาํกดั (มหาชน) 
3. บริษทั บา้นสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นที�อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

- ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

จาํนวนปีที�เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 7 ปี � เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที�ผ่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 (11/11 ครั� ง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ สดัส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั� ง) 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง สดัส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั� ง) 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สดัส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั� ง) 

ที�อยู่ เลขที� 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาํพร้อย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระที�
เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจาํปี 2563 

-ไม่มี- 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 12 (ต่อ) 
 

 
ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัทที�เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ  

 
รศ.ทรงกลด  จารุสมบัต ิ
: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา  
  และกรรมการบริหารความเสี�ยง  

อายุ 56 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ตาํแหน่งในบริษัท - กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการสรรหา 
- กรรมการบริหารความเสี�ยง  

การศึกษา ปริญญาโท วทิยาศาสตร์  
                            คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์  
  คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ น ที�  99/2012 สม า ค ม ส่ง เส ริ ม สถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารทาํงาน ���� – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 
และกรรมการบริหารความเสี�ยง  

  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) 
2539 – ปัจจุบัน  -     ผู้อาํนวยการ 

ศูนยค์วามเป็นเลิศทางวชิาการดา้นยางพารา 
-  ผู้ เชี�ยวชาญของโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยขีอง

อุตสาหกรรมไทย (iTAP)  
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

- ที�ปรึกษา 
สมาคมอุตสาหกรรมเครื�องเรือนไทย 

- ที�ปรึกษา 
สมาคมธุรกิจไมย้างพารา 

- กรรมการ 
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คณะกรรมการรับรองไมเ้ศรษฐกิจไทย สาํนกังานการรับรองไม้
เศรษฐกิจไทย 
และไม่มกีารดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นทั�งที�เป็นและไม่เป็นบริษทั
จดทะเบียน 

ความเชี�ยวชาญ ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นที�เป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นที�ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นที�อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

- ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

จาํนวนปีที�เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 7 ปี � เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที�ผ่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 91 (10/11 ครั� ง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ สดัส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั� ง) 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง สดัส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั� ง) 
คณะกรรมการสรรหา สดัส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั� ง) 

ที�อยู่ เลขที� 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาํพร้อย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระที�
เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจาํปี 2563 

-ไม่มี- 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 13 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. 

 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

เขียนที�............................................................................................ 
�. ขา้พเจา้.................................................สัญชาติ.........................................อยู่บา้นเลขที�..................................ถนน

.....................................ตาํบล/แขวง........ .............................อาํเภอ/เขต...............................................................จังหวดั

..........................................รหสัไปรษณีย.์............................................. 
�. เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั...............................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) ...............................  

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม.........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................เสียง ดงันี�  
หุน้สามญั.........................................หุน้  และออกเสียงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ....................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง 

�. ขอมอบฉนัทะให ้
 �. ...................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�............................................ถนน..........................................................ตาํบล/แขวง............................................ 
อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์......... ........................................หรือ 
 � ......................................................................................................................อาย.ุ ........................................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�............................................ถนน..........................................................ตาํบล/แขวง............................................ 
อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์......... ........................................หรือ 
 3 ......................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�............................................ถนน..........................................................ตาํบล/แขวง............................................ 
อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์......... ........................................ 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ในวนัพุธที� � กรกฎาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องประชุม แมจิก � ชั�น � โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั�น �� ถนนกาํแพงเพชร � วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี�  กรุงเทพฯ ����� หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลาและ
สถานที�อื�นดว้ย 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั�น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
  
 ลงชื�อ.......................................................ผูม้อบฉนัทะ 
 (………………………………………………) 
 ลงชื�อ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (………………………………………………) 
 ลงชื�อ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (………………………………………………) 
 ลงชื�อ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (………………………………………………) 
หมายเหตุ : ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอมฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน
หุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียง 
  

โปรดติดอากร
แสตมป์ �� บาท 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.   

 
       เขียนที�........................................................................ 
      วนัที�.................เดือน.............................พ.ศ. ............................... 

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................สัญชาติ......................... ..................................อยู่
บา้นเลขที�...............................................ถนน................................. ............ตาํบล/แขวง....................................................... 
อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์........... ......................................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั.................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน)......................................................... 
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม..........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................เสียง  ดงันี�  

หุน้สามญั...................................หุน้ และออกเสียงคงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ.............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัได ้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระ
ของบริษทั ปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 12) 

(1) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตาํบล/แขวง............................................... 
อาํเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

(2) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตาํบล/แขวง............................................... 
อาํเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์........... ...........................หรือ 

(3) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตาํบล/แขวง............................................... 
อาํเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์........... .............................. 
 คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2563 ในวนัพุธที� � กรกฎาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องประชุม แมจิก � ชั�น � โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั�น �� ถนนกาํแพงเพชร � วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี�  กรุงเทพฯ ����� หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา
และสถานที�อื�นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�  ดงันี�  
� วาระที� 1 เรื�องที�ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบ 
� วาระที� 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2562 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
� วาระที� � รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2562 

ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 

โปรดติดอากร
แสตมป์ �� บาท 
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�    วาระที� 4  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั
และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2562 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�   วาระที� 5  พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี ���� เพิ�มอีก 

และพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี ���� สิ�นสุด
วนัที� �� ธนัวาคม ���� 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 6  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

�  การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 

�  การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ชื�อกรรมการ............พลเอก เทอดศกัดิ�  มารมย.์............................. 

�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
   ชื�อกรรมการ............ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง................................ 

�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
   ชื�อกรรมการ............นายวลัลภ สุขสวสัดิ� ..................................... 

�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 7  พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 8  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 9  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�   วาระที� 10   พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน ��,���,���.�� บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  
 ���,���,���.�� บาท โดยการตดัหุน้สามญัที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทัฯ จาํนวน ���,���,��� หุน้ มูลค่าที� 
 ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน ���,���,��� บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน �,���,���,��� 

หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท 
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�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 11  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้ � ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด

ทะเบียน 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 12  พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน ��,���,��� บาท โดยแบ่งออกเป็น 

���,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท รวมเป็นทุน จดทะเบียนจาํนวน ���,���,��� บาท แบ่งออกเป็น
หุน้สามญัจาํนวน �,���,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 13  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้ � ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุน

จดทะเบียน 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
� วาระที� 14  พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private 

Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน ��,���,��� หุน้ 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 15  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อ

หุน้สามญัของบริษทัฯ ครั� งที� � จาํนวนไม่เกิน 12,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 16  เรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี� ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ ในกรณี

ที� ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื� องใดนอกเหนือจากเรื� องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�การแก้ไข 
เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุก
ประการตามที�เห็นสมควร 
 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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    ลงชื�อ...................................................................................ผูม้อบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 
 
    ลงชื�อ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 

 
    ลงชื�อ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 

 
    ลงชื�อ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

หมายเหตุ 
(1) ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
(2) วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
(3) ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ เป็นผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2563 ในวนัพุธที� � กรกฎาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องประชุม แมจิก � 
ชั�น � โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น �� ถนนกาํแพงเพชร � วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี�  

กรุงเทพฯ ����� หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย  
 

�    วาระที� ..........เรื�อง.................................................................................................................................... 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง.................................................................................................................................... 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง....................................................................................................................................  

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง.................................................................................................................................... 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง.เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ). 

  ชื�อกรรมการ.................................................................................................................. ...... 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 

  ชื�อกรรมการ.................................................................................................................. ...... 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 

  ชื�อกรรมการ.................................................................................................................. ...... 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.   
(สาํหรับผูถื้อหุน้ต่างประเทศที�แตง่ตั�งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั�น) 

        
เขียนที�.......................................................... 

     วนัที�....................เดือน...............................................พ.ศ.......................... 
(1) ขา้พเจา้.....................................................................................สัญชาติ......................... ..................................... 

อยูบ่า้นเลขที�...............................................ถนน........................................ตาํบล/แขวง............................................................ 
อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์........... ....................................ในฐานะผู ้
ประกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั......................................................................................... 
ซึ� งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั..........................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน).................................................................... 
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม..........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................เสียง  ดงันี�  

หุน้สามญั...................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ.............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..........................เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(1).............................................................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 

อยูบ่า้นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตาํบล/แขวง..................................................... 
อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์................. ..................................หรือ 

(2).............................................................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตาํบล/แขวง..................................................... 
อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์................. ..................................หรือ 

(3).............................................................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตาํบล/แขวง..................................................... 
อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์................. ..................................... 

คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2563 ในวนัพุธที� � กรกฎาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องประชุม แมจิก � ชั�น � โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั�น �� ถนนกาํแพงเพชร � วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี�  กรุงเทพฯ ����� หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา 
และสถานที�อื�นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั� งนี�  ดงันี�  
� มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ ทั�งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
� มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

� หุน้สามญั...................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..............เสียง 
� หุน้บุริมสิทธิ............................ .หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..............เสียง 
            รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั�งหมด........................................................เสียง 

  

โปรดติดอากร
แสตมป์ �� บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมในครั� งนี�  ดงันี�  
� วาระที� 1 เรื�องที�ประธานฯ แจง้ใหที้�ประชุมทราบ 
� วาระที� 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2562 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
� วาระที� 3 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2562 

ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 4  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั

และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2562 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�   วาระที� 5  พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี ���� เพิ�มอีก 

และพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี ���� สิ�นสุด
วนัที� �� ธนัวาคม ���� 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 6  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

�  การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 

�  การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ชื�อกรรมการ............พลเอก เทอดศกัดิ�  มารมย.์............................. 

�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
   ชื�อกรรมการ............ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง................................ 

�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
   ชื�อกรรมการ............นายวลัลภ สุขสวสัดิ� ..................................... 

�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 7  พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 8  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563 
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�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 9  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน �,��� ลา้นบาท 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 10  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน ��,���,���.�� บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

���,���,���.�� บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทัฯ จาํนวน ���,���,��� หุน้ มูลค่าที�
ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน ���,���,��� บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 
�,���,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �.�� บาท 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 11  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4. ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน

จดทะเบียน 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
� วาระที� 12  พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน ��,���,��� บาท โดยแบ่งออกเป็น 

���,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท รวมเป็นทุน จดทะเบียนจาํนวน ���,���,��� บาท แบ่งออกเป็น
หุน้สามญัจาํนวน �,���,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 13  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้ � ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุน

จดทะเบียน 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 14  พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private 

Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน ��,���,��� หุน้ 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 15  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อ

หุน้สามญัของบริษทัฯ ครั� งที� � จาํนวนไม่เกิน ��,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี�   
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         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 16  เรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี�  ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ ในกรณี
ที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื� องใดนอกเหนือจากเรื� องที�ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึง กรณีที�การแก้ไข 
เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุก
ประการตามที�เห็นสมควร กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่
ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
    ลงชื�อ...................................................................................ผูม้อบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 
    ลงชื�อ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 
    ลงชื�อ.......................................................................... .........ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 
    ลงชื�อ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 

หมายเหตุ 
(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี�  ใช้เฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุ้นที�ปรากฎชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั�น 
(2) หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. คือ  

1. หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
2. หนงัสือยนืยนัวา่ ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

(3) ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(4) ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัพธุที� � กรกฎาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ หอ้งประชุม แมจิก � ชั�น � 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั�น �� ถนนกาํแพงเพชร � วภิาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ ����� 

หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 

�    วาระที� ..........เรื�อง.................................................................................................................................... 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง.................................................................................................................................... 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง................................................................................................................................ .... 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง.................................................................................................................................... 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  
�  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง.เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ). 

  ชื�อกรรมการ.................................................................................................................. ...... 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 

  ชื�อกรรมการ.................................................................................................................. ...... 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 

  ชื�อกรรมการ.................................................................................................................. ...... 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 1� 
 

 
แบบคาํขอรับรายงานประจาํปีเป็นรูปเล่ม 

 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) 
 
 หากผูถื้อหุ้นมีความประสงคข์อรับรายงานประจาํปี 2562 ในรูปแบบเล่มเอกสาร ผูถื้อหุ้นสามารถแจง้ความจาํนง
ขอรับไดโ้ดยกรอกขอ้มูลของท่านใหช้ดัเจนลงในแบบคาํขอรับรายงานประจาํปีเป็นรูปเล่มที�แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้ฉบบันี�  แลว้ส่งแฟกซ์กลบัมายงัหมายเลข 0-2152-7305 หรือที� e-mail : ir@eastcoast.co.th ภายหลงัจากไดรั้บ
แจง้ความประสงค ์ทางบริษทัจะดาํเนินการจดัส่งรายงานประจาํปี 2562 ใหก้บัท่านทางไปรษณียต์่อไป 
 
ชื�อผูถื้อหุน้ ……………………………………………………………………………………….. 
 
ที�อยู ่ ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 
โทรศพัท ์ ……………………………………………………………………………………….. 
 
หรือสามารถติดต่อขอรับไดด้ว้ยตนเองที� 

สาํนกังานเลขานุการบริษทั 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํลูกกา 
เลขที� 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาํพร้อย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 1� 
 

 
แผนที�สถานที�จดัการประชุมผู้ถือหุ้น  

 
ณ ห้องประชุม แมจิก � ชั�น � โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น �� ถนนกาํแพงเพชร � วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี�  กรุงเทพฯ �����  
โทรศพัท์ : +662-575-5599  
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 1� 
 

 
การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลด 

รายงานประจาํปี 2562 และรายงานการพฒันาอย่างยั�งยืน ประจาํปี 2562 
 

ตามที�ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนาย
ทะเบียนหลกัทรัพยไ์ด้พฒันาระบบเพื�อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นและ
รายงานประจาํปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหสัคิวอาร์ (QR Code) เพื�อให้ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก
และรวดเร็ว นั�น 

สําหรับปี 2563 นี�  บริษทัไดเ้ริ�มใชก้ารจดัส่งรายงานประจาํปี 2562 และรายงานการพฒันาอย่างย ั�งยืน ประจาํปี 
2562 โดยรหัสคิวอาร์ (QR Cose) ทั�งนี� บริษทัขอเรียนให้ขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นสําหรับวิธีการดาวน์โหลดขอ้มูลผ่าน QR Code 
(ตามที�ปรากฏในเอกสารการประชุมที�ส่งให)้ ตามขั�นตอนต่อไปนี�  
 
สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ�นไป) 

 
1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที� QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึ�นมาดา้นบน ใหก้ดที�ขอ้ความนั�น เพื�อดูขอ้มูลรายงานประจาํปี 2561 

 
หมายเหตุ : กรณีที�ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู ้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 

(Application) อื�น ๆ เช่น QR Scanner, Line เป็นตน้ 
 
สําหรับระบบ  Android 

 
1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Scanner หรือ Line 

ขั�นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 
          เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพิ�มเพื�อน)             เลือก QR Code        สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื�อดูขอ้มูลรายงานประจาํปี 2562 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 1� 
 

 
แนวปฏิบัตเิพื�อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)  

ในที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

สืบเนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ในปัจจุบนั และบริษทั อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) (บริษัทฯ”) ยงัคงตอ้งดาํเนินการจดัประชุมสามญัผูป้ระจาํปีของบริษทัฯ (“AGM”) 
เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าว และดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผูถื้อหุน้ทุกท่านและ
เ พื� อ ใ ห้ เ ป็นไปตาม คําแ นะนําการ ป้อ งกันควบคุมเ ชื� อ ไ วรั สโคโ รน่า  2019 ( COVID -19)  สําห รั บ การจัดการ
ประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื�นที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ที�กาํหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวนัที� 11 
กมุภาพนัธ์ 2563 และแนวทางดาํเนินการในการจดัประชุม ตามคาํสั�งศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ที� 3/2563 ลงวนัที� 16 พฤษภาคม 2563  

บริษทัจึงขอแจง้ท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านเกี�ยวกบัแนวปฏิบติัเพื�อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID -19) ในที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดงันี�    

เนื�องจากการจดัประชุม AGM จะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากซึ�งเป็นปัจจยัเสี�ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ดังนั�น เพื�อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) 
บริษทัฯ ขอความร่วมมือใหท่้านผูถื้อหุน้พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉนัทะโดยท่านผูถื้อหุน้ใหแ้ก่กรรมการอิสระแทนการ
เขา้ร่วมประชุม AGM ดว้ยตนเอง โดยสามารถพิจารณาการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ ไดที้�เอกสารหนังสือเชิญ
ประชุม ทั�งนี�บริษทัมีกาํหนดการส่งกลบัเอกสารการมอบฉนัทะกลบัมายงับริษทัภายในวนัที� �� มิถุนายน 2563 นี�  

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามเกี�ยวกบัวาระการประชุมหรือเรื�องอื�น ๆ มายงับริษทัโดยการส่งคาํถามมาที� 
email :  ir@eastcoast.co.th  หรือ โทรสารหมายเลข 0-2152-7305 

ในกรณีหากท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงคที์�จะเขา้ประชุมดว้ยตนเอง บริษทัขอแจง้วิธีการปฏิบติัของบริษทัและการ
เตรียมตวัของท่านผูถื้อหุ้นเพื�อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ในที�ประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัดงันี�  

1) บริษทัจะมีจุดคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิผูที้�เขา้ร่วมประชุมทุกท่านก่อนเขา้ห้องประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะ
เวน้ระยะห่าง 1.5 เมตร ในระหวา่งการตรวจคดักรอง ในการนี�  บริษทัขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุน้รวมถึง
กรณีของผูรั้บมอบฉันทะ หากปรากฏวา่ มีท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ที�มีอาการดงัต่อไปนี�  บริษทัขอ
สงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะที�มีความเสี�ยงดงักล่าวเขา้ไปในห้องประชุม (ใน
กรณีที�ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะใหผู้อื้�นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วม
ประชุมแทนได)้ สาํหรับท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะที�อาจมีอาการตอ้งสงสัย โดยอาการอยา่งใดอย่าง
หนึ�งดงัต่อไปนี�จะถือวา่อาจเป็นอาการตอ้งสงสยั1  

1.1) มีไข ้(มีอุณหภูมิร่างกายตั�งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ�นไป)  
1.2) ไอ เจ็บคอ หอบเหนื�อย หรือ มีอาการเกี�ยวกบัระบบทางเดินหายใจ  

                                                           
1 อา้งอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื�อง ชื�อและอาการสาํคญัของโรคติดต่ออนัตราย (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� 
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2) ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านจะตอ้งกรอกแบบสอบถามเพื�อการคดักรองโรคติดเชื�อ COVID -19 ตาม
ความจริง ในกรณีที�ผ่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวติัการเดินทางของท่าน จะถือว่าท่านกระทาํ
ความผิดตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ.����  

3) บริษทัจะจดัเตรียมจุดลา้งมือหรือเจลแอลกอฮอลใ์ห้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมลา้งมือ
ดว้ยนํ� าสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จลก่อนและหลงัจากเสร็จสิ�นการเขา้ร่วมประชุม 

4) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะมีระยะห่างทางสังคมที�เหมาะสม โดยบริษทัจะเวน้ระยะห่างระหวา่งเกา้อี�อยา่ง
น้อย 1.5 เมตร และผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั�งตามหมายเลขเพื�อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิด
เหตุการณ์ใด ๆ ขึ�น และเมื�อที�นั�งที�จดัให้เต็มแลว้ จะไม่สามารถเขา้พื�นที�การประชุมเพิ�มเติมได ้จึงขอความ
ร่วมมือผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัแทนการเขา้ประชุม
ดว้ยตนเอง 

5) ตลอดระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัใคร่ขอความร่วมมือปฏิบติัตามคาํแนะนาํ ดงัต่อไปนี�  
 กรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
 กรุณาลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จล 
 หลีกเลี�ยงการสมัผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมูก ปาก) ดว้ยมือที�ยงัไม่ไดล้า้ง  
 หลีกเลี�ยงการใช ้สมัผสั สิ�งของร่วมกบัผูอื้�น  
 หากมีไข ้ไอ นํ� ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื�อยหอบ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมออกจากหอ้งประชุมผู ้

ถือหุน้หรือติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทัโดยเจา้หนา้ที�ของบริษทัขอสงวนสิทธิในการส่งท่าน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลบัไปรักษาตวัที�บา้น ที�พกั หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี   

6) เพื�อลดความเสี�ยงจากการแพร่ระบาด บริษทัจะไม่จดัเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมที�ประสงค์จะสอบถามในที�ประชุมขอให้ส่งคาํถามให้แก่เจา้หนา้ที�ของบริษทัเพื�อจดัส่งคาํถามแก่
ประธานในที�ประชุมต่อไป 

7) บริษทัของดการบริการ ชา กาแฟ และการรับประทานอาหารในบริเวณพื�นที�จดัการประชุมโดยเด็ดขาด เพื�อ
ลดความเสี�ยงของการแพร่กระจายของเชื�อไวรัส ทั�งนี�บริษทัจะจดัเตรียมของวา่งแบบนาํกลบับา้นใหก้บัผูถื้อ
หุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเมื�อผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะต้องการกลับก่อนหรือภายหลังจากที�บริษัท
ดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นที�เรียบร้อยแลว้ 

8) หากสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลงเพิ�มเติมตามคาํสั�งของหน่วยงานราชการเกี�ยวกบัการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ภายหลงัจากวนัที�บริษทัมีมาตรการฉบบันี�  บริษทัจะแจง้ให้ทราบผ่านช่องทางอื�นใดตามที�บริษทั
เห็นสมควรต่อไป  

 
บริษทัตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกสาํหรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่าน มา ณ ที�นี�  รวมถึงการใชเ้วลาใน

การตรวจคดักรองที�จุดลงทะเบียนที�อาจจะเกิดการใชเ้วลามากกวา่ช่วงเวลาปกติ และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูง
และหวงัเป็นอยา่งยิ�งที�จะไดรั้บความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอยา่งดี เพื�อความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัของทุกท่าน 

 
 




