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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ 
กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6 วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ไดใ้หข้อ้มูลต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัน้ีเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุม คร้ังท่ี 

6/2563 เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 โดยบริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2563 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2563 ท่ีผ่านมา 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี บริษทัมีทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้เป็นจ านวน 239,871,889.25 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 959,487,557 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 312,462,090.75 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมด 1,249,848,363 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  

โดยขณะเร่ิมเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ มาเขา้ร่วมการประชุมจ านวนทั้งส้ิน 104 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้593,796,139  หุ้น เท่ากบัร้อยละ 61.8868 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 
959,487,557 หุ้น โดยมาประชุมดว้ยตวัเอง 23 ราย และรับมอบฉนัทะ 81 ราย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตวัเอง 23 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 457,374,912 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 47.6687 
2. ผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 81 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 136,421,227 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2181 

ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ทั้ งน้ียงัคงรับ
ลงทะเบียนต่อไป ทางบริษทัจึงไดเ้ร่ิมแนะน ากรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกท่ีเขา้ร่วม
ประชุมเพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม เพ่ือให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัต่อไป 

บริษทัไดแ้นะน าคณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก ดงัมีรายนามต่อไปน้ี  
 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. พลเอก เทอดศกัด์ิ  มารมย ์ ประธานกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตรี**  โสคติยานุรักษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  ประธาน

กรรมการบริหารความเ ส่ียง และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3. รศ.ทรงกลด**  จารุสมบติั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการอิสระ 
5. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ  รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
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6. นายอารักษ ์ สุขสวสัด์ิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นางสาวทิพวรรณ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการ

  บริษทั 
*จ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 จากจ านวนกรรมการทั้ งหมด 8 ท่าน 
**โดยมี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และ รศ.ทรงกลด จารุสมบติั 

ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

 
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

1. นางสาวพชนนั  สิงห์ภู่  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายพงศพ์นัธ์ุ สุริยอมัพร ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน 

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจ าปี 2562 จาก บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  

1. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  
 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก ส านักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม 
เพื่อใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ประกอบดว้ย 

1. นายวชัรพงษ ์ ฝอยทอง 
 
ที่ปรึกษากฎหมายจาก ส านักงานกฎหมาย ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีตอบขอ้ซักถามในเน้ือหา
ของวาระการประชุม ประกอบดว้ย 

1. นายธีรศกัด์ิ   เพช็รไพบูลย ์ 
2. นายพีรพงษ ์ พรพิพฒัน์กลุ 

 
ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ 

1. นางสาวสาริสา  ทองกิตติกลุ  ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
 

บริษทัไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ทุกท่านเขา้ใจเก่ียวกบักติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน
เสียง และวธีิการค านวณคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 
กตกิาการประชุม 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม จะไดรั้บแจกบตัร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมการประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉันทะ
เรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน ซ่ึงมติดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุน้ไดร้ะบุไว้
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ในหนงัสือมอบฉันทะ โดยเจา้หน้าท่ีจะน าคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉันทะก าหนดมาล่วงหน้าน้ีบนัทึกใน
ระบบและน ามานบัรวมเม่ือมีการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

2. คะแนนเสียงรวมและจ านวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากนั เน่ืองจากมีผูถื้อ
หุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะบางท่านอาจจะเขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ี
เขา้ร่วมประชุมทนัในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะในวาระท่ีมาเขา้ร่วมประชุมทนัและวาระท่ี
เหลืออยูเ่ท่านั้น และส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นห้องประชุมใน
วาระใด ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถใชสิ้ทธิของท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนให้กบัเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

3. การซกัถามและแสดงความเห็นของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะสอบถามในท่ีประชุมขอให้ส่งค าถาม
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษทัเพ่ือจัดส่งค าถามแก่ประธานในท่ีประชุมต่อไป แต่ทั้ งน้ี เน่ืองจากศูนยบ์ริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 หรือ ศบค. ไดมี้การประกาศผ่อนปรนระยะท่ี 5 ซ่ึงมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ประธานในท่ีประชุมจึงอนุญาตให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะสอบถามในท่ี
ประชุมสามารถสอบถามโดยใชไ้มโครโฟนท่ีจดัวางไวใ้ห้บริเวณกลางห้องประชุม จ านวน 2 จุด และเพื่อให้ผู ้
ถือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะไดมี้โอกาสซกัถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึงในแต่ละวาระโดยไม่เป็นการ
รบกวนเวลาของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านอ่ืนมากเกินควร ทางบริษทัขอช้ีแจงแนวทางปฏิบติัในการ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น ดงัน้ี 
3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีตอ้งการซกัถามกรุณายกมือข้ึน 
เพื่อแสดงตนและใหป้ระธานท่ีประชุมอนุญาต ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะประสงคจ์ะซกัถาม
หรือแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในท่ีประชุมจะพิจารณาโดยค านึงถึงผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ี
ยงัมิไดมี้โอกาสซกัถามหรือแสดงความเห็นก่อน ซ่ึงประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูจ้ดัล าดบัให ้

3.2 เม่ือผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไดรั้บอนุญาตจากประธานในท่ีประชุมแลว้ ให้เดินไปท่ีไมโครโฟนท่ี
ตั้งอยูใ่กลก้บัท่าน พร้อมแจง้ช่ือ – นามสกลุ ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนการซกัถามหรือแสดงความเห็นทุกคร้ัง 
และหากเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ขอให้แจง้ช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะดว้ย เพื่อบริษทัจะไดบ้นัทึกรายงานการ
ประชุมไดค้รบถว้น ทั้งน้ีการซกัถามหรือแสดงความเห็นจะตอ้งกล่าวกบัประธานในท่ีประชุมเท่านั้น จะไม่
มีการกล่าวโตแ้ยง้กบัผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะรายอ่ืน และตอ้งใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม 

3.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอให้น าไปซักถามหรือ
แสดงความเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม 
 

การลงคะแนนเสียง 
4. ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียใน

เร่ืองใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเคร่ืองหมายถูก () หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึง ลงใน
ช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าท่ี หากใส่
เคร่ืองหมายไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือวา่เป็นโมฆะและถือเป็นบตัรเสีย  
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5. การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะและถือเป็นบตัรเสีย 
ก. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง 
ข. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
ค. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 

6. เม่ือมีการลงมติในวาระใดแลว้ เจา้หนา้ท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ  

 
การนับคะแนนเสียง และวธีิการค านวณคะแนนเสียง 

7. วธีิการค านวณคะแนนเสียงจะนบัคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
8. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 จะแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
ก. วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ 

วาระท่ี 2 4 5 6 8 14 และวาระท่ี 15 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และบตัรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออก
เสียง 

ข. วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม ไดแ้ก่วาระท่ี 7 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียง นบัจากเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมท่ีออก
เสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

ค. วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไดแ้ก่ วาระท่ี  9  10  11  12  และวาระท่ี 13 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนน
เสียง นบัจากเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

9. บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดตามรายละเอียดของ
ฐานคะแนนเสียงท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ โดยส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็น
ดว้ยในวาระเหล่าน้ี ขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อนและส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัหลงัเสร็จส้ินการประชุม 

10. เพ่ือให้บริษทัมีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ดงันั้น ส าหรับวาระท่ี 6 
ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทั
จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งในกรณีท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ท าเคร่ืองหมายถูก () หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึง ลงในช่องเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทั้งน้ี
หากผูถื้อหุน้ไม่ส่งบตัรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจะถือ
วา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบ 

11. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏท่ีหนา้จอเพ่ือแสดงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ  
ส าหรับรายงานประจ าปี 2562 และรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ประจ าปี 2562  บริษทัไดด้ าเนินการจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้น พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีน้ีในรูปแบบ QR Code  แลว้ หากท่านใดมีความประสงคต์อ้งการรับ
แบบรูปเล่ม สามารถรับได ้ณ บริเวณโตะ๊ลงทะเบียนของบริษทั 
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เร่ิมการประชุม 
พลเอก เทอดศักด์ิ มารมย ์ประธานกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็น

ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี                
 
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของ
บริษทัและแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)  ตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 ซ่ึงบริษทัได้
จดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถ้ือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 จนถึงวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งค าถามเขา้มาล่วงหน้า  

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวมทั้งส้ิน 17 
วาระ 

-วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
 
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัที ่22 เมษายน 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
ของบริษทั โดยไดมี้การจดัท ารายงานการประชุม และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.eastcoast.co.th เพื่อให้ผูถื้อ
หุน้ไดรั้บทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติมหรือไม่ และ
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ของบริษทัท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 22  
เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 594,500,642 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

หมายเหตุ :   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 10 ราย คิด
เป็นจ านวนหุน้ 704,503 หุน้ 
 
วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ยในรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงส่ง
ใหใ้นรูปแบบ QR Code พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้  

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระน้ีขอ
เชิญ นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ (“กรรมการผู้จดัการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562 ดงัน้ี 
ในรอบปี 2562 ไดมี้เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 รายไดร้วมมีมูลค่า 1,290.90 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,443.33 ลา้นบาท ลดลง 

คิดเป็นร้อยละ 10.56  
 ก าไรส าหรับปี (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) มีมูลค่า  40.29  ลา้นบาท และก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  

(ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) มีมูลค่า 36.86 ลา้นบาท  เติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.17 และ 10.57 ตามล าดบั  
 สรุปพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ การด าเนินงานในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และ 

โครงการต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมา  
(1) การลงทุนในธุรกจิเฟอร์นิเจอร์ 

ส าหรับธุรกิจหลกัของบริษทั คือ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ สามารถสรุปสดัส่วนการจ าหน่ายสินคา้ทั้งภายใน  
และต่างประเทศได ้ดงัรายละเอียดท่ีปรากฎในตาราง 
 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
2561 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. เฟอร์นิเจอร์ไมป้าติเคิลบอร์ด 883.13 63.39 932.74 74.37 
2. เฟอร์นิเจอร์ไมย้างพารา 184.13 13.22 145.03 11.56 
3. โชวรู์มและร้านคา้ปลีก 229.93 16.50 117.53 9.37 
4. กระดาษปิดผิว 54.63 3.92 47.87 3.82 
5. ไมย้างพาราแปรรูป อบแหง้ 30.70 2.20 8.68 0.69 
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ประเภทผลติภณัฑ์ 
2561 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
6. ร้านจ าหน่ายสินคา้ราคาเดียว 10.60 0.76 2.33 0.19 
รวมรายได้ขาย 1,393.11 100.00 1,254.18 100.00 
รายไดอ่ื้น 50.22 3.48 36.72 2.84 
รายได้รวม 1,443.33 100.00 1,290.90 100.00 
 

 ในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมา บริษทัไดมี้การพฒันาและเปล่ียนแปลงในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษทัในส่วนต่าง ๆ  
ทั้งในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ตามแผนงานการขยายการลงทุนในธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน และธุรกิจท่ีจะเอ้ือประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของธุรกิจหลกั โดยมีโครงสร้างการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
 

โครงสร้างการด าเนินธุรกจิของบริษัทในปัจจุบัน 

 
โดยในรอบปี 2562 นบัไดว้า่เป็นความโชคดีของบริษทัซ่ึงทางผูบ้ริหารไดมี้การประชุมหารือ และไดมี้การ

ปรับปรุงโครงสร้างของบริษทัใหม่ โดยได้ด าเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบริหารความเส่ียง 
กระจายความเส่ียงในกลุ่มลูกคา้ของบริษทัตั้งแต่ช่วงก่อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 
(COVID-19) ซ่ึงอุบติัข้ึนโดยไม่คาดคิด 

ในอดีตท่ีผ่านมาลูกคา้หลกัของบริษทัจะเป็นลูกคา้จากประเทศญ่ีปุ่นเป็นหลกั ตามมาดว้ยตลาดบางส่วนใน
ประเทศฝ่ังตะวนัออกกลาง อเมริกา เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อาทิ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และกมัพูชา แต่ดว้ยสัดส่วนประชากร
ในประเทศญ่ีปุ่น การเติบโตของธุรกิจยงัคงมีอยา่งต่อเน่ืองแต่จะเป็นไปค่อนขา้งชา้ เน่ืองจากท่ีผ่านมาบริษทัขยายฐานลูกคา้
ในกลุ่มสินคา้เฟอร์นิเจอร์ในประเทศญ่ีปุ่นไดค้่อนขา้งครอบคลุมแลว้ 

บริษทัจึงไดมี้การพิจารณาหาทิศทางการขยายฐานสินคา้ออกไปท่ีประเทศอินเดีย โดยในปี 2562 ท่ีผ่านมา 
บริษทัมีการส่งออกสินคา้ไปประเทศอินเดียประมาณร้อยละ 1 แต่ในปัจจุบนั (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ปี 2563) 
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ตวัเลขการส่งออกสินคา้ของบริษทัไปประเทศอินเดียปรับตวัสูงข้ึนถึงร้อยละ 7 และจากสดัส่วนประชากรในประเทศอินเดีย
ท่ีมีมากกวา่พนัลา้นคน ทางบริษทัคาดวา่จะท าใหต้ลาดในประเทศอินเดียสามารถเติบโตข้ึนไดอี้กภายหลงัจากมีการปลดลอ็ค
มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 

อีกหน่ึงแผนงานท่ีไดมี้การพิจารณาขยายตลาดไวก่้อนจะเกิด COVID-19 คือ สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จากตวัเลขในปี 2562 มีตวัเลขการส่งออกอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 2 โดยถึงปัจจุบนัน้ีตลาดทางสหรัฐอเมริกา 
บริษทัยงัคงไดรั้บค าสัง่ซ้ือมาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้ติบโตข้ึนถึงร้อยละ 9 ในปัจจุบนั 

ล าดบัต่อมากลุ่มลูกคา้ประเภท Hypermarket ซ่ึงเป็นตลาดภายในประเทศไทย ในปี 2562 มีสัดส่วนของ
ยอดขายอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 27 และปัจจุบนัอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 24 ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เน่ืองจากเกิดการระบาด
ของ COVID-19  ท าใหต้อ้งหยดุการด าเนินงานไปเกือบ 2 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม ถึงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2563 โดยสรุป
ไดต้ามขอ้มูลสดัส่วนลูกคา้ในปัจจุบนั ดงัแผนภาพ 

 
ภาพแสดงข้อมูลสัดส่วนลูกค้าเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบัน 

 

 
 

โดยพิจารณาจากภาพแสดงขอ้มูลสัดส่วนของลูกคา้ของบริษทัจะเห็นไดว้่า บริษทัไดมี้การบริหารจดัการ
ความเส่ียงโดยการกระจายฐานลูกคา้ออกไปเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
และบริษทัไดมี้การประมาณการยอดขายสินคา้ต่อเน่ืองไปจนถึงไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 และบริษทัไดด้ าเนินการผลิตอยา่งเต็ม
ก าลงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายหลงัท่ีไดมี้การปลดลอ็คมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 

นอกจากน้ี ในปี 2562 บริษทัไดมี้การติดตั้ง Solar Roof ท่ีโรงงาน ขนาดก าลงัการผลิต 1 เมกะวตัต์แรก
เรียบร้อยแลว้ โดยอยูร่ะหวา่งการพิจารณาการด าเนินการเพ่ิมเติมอีก 1 เมกะวตัต ์และในพ้ืนท่ีบริเวณโรงงานไดมี้การปรับ
พ้ืนท่ีเตรียมพร้อมส าหรับการขยายอาคารผลิตสินคา้ โดยอาจจะเป็นการเพ่ิมเติมเคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตเพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของยอดขายสินคา้ หรือสร้างเป็นอาคารอเนกประสงคเ์พ่ือเตรียมน ามาใชป้ระโยชน์ต่อไป 

(2) การลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เมืองมินบู เขตมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ ภายใตก้าร

บริหารจดัการของบริษทั กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จ ากดั (GEP) ซ่ึงบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ 
จ ากดั (ECF Power) เขา้ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบนัโครงการดงักล่าวเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) เฟสท่ี 1 
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ส าหรับ 50 เมกะวตัตแ์รก ตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 ท่ีผ่านมา โดยไดเ้ชิญ นางอองซาน ซูจี ซ่ึงไดใ้ห้เกียรติเป็นประธาน
เปิดโครงการอยา่งเป็นทางการ โดยในเฟสท่ี 1 ก าลงัการผลิต 50 เมกะวตัตแ์รก จากขนาดก าลงัการผลิตทั้งหมด 220 เมกะ
วตัต ์โดยในการด าเนินโครงการต่อในเฟสท่ี 2 ล่าชา้ไปจากแผนงานท่ีวางไวบ้า้ง ซ่ึงมีสาเหตุจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนาสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ท าให้เกิดความล่าช้าในแผนงานการก่อสร้าง และการเดินทางต่าง ๆ แต่ในปัจจุบัน
โครงการอยูร่ะหวา่งการเร่งด าเนินการในส่วนท่ีสามารถด าเนินการไดก่้อน อาทิ งานปรับพ้ืนท่ีในโครงการเพ่ือเตรียมการ
ก่อสร้าง ซ่ึงสามารถใชที้มงานก่อสร้างท่ีเป็นคนพ้ืนเมืองในประเทศให้ด าเนินการไดเ้ลย และเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 ท่ี
ผ่านมา GEP ได้มีพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ งท่ีปรึกษาทางการเงิน น าโดยทีมผูบ้ริหารของ GEP นายออง ที ฮา ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จ ากดั (GEP) พร้อมดว้ย ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บมจ. สแกน อินเตอร์ (SCN) นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค (ECF) และนายศุภศิษฏ์ 
โภคินจารุรัศม์ิ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. เมตะ คอร์ปอเรชัน่ (META) เขา้ร่วมพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษทั คนัทร่ี 
กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน เพ่ือระดมทุนขยายธุรกิจ ตามพนัธกิจกา้วสู่การเป็นผูน้ าทางความคิด ลด
การปล่อยมลพิษ น าโลกสู่ผลลพัธ์ท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงมี ดร. วีรพฒัน์  เพชรคุปต ์ กรรมการ และนายสัมฤทธ์ิชยั ตั้งหะรัฐ กรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูล้งนามในพิธี 

นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การออกและเสนอขายหุน้กู ้“หุน้กูมี้ประกนับางส่วนของบริษทั อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค 
จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน” 
โดยก าหนดการออกและเสนอขายระหวา่งวนัท่ี 8 - 11 มิถุนายน 2563 ท่ีผา่นมา มีมูลค่าหุน้กูท่ี้เสนอขายไม่เกิน 600 ลา้นบาท 
ซ่ึงไดรั้บความสนใจและตอบรับท่ีดี และสามารถจ าหน่ายหุน้กูด้งักล่าวไดต้ามแผนงานท่ีวางไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 
นโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  
บริษทัไดมี้การปรับปรุงนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์การด าเนินงาน

ของบริษทั รวมทั้งไดมี้การเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต์ (www.eastcoast.co.th) และประชาสัมพนัธ์เพื่อให้
พนกังานของบริษทัรับทราบ และไดก้ าหนดแนวปฏิบติัส าหรับการรับเร่ืองร้องเรียน ตลอดจนการแจง้เบาะแส การกระท า
ความผิด หรือการกระท าอนัส่อไปในทางประพฤติมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบุคลากรของบริษทัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
และบริษทัในอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้นโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผู ้
มีส่วนไดเ้สีย และพนกังานท่ีแจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกบัการทุจริต การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทั และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) 

คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นนโยบายท่ีจะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเขา้ร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ CAC ซ่ึงเป็นวิธีการแกไ้ขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ดว้ยความร่วมมือ
กนัในหมู่บริษทัเอกชนท่ีตอ้งการสร้างแรงกดดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในภาครัฐ โดยร่วมมือกนัปฏิเสธการจ่ายสินบนทุก
รูปแบบและต่อตา้นการใชค้อร์รัปชัน่เป็นเคร่ืองมือกีดกนัการแข่งขนัและขดัขวางการประกอบธุรกิจอยา่งเสรี โดยบริษทัทุก
แห่งท่ีประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการ CAC จะตอ้งจดัท าหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางท่ี
ก าหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ขอ้) และให้บุคคลท่ีสาม (ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต) 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ก่อนจะยืน่ขอรับรองไปท่ีคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้
การรับรอง ซ่ึงขณะน้ีบริษทัอยูร่ะหวา่งการวางแผนงานเตรียมการจดัท าแบบประเมินตนเอง 71 ขอ้ ให้มีความคืบหนา้อยา่ง
นอ้ยร้อยละ 80 จึงจะเขา้สู่ขั้นตอนการประกาศเจตนารมณ์และเขา้ร่วมโครงการ CAC ต่อไป 
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การพฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainability Development)  
ส าหรับผลการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืนในรอบปี 2562 นั้น บริษทัไดจ้ดัท านโยบายภายใตห้ลกัการพฒันา 

GEBEC เพื่อสร้างความยัง่ยืนให้เกิดข้ึนแก่องคก์ร บริษทัมีความตั้งใจท่ีจะพฒันาธุรกิจให้กา้วเขา้สู่ความยัง่ยืน ทั้งน้ีเพื่อ
สร้างความมัน่คง และความแข็งแกร่งในส่วนของบริษทัเอง และเป็นประโยชน์ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย การที่จะสร้างความ
แข็งแกร่ง และเติบโตยัง่ยืนไดน้ั้น บริษทัเห็นความส าคญัวา่ ควรเร่ิมจากการพฒันาบุคลากร ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัที่จะ
ก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ภายใตแ้นวทาง “We will Move Forward Together” 

นอกจากน้ีในปี 2562 ท่ีผ่านมานั้น บริษทัไดมุ่้งมัน่พฒันาดา้นการก ากบัดูแลกิจการ (CGR) และไดผ้่านการ
ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ไดค้ะแนนในระดบัดีเยี่ยม หรือ 5 ดาว เป็นปีแรก 

ส าหรับในปี 2563 บริษทัจะยงัคงด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้เกิดข้ึนทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

โดยในล าดบัต่อมา กรรมการผูจ้ดัการไดน้ าเสนอกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทั แบ่งออกเป็น 4 หัวขอ้หลกั ๆ 
โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. Marketing Situation มุ่งเนน้การบริหารจดัการยอดขาย ทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ เพื่อให้บริษทัมีรายไดเ้พิ่มสูงข้ึน ตามท่ีไดม้ีการขยายฐานลูกคา้ออกไปยงัประเทศต่าง ๆ 
มากยิ่งข้ึน 

2. Strengthen การเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจโดยการสร้างจุดแข็งในดา้นการผลิต การลดตน้ทุนการ
ผลิต และลดความสูญเสียในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายลดลงให้ไดม้ากท่ีสุด โดยการ
สร้างความตระหนกัรู้และประชาสัมพนัธ์ เพ่ือให้เกิดการร่วมมือกนัในทุกระดบัภายในองคก์ร 

3. Solar Power Plant, Myanmar ซ่ึงในปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการในเฟสท่ี 2 และการด าเนินการ
เพื่อผลกัดนั GEP เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป  

นอกจากน้ี ในส่วนของธุรกิจพลงังาน บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ที่จะเดินหนา้ต่อไปในการพิจารณา
โครงการต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยบริษทัจะพิจารณารายละเอียด เงื่อนไข รวมทั้งผลตอบแทนท่ีจะเกิดข้ึน
อยา่งรอบคอบ ทั้งโครงการภายในประเทศ และโครงการในต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั  

4. Focus on IT and Technology เน่ืองจากในปัจจุบนัธุรกิจออนไลน์มีบทบาทกบัผูบ้ริโภคมากข้ึน บริษทั
จึงไดใ้ห้ความส าคญัและมีการเตรียมความพร้อมโดยปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการด าเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึน 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ โดยในวาระ

น้ีมีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัต่อไปน้ี 
นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี  ผู้ ถือหุ้น มีประเดน็สอบถาม 4 เร่ือง ดังต่อไปนี ้
1. เร่ืองรายได้ในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ของบริษัท

ร่วม คือ บริษัท พลังงานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด (“GEP”) อยู่ในส่วนใดของผลการ
ด าเนินงาน 

2. เร่ืองการพัฒนาท่ีดินเพ่ือท่ีจะก่อสร้างโรงงานใหม่ จะต้องใช้เงินลงทุนเป็นวงเงินเท่าไร  
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3.  เร่ืองผลก าไรท่ีได้จาก GEP บริษัทได้น ามารวมไว้ส าหรับพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ด้วยหรือไม่  

4. เร่ืองตัวเลขรายได้จ านวน 1,290.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 1,259.80 ล้านบาท มีส่วนต่างกันน้อย ส่งผล
ให้ก าไรน้อย หากเกิดการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเพ่ิมเข้ามาจะท าให้ผลประกอบการของบริษัทแสดง
ตัวเลขขาดทุน บริษัทมีแผนการลดค่าใช้จ่ายหรือเพ่ิมรายได้อย่างไร  

 
นายพงศ์พันธ์ุ สุริยอัมพร ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน”) ชีแ้จง

ในประเดน็ก าไรในการด าเนินงานของ GEP ตามตัวเลขในงบการเงินจะถูกระบุอยู่ในส่วนของงบก าไรขาดทุนในหัวข้อ
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า โดยมีตัวเลขในไตรมาสท่ี 1 เป็นมูลค่าประมาณ 17 
ล้านบาท  

กรรมการผู้ จัดการ ได้ตอบค าถามในประเดน็เร่ืองการพัฒนาที่ดิน ขณะนีย้ังไม่มีการประมาณการวงเงิน
เน่ืองจากอยู่ระหว่างการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลว่าพืน้ท่ีโรงงานเดิมจะสามารถรองรับเคร่ืองจักรใหม่ท่ีบริษัทวางแผน
จะเพ่ิมเข้าไปได้หรือไม่ หากพืน้ท่ีหนาแน่นเกินไปกอ็าจจะต้องสร้างอาคารเพ่ิม แต่ท้ังนี ้ท่ีดินตามท่ีกล่าวข้างต้นเป็นท่ีดิน
ในกรรมสิทธ์ิของบริษัทซ่ึงเดิมเป็นที่ดินท่ีอยู่ติดกับโรงงานเดิมซ่ึงมีการวางแผนก่อสร้างอยู่ก่อน และท าการถมที่เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่เน่ืองจากก่อนหน้านีบ้ริษัทได้มีโครงการติดตั้ง Solar Roof และทางทีมก่อสร้างขอใช้พืน้ที่ในการ
ด าเนินงาน จึงท าให้โครงการพัฒนาท่ีดินเพ่ือก่อสร้างอาคารโรงงาน หรืออาคารอเนกประสงค์เพ่ิมเติมต้องเล่ือนออกไป 
ท้ังนี ้การจะสร้างอาคารใหม่หรือไม่ ทางบริษัทจะพิจารณาจากพืน้ท่ีหน้างานอีกคร้ัง โดยจะเน้นไปท่ีการใช้งานอาคารเดิม
ก่อนเป็นล าดับแรก 

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงในประเดน็เร่ืองผลก าไรท่ีได้จาก GEP บริษัทได้น ามาค านวณรวม
เป็นผลก าไรของบริษัท และน ามารวมเป็นก าไรสุทธิต่อหุ้น ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้นด้วย 

นอกจากนี ้นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (“ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต”) อธิบาย
ต่อที่ประชุมทราบถึงประเดน็ความเส่ียงว่า การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทั้งหมดที่ทางผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในงบ
การเงินคือส่วนท่ีได้มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนจนถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ประเดน็ความเส่ียงท่ีได้มีการประเมินการด้อยค่าไว้
น้ัน ภายหลังจากการตรวจสอบแล้วจะไม่ก่อให้เกิดผลขาดทุนใด ๆ จากผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา  

 
ภายหลงัการน าเสนอขอ้มูลผลการด าเนินงานทั้งหมด ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม 

หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระท่ี 4  

-วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทย่อย ประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดรอบปี
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บญัชีของบริษทั ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยสรุปสาระส าคญั
ตามงบการเงินรวมในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ 

โดยในวาระน้ีขอเชิญนายพงศพ์นัธ์ุ สุริยอมัพร  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (“ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงนิ”) เป็นผูร้ายงานเร่ืองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปี 
2562 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและ
สอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและลง
นามรับรองโดยนายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด ์
แอสโซซิเอท จ ากดั แลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมติั
งบการเงินประจ าปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมติั
งบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากเห็นว่า ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าว ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ 

นอกจากน้ียงัไดน้ าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงิน ประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 
 ผูส้อบบญัชีมีความเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 สรุปค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
o ภาพรวมของรายได้ในช่วง 12 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยเปรียบเทียบกับงวด

เดียวกนัของปีก่อน พบวา่รายไดจ้ากการขายลดลงร้อยละ 9.97 ส าหรับงบการเงินรวม และส าหรับ
ภาพรวมของรายไดท่ี้มาจากธุรกิจหลกัคือ เฟอร์นิเจอร์ มีสดัส่วนรายไดท่ี้ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี
ก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 9.44 เช่นเดียวกนั โดยสาเหตุส าคญัเกิดจากการบริหารจดัการช่องทางการ
จ าหน่ายสินคา้ภายในประเทศในบางช่องทางให้มีประสิทธิภาพดา้นค่าใชจ่้ายท่ีดีข้ึนกวา่เดิม อนัจะ
ส่งผลกระทบให้บางช่องทางการจ าหน่ายมีรายไดท่ี้ลดลง แต่จะส่งผลดีต่อค่าใชจ่้ายท่ีลดลงไดด้ว้ย 
นอกจากน้ีในส่วนของรายได้อ่ืนท่ีลดลงอย่างมีนัยส าคญั เกิดจากการไม่ปรากฎรายการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นของบริษทั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

o ส าหรับรายการส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ มีมูลค่าเท่ากบั 
10.76 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีขาดทุน 0.87 ลา้นบาท ซ่ึงในส่วนน้ีเกิดจาก
รายการเขา้ลงทุนในธุรกิจดา้นพลงังานในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ภาคใต ้และโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ประเทศเมียนมาร์ จากบริษทั กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จ ากดั (GEP) ท่ี
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ปัจจุบนัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ส าหรับเฟสท่ี 1 จ านวน 50 เมกะ
วตัตแ์รกจากทั้งหมด 220 เมกะวตัต ์

o ส าหรับภาพรวมของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในงวด 12 เดือนของปี 2562 ยงัคงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั คือในส่วนของตน้ทุนขายยงัสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีแนวโนม้
ลดลงจากเดิมแต่ทั้งน้ีในส่วนของตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายสามารถลดลงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงเกิด
จากการบริหารจดัการช่องทางการจ าหน่ายสินคา้เพ่ือลดตน้ทุนดงักล่าวใหม้ากข้ึน 

o ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารยงัคงมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกันเม่ือเทียบกับปีก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
รายการค่าใชจ่้ายคงท่ี ในส่วนของตน้ทุนทางการเงินยงัคงเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการออกและเสนอขายหุ้น
กูเ้พ่ิมเติมอีกจ านวน 200 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 1 และ 180.20 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 3 ท่ีผ่านมา 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.75 และร้อยละ 6.5 ต่อปี ทั้ งน้ีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ท่ีเกิดข้ึน
เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเตรียมแหล่งเงินทุนส าหรับรองรับการขยายธุรกิจต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 

o โดยภาพรวมของก าไรท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 2562 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากก าไร
ส าหรับงวด ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ จะมีก าไรเท่ากบั 40.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.33 เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุส าคญัเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม ใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์เร่ิมมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์นอกจากน้ี
หากพิจารณาท่ีอตัราก าไรส าหรับงวดต่อรายไดร้วมจะพบว่า เพ่ิมข้ึน โดยคิดเป็นร้อยละ 3.04 ต่อ
รายไดร้วม เทียบกบัช่วงปีก่อนท่ีมีสัดส่วนดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 2.00 ของรายไดร้วม เท่ากบับริษทั 
สามารถบริหารจดัการใหมี้อตัราส่วนก าไรส าหรับงวดท่ีเพ่ิมข้ึนไดจ้ากเดิม 

o บริษทัมีสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขาย ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็น ร้อยละ 
73.16 ร้อยละ 72.86 และร้อยละ 70.54 ตามล าดบั หรือคิดเป็นมูลค่าตน้ทุนขาย เท่ากบั 1,004.20 ลา้น
บาท 1,014.99 ลา้นบาท และ 884.73 ลา้นบาท ตามล าดบั 

o บริษทัมีสัดส่วนตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายต่อรายได้รวม ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็น
สดัส่วนเท่ากบั ร้อยละ 6.02 ร้อยละ 6.68 และร้อยละ 5.80 ตามล าดบั หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 84.59 
ลา้นบาท 96.36 ลา้นบาท และ 74.82 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อ
รายไดร้วม คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบั ร้อยละ 12.77 ร้อยละ 13.00 และร้อยละ 14.32 ตามล าดบั หรือคิด
เป็นมูลค่าเท่ากบั 179.55 ลา้นบาท 187.61 ลา้นบาท และ 184.82 ลา้นบาท ตามล าดบั 

o ส าหรับสัดส่วนตน้ทุนทางการเงินต่อรายไดร้วมของบริษทั ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั 
ร้อยละ 5.59 ร้อยละ 7.01 และร้อยละ 8.94 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 78.66 ลา้นบาท 101.24 ลา้นบาท 
และ 115.43 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงตน้ทุนทางการเงินยงัคงมีมูลค่าและสัดส่วนตน้ทุนทางการเงินท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

o เม่ือพิจารณาอตัราก าไรสุทธิของบริษทั พบวา่ บริษทัมีอตัราก าไรสุทธิส าหรับก าไรส าหรับงวด ในปี 
2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั ร้อยละ 4.57 ร้อยละ 2.01 และร้อยละ 3.04  หรือคิดเป็นมูลค่าก าไร
สุทธิเท่ากบั 64.27 ลา้นบาท 29.05 ลา้นบาท และ 39.27 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยก าไรสุทธิส าหรับ
งวดปี 2562 แบ่งออกเป็น ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 40.29 ลา้นบาท และส่วนท่ีเป็นของส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน ติดลบ 1.02 ลา้นบาท 
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o ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษทัมีมูลค่าสินทรัพยร์วม เท่ากบั 2,780.29 ลา้น
บาท 3,395.53 ลา้นบาท และ 3,590.97 ลา้นบาท ตามล าดบั สาเหตุส าคญัท่ีท าให้รายการสินทรัพย์
รวมในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 195.44 ลา้นบาท เกิดจากรายการสินคา้
คงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเงินลงทุน 

o ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษทัมีมูลค่าหน้ีสินรวม เท่ากบั 1,753.73 ลา้น
บาท 1,948.21 ลา้นบาท และ 2,136.56 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสาเหตุส าคญัเกิดจากยอดคงคา้งหุ้นกู้
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม จากการออกและเสนอขายหุ้นกูจ้  านวน 380.20 ลา้นบาท เม่ือรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา 
ท าใหมู้ลค่าหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่า 188.35 ลา้นบาท 

o ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษทัมีมูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1,026.56 
ลา้นบาท 1,447.32 ลา้นบาท และ 1,454.41 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึน
เล็กน้อยจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีมีมูลค่า 1,447.32 ลา้นบาท สาเหตุท่ีส าคญัเกิดจากการ
เพ่ิมข้ึนของก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 
จากท่ีไดน้ าเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีกล่าวมา

ทั้งหมด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ โดยในวาระ
น้ีมีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัต่อไปน้ี 

นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์  อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
แสดงความช่ืนชมในการด าเนินงานของบริษัท และมีประเดน็สอบถาม 2 เร่ือง ดังต่อไปนี ้

1. จากรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีท่ี บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด (ECFH) แสดงตัวเลขผลขาดทุนสะสม
เกินทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวนเงินประมาณ 38.5 ล้านบาท แต่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงไว้ท่ี 7.5 ล้านบาท ซ่ึงอาจจะเป็นการแสดงมลูค่าเอาไว้สูงกว่า ขอให้ชีแ้จงเพ่ิมเติมในประเดน็นี ้

2. อธิบายท่ีมาของตัวเลขในประเด็นหนีส้งสัยจะสูญท่ี เพ่ิมขึ้นในปี 2562 จ านวน 23 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับปี 2561 ท่ีมจี านวนเท่ากับ 4.09 ล้านบาท ส่วนต่างท่ีเพ่ิมขึน้มาจากสาเหตอุะไร 

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตอบค าถามในประเดน็ต่าง ๆ ข้างต้น ดังนี ้
1. ECFH ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมกีารเปลีย่นแปลงลกัษณะการด าเนินธุรกิจมาแล้ว 2 รอบ ในคร้ังแรก

ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกท่ีจ าหน่ายสินค้าราคาเดียวภายในแบรนด์ CAN DO และต่อมาได้เปลี่ยนมา
ประกอบธุรกิจซ้ือมา-ขายไป โดยในหลักเกณฑ์การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจะมีข้อบ่งชี้ว่า อาจจะมี
ลักษณะ Overstage ของตัวเลข ส่ิงท่ีผู้สอบบัญชีจะต้องด าเนินการคือ ต้องมีการทดสอบการด้อยค่า ซ่ึง
ผู้สอบบัญชีจะต้องท าการทดสอบว่ามีการด้อยค่าเกิดขึน้หรือไม่ โดยให้บริษัทจัดท าข้อมูล อาทิ ข้อมูล
การประมาณการกระแสเงินสดโครงการ (Cash Flow Projection) ของแผนธุรกิจในอนาคตของกิจการ
ล่วงหน้า 5 ปีมาประกอบการพิจารณา ซ่ึงปัจจุบันธุรกิจของ ECFH เป็นการขายสินค้าผ่านร้านค้าปลีก
และร้านค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ท่ัวประเทศ ท้ังนีก้ารด าเนินงานภายใต้ ECFH ทางบริษัทจะได้รับประโยชน์
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ด้านภาษีจากผลขาดทุนสะสมท่ีเกิดขึน้ในอดีตของ ECFH ท้ังนี ้ผลจากการพิจารณาข้อมูลของบริษัทจึง
สรุปได้ว่าไม่ก่อให้เกิดการด้อยค่าของกิจการ ณ วนัส้ินปี ท่ีผ่านมา 

2. ประเดน็ตัวเลขหนีส้งสัยจะสูญ มสีาเหตมุาจากการด าเนินธุรกิจในส่วนของร้านค้าปลกีและร้านค้าส่งราย
ย่อยท่ัวประเทศ ซ่ึงโดยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนมีหลักปฏิบัติว่าเม่ือไรท่ีหนีค้้างช าระท่ีมี มี
ระยะเวลาค้างช าระหนีเ้กินกว่า 1 ปี บริษัทจะมีการตั้งส ารองเอาไว้ในแต่ละปี ส่วนท่ีมีการตั้งค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากมลูค่าหนีใ้นปี 2562 มจี านวนคงค้างเกิน Over Due แล้ว 

 
ภายหลงัการน าเสนอขอ้มูลงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และไดต้อบค าถามจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ 
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือ
ไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบัญชี
ของบริษทั และบริษทัย่อย ประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวน
เสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 594,503,742 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

หมายเหตุ :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อนหนา้ จ านวน 3 ราย คิดเป็นจ านวน
หุน้ 3,100 หุน้  
 
วาระที ่5 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 เพิ่มอีก และ

พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือ

เชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ นางสาวสาริสา 
ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ส าหรับขอ้เท็จจริง และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ดงัน้ี  
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บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
และเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง 
ข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งในการ
บริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อ
หุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไรและหากบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี
การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และบริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดใหต้อ้งมีทุนส ารองมากกวา่นั้น 

โดยในปี 2562 บริษทัมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 33.72 ลา้นบาท ซ่ึง
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 39. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน
ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงปี 2562 บริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 1.80 ลา้นบาท 

ดงันั้น บริษทัจึงจะขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายดังกล่าว ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 กล่าวคือ จดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 1,800,000 บาท (หน่ึงลา้นแปดแสนบาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของก าไรสุทธิประจ าปี ดงันั้นบริษทัจะมีทุน
ส ารองสะสมตามกฎหมายรวมจ านวน 27.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.77 ของทุนจดทะเบียน 

ทั้งน้ี ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 ไดพ้ิจารณาและมีมติ
อนุมติัใหเ้ล่ือนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 รวมทั้งใหย้กเลิกวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 (Record Date) ออกไปอยา่งไม่มีก าหนด 
ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) นั้น 

ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลจากก าไรของบริษทัฯ จากงวดผลการด าเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้
ละ 0.0167 บาท โดยจ่ายจาก 

- ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.0132 บาท 
- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.0035 บาท ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ  
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 16,025,000 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู ้

ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
2563 ซ่ึงอตัราการจ่ายเงินปันผล และวนัท่ีจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ยงัคงเป็นไปตามอตัราการจ่ายเงินปันผลและก าหนดการเดิม
ท่ีไดเ้คยแจง้ไวแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนการแจง้เล่ือนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีตามท่ีจะ
เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณารับทราบนั้น เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้จากการเล่ือน
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การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นออกไปโดยไม่มีก าหนด และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลเพ่ิมข้ึนอีกส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 

โดยน าเสนอขอ้มูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2561 และ ปี 2562 ดงัน้ี 
บริษทัมีก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2561  และปี 2562  เท่ากบั 48.54 ลา้นบาท และ 

33.72 ลา้นบาท ตามล าดบั  
ในขณะน้ีมีจ านวนหุน้ท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้เท่ากบั 959.49 ลา้นหุน้ ซ่ึงมีจ านวนหุน้เท่ากนักบัปีก่อน 
คิดเป็นจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินต่อหุน้ในปี 2561  และปี 2562  เท่ากบั 0.030227 บาทต่อหุน้ และ 0.0167 บาท

ต่อหุน้ ตามล าดบั 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน เท่ากบั 29.00 ลา้นบาท และ 16.03 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นวา่ ทั้งรอบปี 

2561 และ ปี 2562 บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมายมีอตัราการจ่ายเงินปันผลสูงกวา่
นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมติังดการ
จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 เพ่ิมอีก และพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ตามท่ีไดน้ าเสนอ 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

และอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 เพ่ิมอีก และพิจารณาอนุมติัจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2562 เพ่ิมอีก และพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2562 ตามท่ีไดน้ าเสนอ  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 เพ่ิม
อีก และพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 594,508,742 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
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3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

หมายเหตุ :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อนหนา้ จ านวน 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 
5,000 หุน้  
 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

โดยในรอบวาระน้ี เน่ืองจาก พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์ไดค้รบวาระการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ตามก าหนดวาระ จึงขอเชิญ นายชาลี สุขสวสัด์ิ ในฐานะรองประธานกรรมการ 
(“นายชาลีฯ”) เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ในวาระท่ี 6 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แทน  

ทั้ งน้ี ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระน้ี กรรมการทั้ ง 2 ท่าน คือ พลเอก เทอดศักด์ิ มารมย ์และดร.เอกรินทร์ 
วาสนาส่ง ในฐานะกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้จง้ความประสงคข์อออกจากห้องประชุมส าหรับการพิจารณาในวาระน้ี และ
ส าหรับนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ ในวนัน้ีไดติ้ดภารกิจจ าเป็นเร่งด่วน จึงไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคราวน้ีได ้

ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุ้นแลว้ โดยในวาระน้ีไดเ้รียนเชิญ รศ.ทรงกลด จารุสมบติั (“รศ.ทรงกลดฯ”) ในฐานะประธานกรรมการ
สรรหา เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

รศ.ทรงกลดฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ส าหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ มีดงัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 และ 18 สรุปใจความส าคญัวา่ ใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการซ่ึง
พน้จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัมารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจ านวนทั้งหมด 8 ท่าน ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 คร้ัง
น้ี กรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายช่ือคณะกรรมการ
ท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระในรอบน้ีตามมติท่ีไดพิ้จารณาน าเสนอช่ือโดยคณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ย 

1. พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง 
3. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ 
ทั้งน้ีบริษทัไดมี้ประกาศเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรไดรั้บการพิจารณา

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยน าประกาศข้ึนแสดงในเว็บไซต์ของบริษทัแลว้ ตั้ งแต่วนัท่ี 30 กันยายน ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 แต่ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นเหมาะสมเขา้มาให้พิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังน้ี 
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คณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ ทั้ ง 3 ท่าน ตามรายช่ือท่ี
น าเสนอเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
รวมทั้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้นการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการลงทุนใน
ธุรกิจดา้นพลงังานเป็นอยา่งดีซ่ึงจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั สมควรเลือกกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
วาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการและเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 

คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายช่ือบุคคลดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 

โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวม
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีแลว้วา่ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ประกอบกบัไม่มีผูถื้อหุ้น
รายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นเหมาะสมเขา้มาให้พิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึง
พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายช่ือบุคคลดงัต่อไปน้ี เพื่อให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 
ดงัน้ี 

1. พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์  เพ่ือด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
3. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ  เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

และประธานกรรมการบริหาร  
เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกนัก ากบัดูแลกิจการอยา่งเขม้แข็ง 

อุทิศเวลาในการเขา้ร่วมประชุม และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถื้อหุ้นอย่างเต็มท่ีตลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และในส่วนของการ
เสนอเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ดงันั้นจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป 
โดยขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบตัรลงคะแนนเสียงเพื่ออ านวย

ความสะดวกในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป  
และนอกจากน้ี นายชาลีฯ ไดแ้จง้เพ่ือทราบต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ถึงจ านวนกรรมการท่ีปรับลดจากโครงสร้าง

คณะกรรมการเดิมมีจ านวน 9 ท่าน และพิจารณาปรับลดลงเหลือจ านวน 8 ท่าน 
โดยแต่เดิมบริษทัมีกรรมการบริษทัรวม 9 ท่าน ซ่ึงต่อมากรรมการไดแ้จง้ขอลาออกจากต าแหน่งไป และ

ยงัไม่สรรหากรรมการท่านใหม่มาแทนในต าแหน่งเดิมไดจ้นถึงปัจจุบนั ท าให้คณะกรรมการบริษทัปัจจุบนัคงเหลือ
เพียง 8 ท่าน 

โดย ณ ปัจจุบนัจ านวนกรรมการบริษทัยงัคงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ท่ีก าหนดให้
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. คือ 

 มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
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 มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน 
เพื่อใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี ดงันั้น ส าหรับวาระท่ี 6 

ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนน
เสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งในกรณีท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งน้ีขอให้ผูถื้อหุ้นกา
เคร่ืองหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จากนั้นจะมี
เจ้าหน้าท่ีเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้ งน้ีหากผูถื้อหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดง
ความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจะถือวา่ ผูถื้อหุ้นเห็นชอบ ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ไดรั้บบตัรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ 
กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉันทะเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงมติดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุ้นได้
ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

นายชาลีฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทัจะพิจารณาอนุมติัเป็น
รายบุคคล) นอกจากน้ี ในวาระน้ีเน่ืองจากนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ ถือเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี จึงไม่นบัจ านวน
หุน้ของนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ เป็นฐานในการนบัคะแนนเสียงจ านวน 23,538,800 หุน้   
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 594,476,642 99.9946 
2. ไม่เห็นดว้ย 32,100 0.0054 
3. บตัรเสีย 0 0.0000 
4. งดออกเสียง 0  
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ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 594,476,242 99.9945 
2. ไม่เห็นดว้ย 32,500 0.0055 
3. บตัรเสีย 0 0.0000 
4. งดออกเสียง 0  

 
นายวลัลภ สุขสวสัด์ิ (ในวาระน้ีเน่ืองจากนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ ถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี จึงไม่นับ

จ านวนหุน้ของนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ เป็นฐานในการนบัคะแนนเสียงจ านวน 23,538,800 หุน้)   
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 570,937,942 99.9944 
2. ไม่เห็นดว้ย 32,000 0.0056 
3. บตัรเสีย 0 0.0000 
4. งดออกเสียง 0  

 
ภายหลงัจากเสร็จส้ินการรับทราบมติการอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตาม

ก าหนดวาระแลว้ พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์และดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ไดก้ลบัเขา้สู่ท่ีประชุม และ พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์
ไดด้ าเนินการในฐานะประธานในท่ีประชุมในวาระต่อไปตามปกติ 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยวาระน้ีขอเรียนเชิญ  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“รศ.ดร.
มนตรีฯ”)  เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

รศ.ดร.มนตรีฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 24 คณะกรรมการบริษทัมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติอนุมติั 

ส าหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้น าเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ การพิจารณาจ านวนบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ท่ีเพ่ิมข้ึนตามโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ท่ีบริษทัไดรั้บ
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จากการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ โดยจะน าข้อมูลค่าตอบแทนท่ีก าหนดในเบ้ืองตน้ไปเปรียบเทียบอา้งอิงกับขอ้มูล
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามกลุ่มธุรกิจ (ซ่ึงบริษทัได้พิจารณา
ประกอบกบักลุ่มธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ) รายได ้และมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด ซ่ึงจดัท าข้ึน
โดยฝ่ายวจิยัและนโยบาย สถาบนักรรมการบริษทัไทย ประจ าปี 2561 

โดยในปี 2562 ท่ีผา่นมา ส าหรับจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมส าหรับ
คณะกรรมการเท่ากบั 4,778,000  บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 
การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวอยูใ่นวงเงินท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติัไม่เกิน 9,000,000 บาท 

อยา่งไรก็ตามเพ่ือใหเ้กิดการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษทัได้
ก าหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม 
โบนัส ท่ีระบุไว ้และตามอ านาจอนุมติัท่ีมี โดยการตอบแทนเพ่ิมเติมใด ๆ ท่ีมีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี 
จะตอ้งน าเสนอเป็นวาระการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยระบุรายละเอียดและความ
สมเหตุสมผลของการจ่ายสวสัดิการเพ่ิมเติมดังกล่าว และในปี 2563 น้ี จะขอเสนอพิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ
หรือโบนสั ดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 
 ประธานกรรมการ  34,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562 
 กรรมการ   24,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562 
 กรรมการตรวจสอบ  24,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562 

2) ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด : จ านวน 9,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง (โดยปรับเพ่ิมข้ึน
จากปี 2562 อีกจ านวน 2,000 บาท) ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
4) ส าหรับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวสัดิการค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ค่าสมาชิก

สนามกอลฟ์ สโมสรกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพ่ือการพกัผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) :     
-ไม่มี- 

ทั้งน้ี ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน  9,000,000 บาท เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ  
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 เป็น
วงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอตัราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และ
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามท่ีได้
น าเสนอมา 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สอง
ในสามจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 594,476,742 99.9946 
2. ไม่เห็นดว้ย 32,000 0.0054 
3. บตัรเสีย 0 0.0000 
4. งดออกเสียง 0 0.0000 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ตาม พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากน้ี ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดให้
บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี ทั้งน้ีหน่วยงานก ากบัดูแลไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดวา่ โดย
ให้เร่ิมตั้งแต่รอบปีบญัชี 2562 น้ีเป็นตน้ไป บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี (ในส านักงานเดิมหรือต่าง
ส านกังานก็ได)้ โดยผูส้อบบญัชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่วา่จะติดต่อกนัมาหรือไม่ก็ตามไดสู้งสุดรวมกนัไม่เกิน 7 
ปีโดยมีก าหนด cooling-off period (ระยะพกั) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลบัมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษทันั้นไดอี้ก
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คร้ังหน่ึง ทั้งน้ี ในช่วง transitional period ของเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดน้ี (รอบปีบญัชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผอ่นผนั
ให ้cooling-off period ของผูส้อบบญัชีอยา่งนอ้ยตอ้งครบ 3 ปีโดยไม่ตอ้งถึงก าหนดระยะเวลา 5 ปีได ้

โดยในรอบปี 2562 นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึงไดป้ฏิบติังานเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั นบัเป็นปีท่ี 3 ส าหรับปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 2803 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควรและเหมาะสม เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2563 เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการสอบบญัชี มีอตัราค่าสอบบญัชี
ท่ีเหมาะสม รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน กลต. 
มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ / ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด โดยก าหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปีส าหรับบริษทั และบริษทัย่อย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 
2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 140,000 บาทต่อปี ในส่วนของค่าสอบบญัชีท่ีปรับข้ึนนั้น โดยหลกั ๆ เน่ืองจากทั้งกลุ่มบริษทั 
และผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ (TFRS 15) ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2562 อนัจะ
ส่งผลใหป้ริมาณเน้ืองาน ขั้นตอน ระยะเวลาของการสอบบญัชีจะเพ่ิมข้ึนมากจากปี 2562 ซ่ึงสมเหตุสมผลท่ีจะเสนออตัราค่า
สอบบญัชีดงักล่าวต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 ตามท่ี

กล่าวมา 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี

ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 594,476,742 99.9946 
2. ไม่เห็นดว้ย 32,000 0.0054 
3. บตัรเสีย 0 0.0000 
4. งดออกเสียง 0  
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วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ขอเชิญ 
นางสาวพชนนั สิงห์ภู่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (“ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ”)  เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเง่ือนไขการออกและเสนอขาย
หุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
วตัถุประสงค ์ : เพ่ือน าเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ปในการด าเนินธุรกิจ และ/หรือ ใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ และ/หรือ ช าระคืนหน้ี และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจหรือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นควร  

ประเภทของหลกัทรัพย ์ : หุ้นกูทุ้กประเภทและทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่
ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั มีผูแ้ทนหุน้กูห้รือไม่มีผูแ้ทนหุน้กู ้มีหรือไม่
มีวนัครบก าหนดไถ่ถอน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออก
และเสนอขายในแต่ละคราว 

สกลุเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุน้กู ้ : ไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท หรือสกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งน้ี บริษทัสามารถออก
และเสนอขายหุน้กูเ้พ่ิมเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ือทดแทนหุ้นกูเ้ดิมท่ีมีการ
ไถ่ถอนไปแลว้ได ้ภายในวงเงินดงักล่าว โดยจ านวนเงินตน้คงคา้งทั้ งหมดของหุ้นกู้ท่ี
บริษทัออกจ าหน่ายแลว้ในขณะใดขณะหน่ึงจะตอ้งมีจ านวนเงินไม่เกินวงเงินดงักล่าว 

อตัราดอกเบ้ีย : ตามท่ีจะก าหนดในแต่ละคราว โดยข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้น
กู ้และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อายขุองหุน้กู ้ : ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายในแต่ละคร้ัง โดย
สามารถก าหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุหรือไม่ก็ได ้หรือเป็นหุ้นกู้ท่ีครบ
ก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual) 

การเสนอขาย : (1) เสนอขายหุน้กูท้ั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ
ในลกัษณะหมุนเวยีน (revolving)  
(2) เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู ้
ลงทุนประเภทสถาบนั ในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือตาม
ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ี
ออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น  
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การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกูคื้นก่อนก าหนด และบริษทัมีหรือไม่มีสิทธิ
ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด หรือบริษทัอาจก าหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนก่อน
ก าหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อ านาจก าหนด
รายละเอียดอ่ืนๆ 

: มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือ
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอ านาจ ดงัน้ี 
1) ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกูร้วมถึงประเภท ช่ือ มูลค่าท่ีตราไว ้ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย อาย ุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้วิธีการออก
และเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการ
จดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถา้มี) 
2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และ/หรือ สถาบนัการ
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือ หลกัทรัพย ์และ/หรือ บุคคลอ่ืน
ใดในกรณีท่ีจะตอ้งมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งหรือในกรณีอ่ืนใดตามท่ีเห็นควร 
3) ติดต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้
ขอ้มูลยื่นเอกสารหลกัฐานกบัส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวตลอดจนด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 

 
ส าหรับวาระน้ีเป็นการขอมติเพ่ือก าหนดกรอบการออกและเสนอขายหุ้นกู ้โดยจะมียอดรวมคงคา้ง ณ ขณะ

ใด ขณะหน่ึงเป็นจ านวนยอดคงคา้งรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นวงเงินเดิมตามท่ีบริษทัไดเ้คยเสนอและไดรั้บ
การพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ท่ีผา่นมา 

นอกจากน้ี ตามท่ีบริษทัไดมี้การออกและเสนอขายหุน้กูไ้ปเม่ือช่วงวนัท่ี 8 – 11 มิถุนายน 2563 ในวงเงิน 400 
ลา้นบาท และส ารองไม่เกิน 200 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัสามารถออกและเสนอขายไดเ้ป็นจ านวน 581.10 ลา้นบาท นั้น วงเงิน
ดงักล่าวจะถือเป็นส่วนหน่ึงในวงเงินรวมคงคา้งตามวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่เกิน 2,000 ลา้นบาท ท่ีไดข้อเสนอ
และพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในรอบน้ี 

โดยปัจจุบนับริษทัมีสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ 1.65 เท่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงบริษทัมี
เง่ือนไขตามขอ้ก าหนดสิทธิการออกหุน้กูท่ี้ไดด้ าเนินการออกและเสนอขายในช่วงท่ีผ่านมา และตามเง่ือนไขท่ีมีต่อสถาบนั
การเงินคือ ไม่เกิน 4 เท่า ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยงัคงด ารงสถานะทางการเงินตามเง่ือนไขดงักล่าวไดต้ามปกติ 

ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอ 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ โดยในวาระ

น้ีมีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัต่อไปน้ี 
นายสมชัย สุชาติเจริญย่ิง ผู้ถือหุ้น  ได้กล่าวให้ก าลังใจคณะกรรมการท่ีทุ่มเทปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือความก้าวหน้า

ของบริษัท และได้สอบถามถึงประเดน็การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือเดือนมิถนุายน 2563 ดังนี ้
1. ท าไมจึงต้องแบ่งเป็น 400 ล้านบาท และส ารอง 200 ล้านบาท และท าไมถึงขายได้ไม่เตม็จ านวน 600 

ล้านบาท 
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2. หุ้นกู้ เดิมท่ีได้มีการออกและเสนอขายไปแล้ว และจะครบก าหนดช าระในปี 2563 - 2564 มีจ านวนมาก
น้อยเท่าไร และเม่ือครบก าหนดแล้วในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ียงัไม่ค้นพบวคัซีนและ
ท่ัวโลกยงัมกีารแพร่ระบาดอยู่ บริษัทได้มแีผนการรองรับไว้บ้างหรือยงั 

3. ตามสถานการณ์ปัจจุบันทางสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็จะมีความกังวลเร่ืองหนีสู้ญ (NPL) ในส่วนนีจ้ะ
ส่งผลกระทบกับบริษัทหรือไม่ 

4. กรณีท่ีบริษัทจะน าเงินไปลงทุนเพ่ิมในโครงการของ GEP อุปสรรคท่ัว ๆ ไป ของโครงการพลังงานคือ
เร่ืองของสายส่งแรงสูง ไม่ทราบว่าท่ีประเทศเมียนมาร์มีสายส่งแรงสูงรองรับการผลิตของโครงการหรือ
ยงั และโครงการมสัีญญากี่ปี  

5. ในการขายกระแสไฟฟ้าจากโครงการ GEP ให้กับรัฐบาลเมียนมาร์ กระแสไฟดังกล่าวส่งไปจนถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวหรือไม่ 

 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่าวงเงินเบื้องต้นหุ้นกู้ ท่ีได้ขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

ดังกล่าว จะเป็นการเสนอขายท่ีจ านวน 400 ล้านบาท และตั้งส ารองไว้ส าหรับการเสนอขายเพ่ิมเติมได้อีก 200 ล้านบาท  และ
การเสนอขายมกีลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ โดยเสนอขายผ่านทางตัวแทนจ าหน่าย คือ บริษัทหลักทรัพย์คันทร่ี
กรุ๊ป (CGS) บริษัทหลักทรัพย์ เอ เอส แอล (ASL) และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (RHB) ซ่ึงบริษัทไม่สามารถท่ีจะควบคุม
จ านวนเงินส่วนท่ีขายได้ แต่จากการสรุปการขาย บริษัทได้รับผลตอบรับและได้จ านวนเงินจากการขายตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

กรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงเพ่ิมเติมในประเดน็ค าถามต่าง ๆ ดังนี ้
1. ในช่วงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีผ่านมา อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 และท้ังประเทศ 

Lock Down รวมถึงเหตุการณ์ของธนาคารทหารไทย ท าให้ภาวะตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการ
เปลีย่นแปลง โดยทางทีมผู้บริหารได้มีการประชุมหารือและวางแผนร่วมกับตัวแทนจ าหน่ายหลักทรัพย์
ท้ัง 3 แห่ง อย่างรอบคอบจนได้ข้อสรุปเป็นการเสนอขายท่ีจ านวน 400 ล้านบาท และตั้งส ารองไว้อีก 200 
ล้านบาท และผลลพัธ์ท่ีได้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ในส่วนของหุ้นกู้ ท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2563 คือส่วนท่ีบริษัทมีความกังวลมากท่ีสุด 
และทีมผู้บริหารได้มีการหารือและวางแผนรองรับกันมาตลอดตั้งแต่เดือนมิถนุายน 2562 ว่าจะสามารถ
ด าเนินการเพ่ือการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวอย่างไร จะสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ รอบใหม่ได้ตาม
เป้าหมายหรือไม่ ด้วยเหตผุลดังกล่าว หุ้นกู้ของบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 แต่เดิมมแีผนงานท่ีจะออกและเสนอ
ขายตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 แต่กไ็ด้ชะลอและเล่ือนออกมาจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ท่ีผ่านมา ซ่ึงจะ
น ามารองรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดในเดือนสิงหาคม 2563 และในส่วนท่ีเหลือท่ีจะครบก าหนด
ในรอบถดั ๆ ไป บริษัทได้มีการวางแผน และหารือกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ไว้แล้ว รวมไปถึงแผนการ
รองรับภาระหุ้นกู้ของบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 ในคร้ังนีด้้วย เพ่ือให้บริษัทสามารถลดภาระได้มากท่ีสุด 
ขอให้นักลงทุนวางใจได้ว่า บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมและวางแผนการรองรับในกรณีต่าง ๆ ไว้
อย่างต่อเน่ือง และในปี 2565 บริษัทมแีผนท่ีจะลดจ านวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ลง 

3. ประเดน็ความกังวลหนีสู้ญของสถาบันการเงินน้ัน บริษัทมคีวามมัน่ใจในธุรกิจหลกัคือธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 
ซ่ึงบริษัทได้มกีารเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยการบริหารจัดการความเส่ียง กระจายความเส่ียงด้วย
การขยายฐานลูกค้าออกไปมากขึน้เพ่ือลดการพ่ึงพาลูกค้าเพียงกลุ่มประเทศใดประเทศหน่ึง ท าให้ใน
ปัจจุบันบริษัทมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตเพ่ิมขึน้จากฐานลูกค้าใหม่ ๆ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 



 

หนา้ท่ี 28 

COVID-19 ยังนับได้ว่าเป็นโอกาสในช่วงวิกฤตของบริษัทส่วนหน่ึงท่ีท าให้การขายสินค้าผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์มีจ านวนเพ่ิมขึน้ อีกท้ัง การกู้ ยืมหนีสิ้นจากสถาบันการเงินของบริษัทก็ได้มีการจ่าย
ช าระคืนไปแล้วค่อนข้างมาก 

4. ส าหรับข้อมลูของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีเมยีนมาร์ ทาง GEP ได้มกีารเตรียมพร้อมเร่ือง 
Sub-station ไว้เพียงพอท่ีจะรองรับก าลังการผลิตไฟฟ้าท้ังโครงการ รวม 4 เฟส รวมท้ังได้มีการเตรียม
เสาไฟฟ้าแรงสูงไว้เรียบร้อยแล้ว โดยพืน้ท่ีโครงการมินบูเป็นศูนย์กระจายไฟฟ้าทางฝ่ังตะวันตกของ
เมียนมาร์ซ่ึงเป็นเขตท่ีจะสร้างเมืองใหม่ ท้ังนี ้การจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลเมียนมาร์ ทาง  GEP 
สามารถจ าหน่ายได้ร้อยละ 100 โดยในความเป็นจริงหากทาง GEP สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า
ร้อยละ 100 ทางรัฐบาลกยิ็นดีท่ีจะรับซ้ือท้ังหมด และโครงการมีการท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) กับ
กระทรวงพลงังานของเมยีนมาร์เป็นระยะเวลา 30 ปี  

5. ประเดน็การจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการด าเนินการในส่วนของรัฐบาลเมียนมาร์ ซ่ึงโครงการมินบูตั้งอยู่ ท่ีรัฐ
มาเกวย ซ่ึงอยู่ทางด้านฝ่ังตะวันตกของเมียนมาร์ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองหลวงเนปิดอร์ประมาณ 3 ช่ัวโมง และ
การเดินทางยงัไม่สะดวกเท่าท่ีควร และจากพืน้ท่ีโครงการไปเมืองย่างกุ้งหากเดินทางโดยรถจะใช้เวลา 6 - 
7 ช่ัวโมง 

 
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามถึงประเดน็การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือ

เดือนมิถนุายน 2563 ดังนี ้
1. เร่ืองหุ้นกู้  600 ล้านบาท ท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอนเป็นแบบไหน และเป็นวงเงินเก่าหรือใหม่ 
2. วงเงินท่ีใช้ไปแล้วเป็นจ านวนเท่าไร และยงัคงเหลือเท่าไร 
3. ในรายงานประจ าปี 2562 หน้าท่ี 233 หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ท่ีระบุไว้ว่าในอนาคต GEP จะต้องมี

การเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการลงทุนก่อสร้างและผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายของบริษัทย่อย (ซ่ึง GEP ถือ
หุ้นร้อยละ 100) ซ่ึงได้แก่ GEP (Myanmar) Company Limited (“GEPM”) โดยการเพ่ิมทุนดังกล่าวจะ
เป็นส่วนท่ี บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด (ECF-P) ต้องทยอยลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคตอีกประมาณ 
640.49 ล้านบาท ในระหว่างปี 2563-2564 ค าถามคือตัวเลขการลงทุนนีอ้ยู่ในวงเงินหุ้นกู้ ท่ีได้ออกไปแล้ว
หรือว่าอยู่ในวงเงินหุ้นกู้ ท่ีจะออกใหม่ 

 
ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงในประเดน็วงเงินหุ้นกู้ ว่า เป็นวงเงินเดิมท่ีขออนุมัติไว้ในท่ีประชุมสามัญผู้ ถือ

หุ้น ประจ าปี 2562 และในการย่ืนขออนุมติัวงเงินหุ้นกู้ในคร้ังนีเ้ป็นการขอเพ่ือเตรียมไว้รองรับการด าเนินงานในปี 2564 
นายธีรศักด์ิ เพ็ชรไพบูลย์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากส านักงานกฎหมายฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) ได้

ชีแ้จงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติม คือ การขออนุมัติหุ้นกู้ในคร้ังนีเ้ป็นการขออนุมัติในวงเงินเดิมท่ี 2,000 ล้านบาท แต่การ
น ามาขออนุมัติใหม่ในคร้ังนีเ้ป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวกับเอกสาร ในเร่ืองการย่ืนมติปรับปรุงต่าง ๆ หากมติอนุมัติท่ีมีระยะ
เวลานานจะท าให้กระบวนการท างานมีปัญหา จึงต้องน าเสนอขออนุมัติในวงเงินเดิมใหม่ โดยไม่มีการขออนุมัติวงเงิน
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงในประเด็นวงเงินท่ีขออนุมัติหุ้นกู้  2,000 ล้านบาท ท่ีใช้ไปแล้วเป็นจ านวน
ประมาณ 1,000 ล้านบาท และเหลืออีกประมาณ 1,000 ล้านบาท และส าหรับเงินลงทุนท่ี ECF-P จะต้องลงทุนเพ่ิมอีก 640.49 
ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 มกีารปรับลดในส่วนของเงินลงทุนส่วนของค่าก่อสร้าง EPC ลดลง ดังน้ัน วงเงินท่ี ECF-P 
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จะต้องลงทุนเพ่ิมเติมจะลดลงเหลือยอดในปัจจุบันท่ีรอการเพ่ิมทุนอีกประมาณ 300 ล้านบาท ส าหรับแหล่งเงินท่ีจะใช้ใน
การลงทุนเพ่ิมเติมกจ็ะน าวงเงินท่ีได้จากการออกและเสนอหุ้นกู้ในคร้ังนี ้รวมถึงกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัท 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี

ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 594,508,742 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

 
วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 160,402,175 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
1,089,446,188 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ภายใตบ้ทบญัญติัมาตรา 136 แห่ง 
พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ก าหนดไวว้า่ บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้โดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมข้ึนได ้เม่ือหุ้น
ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้นแลว้ เวน้แต่ หุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายนั้นเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือ
รองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ดงันั้น เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัได ้อนัเน่ืองจาก 

 (1) การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตาม
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 95,000,000 หุน้ ตามท่ีจะเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระท่ี 12 และ 
14 และ  
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(2) การปรับสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 ส าหรับผูถื้อหุ้นเดิม (ECF-
W3) ตามท่ีจะเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระท่ี 12 และ 15  

และเพื่อให้เป็นไปตามท่ี พ.ร.บ. บริษทัมหาชนไดก้ าหนดไว ้บริษทัจึงประสงค์ท่ีจะลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจ านวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
ของบริษทัจ านวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 272,361,547 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,089,446,188 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

ทั้งน้ี หุ้นสามญัท่ีถูกตดัท้ิงในคร้ังน้ี จ านวน 160,402,175 หุ้น เป็นหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการจัดสรรโดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1. หุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ซ่ึงไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) 

2. หุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ซ่ึงไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จ านวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีบริษทัตอ้งด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้สิทธิ  ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้สามญัแก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั ใน
ราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีค านวณได ้ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 

3. หุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 53,402,175 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ี
เหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (ECF-
W2) ซ่ึง ECF-W2 ไดห้มดอายลุงเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 ท่ีผา่นมา 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทั จ านวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงั
ไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,089,446,188 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ี
เสนอทุกประการ  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,089,446,188 หุ้น มูลค่าท่ี
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ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 594,476,742 99.9946 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. บตัรเสีย 0 0.0000 
4. งดออกเสียง 32,000 0.0054 

 
วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ วาระน้ีเป็นวาระสืบเน่ืองจากวาระท่ี 10 เร่ืองการลดทุนจดทะเบียน 
โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดของวาระการประชุมท่ีผ่านมา โดย
บริษทัตอ้งด าเนินการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ี 

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 272,361,547 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสองลา้นสามแสนหกหมื่นหน่ึง

พนัห้าร้อยส่ีสิบเจ็ดบาทถว้น) 
  แบ่งออกเป็น 1,089,446,188  หุ้น (หน่ึงพนัแปดสิบเก้าลา้นส่ีแสนส่ีหม่ืนหกพนัหน่ึง

ร้อยแปดสิบแปดหุน้) 
  มูลค่าหุ้นละ 0.25  บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 

  หุ้นสามญั 1,089,446,188  หุ้น (หน่ึงพนัแปดสิบเก้าลา้นส่ีแสนส่ีหม่ืนหกพนัหน่ึง
ร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

  หุ้นบุริมสิทธิ   -  หุ้น  (ไม่มี)” 
 

นอกจากน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4. ของหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัตามรายละเอียดท่ีน าเสนอขา้งตน้  
ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอ 
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ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4. ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบียน และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ีจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 594,508,742 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

 
วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 26,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 

107,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 299,161,547 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,196,646,188 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการขออนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าว เน่ืองจากบริษทั
มีความประสงค์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวนไม่เกิน 26,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
107,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 1,196,646,188 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยเป็นการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ   

(1)  การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตาม
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 95,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

(2)  การปรับสิทธิของ ECF-W3 จ านวนไม่เกิน 12,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เน่ืองจากการ
ท่ีบริษทัออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 95,000,000 หุน้ ตามขอ้ (1) 
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(3)  การปรับสิทธิของ ECF-W3 จ านวนไม่เกิน 200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เน่ืองจากบริษทั
มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องบริษทั ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.030227 บาท
ต่อหุน้ ซ่ึงคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.91 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องบริษทั ส าหรับการด าเนินงาน
ในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2561 ซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการแจง้ปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดวา่
ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (“ขอ้ก าหนดสิทธิฯ”) ในราคาใชสิ้ทธิและ
อตัราการใชสิ้ทธิของ ECF-W3 ในอตัราใหม่ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทั จ านวน 26,800,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
1,196,646,188 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ทั้งน้ีในส่วนของความเห็นของ
คณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริษทั การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ปรากฏตามเอกสาร
แนบของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) แลว้ 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ โดยในวาระ
น้ีมีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัต่อไปน้ี 

 

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น  มีประเดน็สอบถามเกี ่ยวกับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จ านวนไม่เกิน 
200,000 หุ้น ว่ามีความจ าเป็นอย่างไร และเพ่ือวัตถปุระสงค์อะไร 

ผู้ ช่วยเลขาฯ ได้ตอบข้อซักถามในประเดน็ดังกล่าว เน่ืองจากในปี 2562 บริษัทได้มีการด าเนินการปรับสิทธิ
ของ ECF-W3 ภายหลังจากที่ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ผ่านไปแล้ว ดังนั้นในการน าเสนอต่อท่ี
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 นี ้คือการขออนุมัติเพ่ือออกและจัดสรรหุ้นเพ่ือรองรับหากเกิดกรณีการปรับสิทธิของ 
ECF-W3 เกิดขึน้ อย่างไรกต็ามจนถึงในขณะนีย้ังไม่ปรากฎมีผู้ ถือ ECF-W3 ด าเนินการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่อย่างไร 

 
นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น  มีประเดน็สอบถามเกี่ยวกับประเดน็ต่าง ๆ ดังนี  ้
1.  เร่ืองการขาย PP แบบเฉพาะเจาะจง ราคาท่ีเสนอขายเป็นราคาเท่าไร มีส่วนลดอย่างไร และปัจจุบัน

บริษัทได้มีการเสนอขาย RO และ PP ไปแล้วเป็นจ านวนเท่าไร และยังคงเหลือจ านวนท่ียังไม่ได้เสนอ
ขายอีกเป็นจ านวนเท่าไร 

คุณธีรศักด์ิ เพช็รไพบูลย์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากส านักงานกฎหมายฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) ได้
ชีแ้จงต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเร่ืองการขออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ือเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเวบ็ไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงรายละเอียดการเพ่ิมทุนตามมติของ General 
Mandate ท่ีได้มีการอนุมัติไว้ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ส าหรับการออกและเสนอขายในแต่ละคร้ังท่ีเกิดขึน้  

โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีข้อก าหนด และระเบียบปฏิบัติเป็นนโยบายให้บริษัทจด
ทะเบียนปฏิบัติตาม โดยบริษัทจดทะเบียนจะสามารถออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) ตามแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ได้ตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ ท้ังนีต้้องไม่เกินร้อยละ 10 และจะ
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เสนอขายท้ังหมดในคร้ังเดียว หรือจะแบ่งสัดส่วนเสนอขายได้หลายคร้ัง ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ท่ี
จะต้องพิจารณาอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป 

ท้ังนี ้การขออนุมัติดังกล่าวเป็นการขออนุมัติกรอบการด าเนินงานไว้เท่าน้ัน โดยการเสนอขายในแต่ละคร้ัง 
จะมีเง่ือนไข หรือรายละเอียดเช่นไร ขึน้อยู่กับข้อเสนอและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะพิจารณาในแต่ละคราว  

กรรมการผู้ จัดการ ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทไม่ได้มกีารออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนให้กับบุคคลใด และวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ในคร้ังนีเ้ป็นเพียงการขออนุมติักรอบการปฏิบัติไว้เพ่ือ
รองรับการด าเนินงานต่าง ๆ ในอนาคตท่ีบริษัทอาจจะมคีวามจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนในระหว่างปี ซ่ึงหากจะต้องน าเสนอขอ
อนุมัติในการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นรายโครงการอาจจะไม่ทันต่อเวลาได้ โดยการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) ในแต่ละคร้ัง บริษัทจะต้องพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาโดยละเอียดเป็นรายคร้ังต่อไป 

ผู้ ช่วยเลขา ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมถึงรายละเอียดการขออนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ตามที่ได้มีการอนุมัติในท่ี
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2562 ในเร่ืองการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 3 ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) ท่ีประชุมมีมติอนุมัติไว้
ท่ี 129,958,631 หน่วย ปัจจุบันตั้งแต่วันท่ีอนุมัติจนถึงวันท่ีประกาศให้ใช้สิทธิ  ECF-W3 ยังไม่มีการขอใช้สิทธิ เน่ืองจาก
ราคาการใช้สิทธิ ECF-W3 ประมาณ 5 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ซ่ึงมีราคาสูงกว่าราคาตลาดของหุ้น ECF ในขณะนี ้
และในส่วนของการปรับสิทธิเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมาท าให้ราคาการใช้สิทธิของ ECF-W3 ปรับจาก 5 บาท 
เป็นเท่ากับ 4.9998 บาท รวมถึงมีการปรับอัตราการใช้สิทธิจาก 1 หุ้นสามัญของบริษัท เป็นต่อ 1.0008 หุ้นสามัญของ
บริษัท 

ภายหลงัการน าเสนอขอ้มูลทั้งหมด ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ 
เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 26,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 
107,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามญั
จ านวน 1,196,646,188 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีจากจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 594,476,642 99.9946 
2. ไม่เห็นดว้ย 100 0.0000 
3. บตัรเสีย 0 0.0000 
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

4. งดออกเสียง 32,000 0.0054 
 
วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ วาระน้ีเป็นวาระสืบเน่ืองจากวาระท่ี 12 เร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนขา้งตน้ โดยบริษทัตอ้งด าเนินการแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ี 

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 299,161,547 บาท (สองร้อยเกา้สิบเกา้ลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนหน่ึงพนั

หา้ร้อยส่ีสิบเจ็ดบาท) 
  แบ่งออกเป็น 1,196,646,188  หุ้น (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบหกลา้นหกแสนส่ีหม่ืนหก

พนัหน่ึงร้อยแปดสิบแปดหุน้) 
  มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 

  หุ้นสามญั 1,196,646,188  หุ้น (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบหกลา้นหกแสนส่ีหม่ืนหก
พนัหน่ึงร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

  หุ้นบุริมสิทธิ   -    หุ้น  (ไม่มี)” 
 
นอกจากน้ีขอใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดท่ี
น าเสนอขา้งตน้ 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4. ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียน และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ีจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 594,476,642 99.9946 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. บตัรเสีย 0 0.0000 
4. งดออกเสียง 32,100 0.0054 

 
วาระที ่14 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกนิ 95,000,000 หุ้น 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการพิจารณาออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตามท่ีไดเ้สนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 12 จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 95,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทั เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

ทั้งน้ี บริษทัจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังเดียวเต็มจ านวนหรือบางส่วนก็ได ้โดยเสนอขาย
เป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได ้อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่กรณีใด ๆ จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) น้ี จะตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 95,000,000  
หุ้น หรือไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate)  

โดยบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่จะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี และจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 คือ 

(ก) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 17/2551 
เร่ืองการก าหนดบทนิยามเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ 
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(ข) เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศกัยภาพในการ
ลงทุนไดจ้ริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพในการท่ีเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงาน
ของบริษทั 

ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซ่ึงหมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นของบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย
หุ้นนั้น โดยราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้นนั้นในแต่ละวนั ทั้งน้ี วนัก าหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกวา่สามวนัท าการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายหุ้นต่อนกัลงทุน และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทั
เห็นวา่มีเหตุอนัควรเม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีท่ีสุดของบริษทั คณะกรรมการบริษทัอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่วนลด แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10  ของราคาตลาดตามที่ค  านวณไดข้า้งตน้  โดยในการก าหนดส่วนลดดงักล่าว 
คณะกรรมการตอ้งพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นดว้ย 

อน่ึง เหตุท่ีบริษทัเห็นสมควรให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าวเพ่ือเสนอขายตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) เน่ืองจาก บริษทัเห็นวา่ การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าว เพื่อเสนอขายตามแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะท าใหบ้ริษทัสามารถเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุน 
บริษทัสามารถพิจารณาเสนอขายหุน้ดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งจดัประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดเพ่ือใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจ รองรับการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของ
บริษทั รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลงังาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของบริษทัในการลงทุนต่าง ๆ โดยสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัในการลงทุนในแต่ละโครงการไดท้นัทีท่ีโครงการดงักล่าวมีความชดัเจน โดยไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคราวละมาก ๆ เพ่ือรองรับแผนการลงทุนท่ียงัไม่มีความชดัเจนและอาจไม่
เกิดข้ึน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นและอาจท าให้ผูถื้อหุ้นรับผลกระทบจากการเพ่ิมทุนดงักล่าว ทั้งใน
ส่วนของการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) หรือการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในขณะท่ีผูถื้อหุ้น
จะไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าของบริษทัท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน และผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีในอนาคตจากการเติบโตและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม ในการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ดงักล่าว อาจ
มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ส าหรับกรณีท่ีก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต ่ากวา่ราคา
ตลาดของบริษทัในอนาคต แต่อยา่งไรก็ตามจะไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 

2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น (Control Dilution) กรณีจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคล
ในวงจ ากดัในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ดงักล่าว สูงสุดไม่เกินร้อย
ละ 10 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั
มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

(1)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รายช่ือบุคคลในวงจ ากดั และเง่ือนไขและรายละเอียด
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  
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(2)  การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ด าเนินการต่าง 
ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ  

(3)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

โดยมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ส าหรับการเพ่ิมทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป จะมีอายเุพียงถึงครบก าหนดวนัท่ี
จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในคราวต่อไปเท่านั้น 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น รวมถึงการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามรายละเอียดท่ีได้
น าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 594,476,642 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 100 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 32,000  

 
วาระที ่15 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น

สามญัของบริษัท คร้ังที ่3 จ านวนไม่เกนิ 12,200,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 



 

หนา้ท่ี 39 

ผูช่้วยเลขา ได้แจ้งต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเก่ียวกับการขอพิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 จ านวนไม่เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท มีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) การปรับสิทธิจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 12,000,000 หุน้ 

ตามท่ีไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 12 เพื่อประกอบการ
อนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ทั้งน้ี ตามขอ้ 3.3.1 (ข) ของขอ้ก าหนดสิทธิฯ เร่ืองเง่ือนไขการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิบริษทัตอ้ง
ด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู ้
ถือหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั ในราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีค านวณได ้
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิม โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที
ตั้งแต่วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากดั ดงันั้น บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จ านวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เน่ืองจากการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
95,000,000 หุน้ ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นวาระท่ี 14 ในกรณีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั และ
การเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั จะไม่ท าให้ผลตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัไม่สามารถค านวณอตัราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ไดใ้นขณะน้ี เน่ืองจากในการ
ค านวณราคา และอตัราการใชสิ้ทธิใหม่นั้น จะตอ้งค านวณโดยใช ้“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” ซ่ึงไดก้ าหนดไว้
เท่ากบั “ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัต่อหุ้นสามญัของบริษทั” ซ่ึงหมายถึง มูลค่าการซ้ือขายหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั หาร
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบริษทัท่ีท าการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในระหวา่งระยะเวลา 7 วนัท าการ ถึงไม่เกิน 15 
วนัท าการ (วนัท่ีเปิดท าการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยฯ์) ติดต่อกันก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ ซ่ึงปัจจุบันบริษทัยงัไม่
สามารถค านวณได้ โดยบริษทัจะสามารถค านวณราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิไดใ้นวนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะ
ไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ของบริษทั กล่าวคือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 

(2) การปรับสิทธิเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงิน
ไดข้องบริษทั จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 200,000 หุน้ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2562 ในอตัราหุน้ละ 0.030227 บาทต่อหุน้ ซ่ึงคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.91 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้
ของบริษทั ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2561 ซ่ึงตามขอ้ 3.3.1 (จ) ของขอ้ก าหนดสิทธิฯ เร่ืองเง่ือนไข
การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัตอ้งด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องบริษทั
ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้ งน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ยไปกวา่เดิม โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล 
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ส าหรับขอ้น้ีบริษทัไดด้ าเนินการแจง้ปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามขอ้ก าหนดสิทธิฯ ในราคาใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิของ ECF-W3 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีผา่นมา  

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

จ านวนไม่เกิน 12,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอ 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี

ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 จ านวนไม่เกิน 12,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 594,476,642 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 100 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 32,000  

 
าระที ่16 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  

-ไม่มี- 
 
ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ ท่ีตอ้งการจะน าเสนอเพ่ิมเติมอีก

หรือไม่ โดยในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้สอบถามขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 
นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น  มปีระเดน็แจ้งต่อท่ีประชุม และสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม ดังนี ้
1. ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในหน้าท่ี 17 ในส่วนของกรรมการท่ีไม่ได้

เข้าร่วมประชุมคือ 1 นายสุพรรณ เศษธะพานิช กรรมการอิสระ และจากการตรวจสอบในรายงาน
ประจ าปี 2562 หน้าท่ี 111 นายสุพรรณ เศษธะพานิช ปี 2560 - 2561 ยงัไม่ได้เข้าเป็นกรรมการเพราะไม่มี
จ านวนคร้ังเข้าประชุม แต่ในปี 2562  มีจ านวนคร้ังเข้าร่วมประชุม 6 คร้ัง แสดงว่านายสุพรรณ เศษธะ
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พานิช ยงัไม่ได้เป็นกรรมการ ดังน้ันท่ีระบุในรายงานการประชุมว่านายสุพรรณ เศษธะพานิช ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมไม่ควรมรีะบุไว้ 

2. ในวาระท่ี 6 ท่ีได้แจ้งว่ากรรมการท่ีมส่ีวนได้เสียไม่มสิีทธิออกเสียงในวาระนี ้เข้าใจว่าตรงจุดนีไ้ม่ถูกต้อง 
เพราะกรรมการควรมสิีทธิออกเสียงเลือกได้ แต่ในวาระของค่าตอบแทนกรรมการ วาระนีก้รรมการท่ีถือ
หุ้นอยู่ไม่มสิีทธิออกเสียงเพราะมส่ีวนได้เสียพิเศษ จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกต 

3. เร่ืองแผนการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเมียนมาร์ยังคงด าเนินการตามเดิมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร ตามท่ีได้แจ้งข้อมลูว่าการลงทุนมกีารเปลีย่นแปลงจาก 600 กว่าล้านบาท  

 
กรรมการผู้ จัดการ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในประเด็นความคืบหน้าในการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ของ GEP ท่ีเมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ว่า ในปัจจุบันเฟสท่ี 1 ท่ีก าลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ สามารถ
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้แล้วตั้งแต่ 27 กันยายน 2562 ซ่ึงเป็นโครงการแรกท่ีเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในเมยีนมาร์ และเป็นโครงการแรกของคนไทยท่ีด าเนินการส าเร็จในเมียนมาร์  และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเร่ิม
ก่อสร้างเฟสท่ี 2 แต่เน่ืองจากช่วงท่ีผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตน าเข้า
วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง และทีมงานไม่สามารถเดินทางเข้าพืน้ท่ีได้ อีกเหตุผลหน่ึงคือ อยู่ระหว่างรอการ
พิจารณาจากทางรัฐบาลประเทศเมยีนมาร์ว่าจะเลือกใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีผลิตจากประเทศจีนหรือประเทศทางฝ่ังยโุรป 
แต่ท้ังนี ้ในส่วนท่ีทีมงานสามารถด าเนินการได้ อาทิ การเตรียมพื้นท่ีในเขตก่อสร้างก็ได้เร่ิมกลับมาด าเนินการต่อแล้ว 
เน่ืองจากเป็นการใช้ผู้ รับเหมาช่วงจากในประเทศเมยีนมาร์ 

นอกจากนี ้จากท่ีเรียนให้ทราบไปในวาระก่อนหน้าว่าส่ิงท่ียากท่ีสุด และลงทุนสูงท่ีสุดในการด าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คือ เร่ืองการติดตั้ง Sub-station รวมถึงสายส่งขนาด 230kv ในขั้นตอนอ่ืน ๆ ท่ีเหลือสามารถ
ด าเนินการได้ง่ายกว่า ส าหรับเร่ืองการลงทุนเพ่ิมเติมท่ีลดลงจาก 600 ล้านบาท เหลือ 300 ล้านบาทท่ีรอเพ่ิมทุน เน่ืองจากใน
อดีตการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาสูง แต่ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ราคาค่าก่อสร้างจึงถูกลง ซ่ึงเป็น
ผลประโยชน์ต่อบริษัท เม่ือค่าก่อสร้างลดลงจะท าให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิมขึน้ โดยทีมผู้บริหารกไ็ด้มกีาร
ต่อรองเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดให้โครงการเพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนท่ีดีท่ีสุด 

ผู้ ช่วยเลขา ชี้แจงเพ่ิมเติมในประเด็นการลงบันทึกรายงานการประชุมในส่วนช่ือกรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม คือ นายสุพรรณ เศษธะพานิช ในหน้าท่ี 17 บริษัทได้ท าการบันทึกถกูต้องแล้ว เน่ืองจากวันท่ีจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ซ่ึงจัดเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2562 ซ่ึงวันดังกล่าว นายสุพรรณ เศษธะพานิช ยังคงมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท 
และนายสุพรรณฯ ได้ย่ืนหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ในวันท่ี 13 กันยายน 2562 ซ่ึงเป็นวันท่ีหลังจากการ
จัดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ส าหรับประเด็นเร่ืองการงดออกเสียงของกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่งใหม่ เน่ืองมาจากในปี 2563 ตาม AGM Check list ซ่ึงจัดท าโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์
ขึน้มาว่า มาตรฐานการจัดประชุมท่ีดี น่ันกคื็อในวาระของการเลือกกรรมการกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ กรรมการท่ีมีส่วน
ได้เสียสามารถงดออกเสียงได้โดยไม่น าคะแนนเสียงของกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียมานับเป็นฐานคะแนนเสียง กจ็ะเป็นการดี 
และท าให้บริษัทได้คะแนนจากการประเมินการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้ ซ่ึงในข้อนีฝ่้ายท่ีปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้บริษัท
ทราบในช่วงเวลาก่อนเร่ิมการประชุมคร้ังนี ้จึงได้ด าเนินการไม่นับคะแนนเสียงของนายวลัลภ สุขสวัสด์ิ เป็นฐานคะแนนเสียง
ส าหรับวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แต่ท้ังนี ้ในการงดออกเสียงในวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ใน AGM Check 
list ไม่ได้กล่าวถึง ทางบริษัทจึงไม่ได้แจ้งให้กรรมการท่ีมส่ีวนได้เสียงดออกเสียงในวาระดังกล่าว 
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นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น แจ้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมท่ีขอให้แก้ไขประเด็นการบันทึกช่ือกรรมการในส่วนของ
รายงานประจ าปี 2562 ของนายสุพรรณ เศษธะพานิช เน่ืองจากนายสุพรรณ เศษธะพานิช ได้รับการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระตามมติของท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2562 และได้ลาออก
จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 13 กันยายน 2562 ข้อความตรงจุดนีก้ับข้อความในรายงานการ
ประชุมมคีวามแตกต่างกันเลก็น้อย 

ผู้ช่วยเลขา ชีแ้จงในประเดน็ของเอกสารว่า ในรายงานการประชุมไม่มีวาระการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพ่ิมเติม 
ดังน้ันจึงน่าจะเป็นการผิดพลาดในการพิมพ์ข้อความในส่วนของรายงานประจ าปี 2562 ดังน้ันข้อความในรายงานการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ได้บันทึกไว้ถกูต้องสมบูรณ์แล้ว 

 
นายสมชัย สุชาติเจริญย่ิง ผู้ ถือหุ้น  มีประเด็นสอบถามเพ่ิมเติมในเร่ืองแผนการด าเนินงานในด้านธุรกิจ

พลังงาน จะมีความคืบหน้าต่อไปอย่างไร ท่ีผ่านมาธุรกิจต่าง ๆ ท่ีประเทศเมียนมาร์ค่อนข้างมีความเส่ียงสูง บริษัทมีความ
มั่นใจได้อย่างไรว่าจะสามารถด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า GEP ต่อไปได้ในเฟสท่ี 2-3-4 นอกจากนีไ้ม่ทราบว่า จะสามารถ
จัดการเดินทางเพ่ือเยีย่มชมโรงไฟฟ้าท่ีเมยีนมาร์ให้กับผู้ถือหุ้นท่ีมคีวามสนใจได้หรือไม่ 

 
กรรมการผู้ จัดการได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในประเดน็ข้างต้นว่า ตามท่ีได้เรียนเพ่ือทราบถึงกลยทุธ์ทาง

ธุรกิจของบริษัท ในปัจจุบันธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีเมืองมินบู บริษทัถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 20 จากจ านวนท้ังหมดร้อยละ 100 
ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับบริษัทแล้ว หากพิจารณาจากตัวเลขส่วนแบ่งก าไรเม่ือด าเนินการครบท้ัง 4 เฟส ก็จะเป็นตัว
เลขท่ีน่าพึงพอใจ ซ่ึงบริษัทได้มกีารน าเสนอข้อมลูให้ทราบแล้ว และในการด าเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์น้ัน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีบริษัท
มคีวามมัน่ใจ และมีความช านาญมากอยู่แล้ว กจ็ะยังคงมุ่งมั่นสร้างการเติบโต และสร้างผลก าไรต่อไป ในเร่ืองของสัดส่วน
ผลการด าเนินงานในอนาคต ธุรกิจพลังงานมีผลตอบแทนท่ีมากกว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์  โดยเปรียบเทียบจากขนาดธุรกิจท่ี
โครงการด้านพลงังานมขีนาดการใช้เงินลงทุนท่ีสูงกว่า 

ส าหรับข้อเสนอแนะท่ีต้องการจะเดินทางไปดูพืน้ท่ีโครงการท่ีเมียนมาร์น้ัน ทางบริษัทไม่ได้มีข้อขัดข้องแต่
อย่างใด เพียงแต่ต้องรอช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการเดินทางในเมียนมาร์ค่อนข้างล าบาก จากสภาพภูมิประเทศเป็น
ภูเขาไม่สะดวกท่ีจะใช้รถบัสให้บริการ ในการเดินทางต้องใช้รถท่ีมีขนาดเลก็เป็นจ านวนหลายคัน ดังน้ันต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยเป็นหลัก กรณีท่ีจะเดินทางเข้าพืน้ท่ีกันเป็นจ านวนมากควรท่ีจะต้องรอให้ทางเมียนมาร์สร้างสนามบินท่ีเมืองมา
เกวยให้แล้วเสร็จก่อน เพ่ือลดระยะทางการเดินทางและความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการเดินทางด้วยรถยนต์  

 
นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นการซ้ือประกันความเส่ียงของโครงการ

โรงไฟฟ้าว่า เป็นลักษณะใด ซ้ือท่ีไหนและเบีย้ประกันเป็นอย่างไร หากกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันจะได้รับเงินคืนหรือไม่
อย่างไร 

 
กรรมการผู้ จัดการได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในประเด็นการซ้ือประกันความเส่ียง และการด าเนินการใน

เมยีนมาร์ เน่ืองจากทีมผู้บริหารมกีารเดินทางเข้าพืน้ท่ีหลายคร้ัง การพัฒนาภายในประเทศเมยีนมาร์มอีย่างต่อเน่ือง มีสถานท่ี
อ านวยความสะดวกตามเมืองใหญ่ อาทิ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ แต่เพ่ือเป็นการรับประกันให้กับโครงการ ทางโครงการได้มีการ
ซ้ือประกันความเส่ียงเป็นรูปแบบ  Political Risk โดยจะคิดเป็นมูลค่าร้อยละ2 จากมูลค่าของโครงการ และได้มีการต่ออายุ
ประกันความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองทุกปี  
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โดยเหตุผลหลักท่ีโครงการได้ท าประกันความเส่ียงเน่ืองจาก โครงการได้มีการย่ืนขอวงเงินสินเช่ือเพ่ือการ
ลงทุนโครงการกับ EXIM Bank และธนาคารกรุงไทย ซ่ึงมหีลกัเกณฑ์และเง่ือนไขว่า โครงการจะต้องมีประกันความเส่ียงภัย
ในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลมุครบถ้วนทุกด้าน ซ่ึงรวมถึง Political Risk และ Business Interuption ด้วย 

นอกจากนีย้ังให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีเมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ มี
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 100 - 115 และทางรัฐบาลประเทศเมยีนมาร์รับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตได้ท้ังหมด 
 

ภายหลงัการตอบค าถามดงักล่าว ในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้
กล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุน้ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 16.55 น. 
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