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ที ่ECF2 006/2564 
         

31 มีนาคม 2564  
 
เร่ือง ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2) 

2. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3 และ 4) 
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
4. ประวติักรรมการท่ีเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง และค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2564 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 
6. รายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 8) 
7. สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั 

(มหาชน) คร้ังท่ี 4 (ECF-W4) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 

8. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 12 และวาระท่ี 14) 

9. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
10. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
 การมอบฉนัทะและวธีิการมอบฉนัทะ 

บริษัทขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือทราบถึงการงดแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับ

แนวทางท่ีหน่วยงานก ากับดูแลได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของช าร่วยในการประชุมให้กับผู้ถือหุ้น  
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 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียง 
11. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
12. ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
13. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 
14. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 
15. ค าอธิบายการใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) 
16. แนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
17. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ท่ีตอ้งน ามาในวนัประชุม)  
 
ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 

กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ณ ขณะน้ี บริษทัมีความ
ห่วงใยต่อสุขภาพอนามยัของผูถื้อหุน้ทุกท่าน บริษทัจึงขอแนะน าใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียใด ๆ กบัทุกวาระการประชุมในคร้ังน้ี เขา้ประชุมและออกเสียงแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดย
ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12. หรือในกรณีท่ีท่านหรือผูรั้บ
มอบฉนัทะของท่านประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม ขอให้ท่านหรือผูรั้บมอบฉันทะของท่านศึกษาและปฏิบติัตามแนวปฏิบติัเพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อย่างเคร่งครัด รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 16. เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ี กลต. จท-1. (ว) 9/2563 เร่ือง การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัจดทะเบียน ภายใตส้ถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 

ในการน้ี บริษทัขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ส่งหนงัสือมอบฉนัทะกลบัมายงับริษทัภายในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 หรือเขา้
ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัที ่8 กรกฎาคม 2563 

วตัถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทัได้ถูกจัดข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2563 โดยไดมี้การจดัท ารายงานการประชุม และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่
วนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี  www.eastcoast.co.th เพื่อให้
ผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้ง ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

http://www.eastcoast.co.th/
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วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
วตัถุประสงค์และเหตุผล สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัย่อยในรอบปีบัญชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2563 ซ่ึงส่งมา
ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 รับทราบผลการ
ด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2563  

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  2  
การลงมติ –เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ- 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทย่อย ประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้อนุมติั โดยสรุปสาระส าคญัตามงบการเงินรวมได ้ดงัน้ี 
 

รายการ 

รอบปี 2563 
ส้ินสุด 

ณ 31 ธันวาคม 2563 

รอบปี 2562 
ส้ินสุด 

ณ 31 ธันวาคม 2562 
เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท เพิม่ขึน้/(ลดลง) 
สินทรัพยร์วม 3,544.72 3,348.31 5.87% 
หน้ีสินรวม 2,304.94 2,106.63 9.41% 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,239.78 1,241.68 - 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 239.87 239.87 - 
รายไดจ้ากการขาย – สุทธิ 1,384.49 1,254.18 10.39% 
รายไดร้วม 1,415.63 1,290.94 9.66% 
ตน้ทุนขาย (1,077.23) (851.54) 26.50% 
ค่าใชจ่้ายรวม (1,291.20) (1,109.90) 16.33% 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 35.14 10.76 226.69% 
ภาษีเงินได ้ (13.80) (7.49) 84.21% 
ก าไรส าหรับปี 31.65 68.87 (54.04%) 

ก าไรส าหรับปี-ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 41.16 69.89 (41.10%) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 17.70 65.44 (72.96%) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี-ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 27.21 66.46 (59.06%) 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอคัรเดช เปล่ียนสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั แลว้ เห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณา
อนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากเห็นวา่ ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ส้ินสุด

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดให้การ

จ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไรและหากบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ทั้งน้ี
การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้จ านวน 1,550,000 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.09 ของก าไรสุทธิประจ าปี ดงันั้น บริษทัจะมีเงินทุนส ารองสะสมตามกฎหมายรวมจ านวน 
28,950,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของทุนจดทะเบียน 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง 
แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

(1) จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หรือคิดเป็น
เงินจ านวน 1,550,000 บาท ดงันั้น บริษทัจะมีเงินทุนส ารองสะสมตามกฎหมายรวมจ านวน 28,950,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
9.68 ของทุนจดทะเบียน  

(2) จดัสรรเป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ซ่ึงเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
(จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท โดยจ่ายจากส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0104 
บาทต่อหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้จะไม่ถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได ้และจ่ายจากส่วนท่ี
ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ 0.0021 บาทต่อ
หุน้ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 11,994,000 บาท ทั้งน้ี การให้สิทธิดงักล่าวของบริษทั ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจาก
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ตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 และ 18 สรุปใจความ
ส าคญัวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดย
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมารับต าแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและ
ปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็น
ผูอ้อกจากต าแหน่ง  

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัมีจ านวนทั้งหมด 8 ท่าน ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 คร้ัง
น้ี กรรมการท่ีต้องพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ งหมด มี 3 ท่าน โดยรายช่ือ
คณะกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระในรอบน้ีตามมติท่ีไดพิ้จารณาน าเสนอช่ือโดยคณะกรรมการสรรหา 
ประกอบดว้ย 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์
2. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ 
3. นายอารักษ ์  สุขสวสัด์ิ 

ทั้งน้ีบริษทัไดมี้ประกาศเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรได้รับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยน าประกาศข้ึนแสดงในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 แต่ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นเหมาะสมเขา้มาใหพิ้จารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี  

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ 
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์นายชาลี สุขสวสัด์ิ และ นายอารักษ์ สุขสวสัด์ิ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั
ครบถว้นตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานก ากับดูแลไดก้ าหนดไว ้
รวมทั้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้นการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงดา้นบญัชี 
การเงิน และการบริหารเป็นอยา่งดีซ่ึงจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั สมควรเลือกกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
วาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการและเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองอย่าง
รอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีแลว้วา่ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหา ไดพิ้จารณากลัน่กรองแลว้เห็นวา่ กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดกหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงาน และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 
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อีกทั้ง รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปี หากไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ัง
น้ี (ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษทั เห็นวา่ ท่านไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นไปตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอยของกรรมการและผูบ้ริหาร ตาม พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ไม่เคยมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และพิจารณาตดัสินใจในวาระต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้นมาโดยตลอด ดงันั้นการ
รักษากรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถไวก้บับริษทั จะส่งผลให้บริษทัไดรั้บประโยชน์ และในส่วนของการเสนอ
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายช่ือ
บุคคลดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนด
วาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี  

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ เพ่ือด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายชาลี สุขสวสัด์ิ เพ่ือด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อ านาจ
ลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรร
หา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ  เ พ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการผู ้มี อ  านาจลงนาม 
กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

รายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 หมายเหตุ ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทัจะพิจารณา
อนุมติัเป็นรายบุคคล 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 24 คณะกรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติอนุมติั 

หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดน้ าเสนอค่าตอบแทน
โดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ 
การพิจารณาจ านวนบริษทัย่อย บริษทัร่วม ท่ีมีอยู่ตามโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ท่ีบริษทัได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ โดยการน าขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีก าหนดในเบ้ืองตน้ไปเปรียบเทียบอา้งอิงกับรายงานการ
ส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ซ่ึงจ ัดท าโดยฝ่ายวิจัยและพฒันา สถาบันกรรมการบริษทัไทย ออก
รายงานเม่ือเดือนธันวาคม 2563 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะด าเนินการจัดท าข้ึนทุก ๆ 2 ปีโดย
บริษทัได้เปรียบเทียบระดับค่าตอบแทนกับกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ รายได้ และมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด  
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564
อนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ของบริษทั ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

วงเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 
 

วงเงนิค่าตอบแทนปี 2564  
ปีทีเ่สนอ 
(บาท) 

วงเงนิค่าตอบแทนปี 2563  
 

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

หมายเหตุ : วงเงนิค่าตอบแทนเท่ากบัการจ่ายในรอบปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 ทีผ่่านมา  
 
อตัราค่าตอบแทนรายเดือน 
 

ต าแหน่ง 
อตัราค่าตอบแทนปี 2564  

ปีทีเ่สนอ 
(บาทต่อท่านต่อเดือน) 

อตัราค่าตอบแทนปี 2563  
(บาทต่อท่านต่อเดือน) 

ประธานกรรมการ 39,000 34,000 
กรรมการ 29,000 24,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,000 29,000 
กรรมการตรวจสอบ 29,000 24,000 

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ขอเสนอปรับเพิ่มขึน้จากปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 อีกเป็นจ านวน 
5,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน  

 
ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด :  
 

ต าแหน่ง 
อตัราค่าตอบแทนปี 2564  

ปีทีเ่สนอ 
(บาทต่อท่านต่อคร้ัง) 

อตัราค่าตอบแทนปี 2563  
 

(บาทต่อท่านต่อคร้ัง) 
คณะกรรมการบริษทั 9,000 9,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 9,000 9,000 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 9,000 9,000 
คณะกรรมการสรรหา 9,000 9,000 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 9,000 9,000 

หมายเหตุ : อตัราค่าเบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เท่ากับการจ่าย
ในรอบปี 2563 ทีผ่่านมา 
 



 

 
8 | ห น้ า ท่ี  

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

สนามกอลฟ์ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพ่ือการพกัผอ่นหรือสนัทนาการ (Member Club) –ไม่มี- 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เป็นวงเงิน
จ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้บริษทัตอ้งจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี ทั้ งน้ีหน่วยงานก ากับดูแลได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมขอ้ก าหนดเม่ือไม่นานมาน้ีวา่ โดยใหเ้ร่ิมตั้งแต่รอบปีบญัชี 2562 น้ีเป็นตน้ไป บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีการหมุนเวียน
ผูส้อบบญัชี (ในส านกังานเดิมหรือต่างส านกังานก็ได)้ โดยผูส้อบบญัชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่วา่จะติดต่อกนัมา
หรือไม่ก็ตามไดสู้งสุดรวมกนัไม่เกิน 7 ปีโดยมีก าหนด cooling-off period (ระยะพกั) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลบัมาลง
นามรับรองงบการเงินของบริษทันั้นไดอี้กคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี ในช่วง transitional period ของการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดน้ี (รอบ
ปีบญัชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผอ่นผนัให ้cooling-off period ของผูส้อบบญัชีอยา่งนอ้ยตอ้งครบ 3 ปีโดยไม่ตอ้งถึง
ก าหนดระยะเวลา 5 ปีได ้ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือผูส้อบบัญชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เห็นควรและเหมาะสม 
เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปี 2564 เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการสอบ
บัญชี มีอตัราค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมทั้ งปฏิบัติหน้าท่ีในปีท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี และเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มีความเป็นอิสระ และไม่มี
ความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยก าหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี ซ่ึงเท่ากบัปี 2563 ท่ีผ่านมา 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
เสนอให้ท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือผูส้อบบัญชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควรและ
เหมาะสมเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2564 และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
2,690,000 บาทต่อปี ซ่ึงเท่ากบัปี 2563 ท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
299,161,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 237,158,598 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
959,487,590 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ภายใตบ้ทบญัญติัมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ก าหนดไวว้า่ บริษทัจะเพ่ิม

ทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้โดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมข้ึนได ้เม่ือหุ้นทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่า
หุ้นครบถว้นแลว้ เวน้แต่ หุ้นที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ดงันั้น เพ่ือให้บริษทัสามารถด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัได ้อนัเน่ืองจากการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4  (“ECF-W4”) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามรายละเอียด
ท่ีระบุไวใ้นวาระที่ 11 และเพื่อให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. บริษทัมหาชนไดก้ าหนดไว ้บริษทัจึงประสงคที์่จะลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั จ านวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงั
ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 237,158,598 หุ ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้ ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  

ทั้งน้ี หุ้นสามญัที่ถูกตดัทิ้งในคร้ังน้ี จ านวน 237,158,598 หุ้น เป็นหุ้นสามญัที่เหลือจากการจดัสรรโดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1. หุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 129,958,598 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ี
เหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั คร้ังท่ี 3 (ECF-W3) ซ่ึง ECF-W3 ไดห้มดอายลุงเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีผ่านมา 

2. หุ้นสามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 95,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ซ่ึงไดร้ับ
อนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจ าปี 2563 เพื ่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

3. หุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อจัดสรร
ส าหรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 เน่ืองจากการท่ีบริษทัออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามขอ้ (2) 

4. หุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อจดัสรรส าหรับ
การปรับสิทธิของ ECF-W3 เน่ืองจากบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของก าไร
สุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องบริษทั ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือ
วนัท่ี 22 เมษายน 2562 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแลว้วา่เหมาะสมและสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 

2564 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 
บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 237,158,598 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 
0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนขา้งตน้ บริษทัตอ้งด าเนินการแกไ้ข

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 239,871,897.50   บาท (สองร้อยสามสิบเก้าลา้นแปดแสนเจ็ดหม่ืน
หน่ึงพันแปดร้อยเก้า สิบ เจ็ดบาทห้า สิบ
สตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น    959,487,590   หุน้ (เก้าร้อยห้าสิบเก้าลา้นส่ีแสนแปดหม่ืนเจ็ด
พนัหา้ร้อยเกา้สิบหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.25  บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 
   959,487,590   หุน้ (เก้าร้อยห้าสิบเก้าลา้นส่ีแสนแปดหม่ืนเจ็ด

พนัหา้ร้อยเกา้สิบหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (ศูนยหุ์น้)” 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาและอนุมติั

การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ดว้ยการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอทุกประการ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วารเที ่11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 4 

(“ECF-W4”) จ านวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เน่ืองจากปัจจุบันบริษัท มีแผนธุรกิจท่ีจะขยายก าลังการผลิตในธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั ดว้ยการลงทุนเพ่ิมในเคร่ืองจกัรแบบก่ึงอตัโนมติัส าหรับกระบวนการผลิต
สินคา้ และการขยายฐานลูกคา้ให้เพ่ิมข้ึนจากเดิม รวมถึงการหาแนวทางเพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็น
เงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกิจการรวมทั้งเสริมสร้างใหบ้ริษทัมีฐานเงินทุนท่ีแขง็แกร่งข้ึนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจหลกั 
และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทั รวมถึงการลงทุนในธุรกิจดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการเติบโตของ
บริษทัในระยะยาว  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เพ่ือเป็นการรองรับการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษทั ในช่วงปี 2564 - 2567 ทั้งในเร่ือง
ของจ านวนเงินลงทุน และระยะเวลาการใชเ้งิน บริษทัไดพิ้จารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการใชเ้งินของบริษทั ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน โดยพิจารณาเห็นวา่ ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโร
นาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) แมส้ถานการณ์ปัจจุบนัจะเร่ิมดีข้ึนบา้งจากการจดัหาวคัซีนไดแ้ลว้ แต่เพ่ือเป็นแนว
ทางการป้องกนัความเส่ียงและการขาดสภาพคล่องทางดา้นการเงินท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษทัจึงไดพิ้จารณาแนวทางในการ
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ระดมทุนผ่านตลาดทุนด้วยวิธีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงส าหรับการจดัเตรียมไวเ้ป็นแหล่งเงินทุน โดยพิจารณาวา่ จะเป็นอีกแนวทางท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัในช่วงอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั จึงมีความเห็นว่า การระดมทุนดว้ยการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“ECF-W4”) จ านวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่
ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือน าเงินท่ีจะไดจ้ากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตาม ECF-W4 ไป
ใชส้ าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั และเพื่อการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง รวมถึงการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ตามแผนธุรกิจของบริษทั ดงัท่ีกล่าวในขา้งตน้ เป็นวิธีการระดมทุนท่ีมีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

อยา่งไรก็ตามการระดมทุนดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้โดยจะข้ึนอยูก่บัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมี
การใชสิ้ทธิ โดยผลกระทบสามารถแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ในกรณีน้ี จะไม่เกิดผลกระทบ หากผูถื้อหุ้นเดิมใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจ านวน และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 
แต่มีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจ านวน จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออก
เสียงของผูถื้อหุน้เดิมลดลงร้อยละ 16.67  

2. ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) ไม่เกิดผลกระทบ เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ECF-W4 เท่ากบั 2 บาทต่อหุน้ ซ่ึงสูงกวา่ราคาตลาดท่ี 1.59 บาทต่อหุน้ ซ่ึงค านวณจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้
ยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (วนัพฤหสับดีท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564) และ 

3. ดา้นการลดลงของก าไรสุทธิต่อหุน้ (EPS Dilution) จะมีผลกระทบสูงสุดอยูท่ี่ร้อยละ 16.67  
ทั้งน้ีขอใหพิ้จารณาเม่ือเทียบกบัประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บจากการน าเงินทุนท่ีไดจ้ากการออกและเสนอ

ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 ไปลงทุนตามแผนธุรกิจขา้งตน้ ซ่ึงจะน ามาสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน และผลตอบแทนท่ีดีอนั
เป็นผลดีกบัการเติบโตของบริษทัในระยะยาว ส าหรับรายละเอียดผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือ
หุน้ (Control Dilution) การลดลงของราคา (Price Dilution)  และการลดลงของก าไรสุทธิต่อหุน้ (EPS Dilution) ปรากฎตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 (สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (ECF-W4))  

บริษทัจึงมีความประสงคที์่จะออกและเสนอขาย ECF-W4 โดยจะจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทั ตาม
สัดส่วน มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 (สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (ECF-W4)) ทั้งน้ี ECF-W4 มีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี  

 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั อีสต์โคสท์

เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-
W4”)   

ชนิดของหลกัทรัพย ์  ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 
จ านวนท่ีออก : 191,897,518  หน่วย 
ราคาต่อหน่วย : 0.00  บาท จดัสรรโดยไม่คิดมูลค่า 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1  หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 2.00 (สอง) บาทต่อหุน้  
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วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 มิถุนายน 2564 หรือวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด   
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วธีิการจดัสรร : ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั จะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในอตัรา 

5 หุน้เดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษใหปั้ดเศษท้ิง) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิการแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามญัของบริษทั ไดต้ามก าหนดเวลาดงัน้ี 
1. คร้ังแรกใน วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 
2. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 
3. วนัท่ี 20 มีนาคม 2565 
4. วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2565  
5. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 
6. วนัท่ี 20 มีนาคม 2566  
7. วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2566 
8. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2566  
9. วนัท่ี 20 มีนาคม 2567 
10. และคร้ังสุดทา้ยใน วนัท่ี 2 มิถุนายน 2567 ก าหนดให้ตรงกบั
วนัครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิซ่ึงตรงกับวนัท่ี 2 
มิถุนายน 2567 

ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษทั 
ให้เล่ือนวนัก าหนดใช้สิทธิคร้ังดังกล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า โดย
บริษทั จะไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก าหนด
เรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสามญัของบริษทั ท าการซ้ือขายอยู่
ในขณะนั้น 

อ่ืน ๆ : คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษัท 
และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั มีอ านาจในการ 
(1) ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อันจ าเป็นและ

สมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามัญเ พ่ิมทุน เช่น ว ันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
รายละเอียดและขั้นตอนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลา
การใชสิ้ทธิ และวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ฯลฯ  

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและ
การยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
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ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ท่ีหุน้สามญัของบริษทั ท าการซ้ือขายอยูใ่นขณะนั้น และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาและอนุมติั
เร่ืองดงัต่อไปน้ี  

(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W4 จ านวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า 
ในอตัราส่วน 5 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิให้ปัดท้ิง และก าหนดราคาการ
ใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเท่ากบั 2 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 (สรุป
รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (ECF-W4)) และ 

(ข) ให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ และวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ฯลฯ  

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสามญัของบริษทัท า
การซ้ือขายอยูใ่นขณะนั้น และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
นอกจากน้ีบริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ECF-W4 (Record Date) ในวนัศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 

2564 และก าหนดวนัจดัสรร ECF-W4 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในวนัพธุท่ี 2 มิถุนายน 2564  
บริษทัจะเสนอขาย ECF-W4 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (วนัท่ี 

22 เมษายน 2564) มีมติใหอ้อกและเสนอขาย ECF-W4 จ านวน 191,897,518 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 
การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 

287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท คร้ังที ่4 (ECF-W4) 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล จากการที่บริษทัมีแนวทางและวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ดงัมีรายละเอียด

ตามที่ปรากฎในวาระที่ 11 ขา้งตน้ บริษทัจึงขอเสนอพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 
47,974,379.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
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จ านวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (ECF-W4) 

ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดของการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในแบบรายงานการเพ่ิมทุน 
(F 53-4) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8) 

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแลว้วา่เหมาะสมและสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2564 พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (ECF-W4) โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ทั้งน้ี
ในส่วนของความเห็นของคณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริษทั การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนขา้งตน้ บริษทัตอ้งด าเนินการแกไ้ข

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 287,846,277   บาท (สองร้อยแปดสิบเจ็ดลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหก
พนัสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น    1,151,385,108    หุน้ (หน่ึงพันหน่ึงร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสน
แปดหม่ืนหา้พนัหน่ึงร้อยแปดหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.25  บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 
   1,151,385,108    หุน้ (หน่ึงพันหน่ึงร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสน

แปดหม่ืนหา้พนัหน่ึงร้อยแปดหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (ศูนยหุ์น้)” 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาและอนุมติั

การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที ่14 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามท่ีไดเ้สนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนในวาระที่ 12 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ ้นสามญัเพิ ่มทุนจ านวน 
191,897,518 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ ECF-W4 ที่จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทั โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจดัสรร คือ จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในอตัรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยก าหนดราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 2 บาท ต่อ 1 หุ้น  

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจลงนามใน
เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึง
รวมถึงการติดต่อ และการยืน่ค  าขออนุญาตหรือขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสามญัของบริษทัท าการซ้ือขายอยู่
ในขณะนั้น และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาและอนุมติั

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 191,897,518 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของ ECF-W4 
ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า โดยวธีิการจดัสรร คือ จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในอตัรา 5 หุ้น
เดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ และการมอบอ านาจท่ีเก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดขา้งตน้  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่15 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัจะเปิดให้ผูถื้อ
หุน้ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง
และประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกขอ้ความ
และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 13 หรือสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.eastcoast.co.th  
พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 และเพ่ือให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นไปดว้ยความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน โปรดส่งกลบัมายงับริษทัภายในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ทั้งน้ี บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกในการปิด
อากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย   

กรณีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามท่ีตอ้งการให้บริษทัช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมท่ีน าเสนอ
ในคร้ังน้ี สามารถจดัส่งค าถามล่วงหน้าไดท่ี้ e-mail : ir@eastcoast.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2152-7305 

อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 (Record Date) 
ในวนัศุกร์ท่ี 19 มีนาคม 2564 

            ขอแสดงความนับถือ 
     บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
      โดยค าสั่งของคณะกรรมการ 
 
 

                   (นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล) 
               เลขานุการบริษทั 

http://www.eastcoast.co.th/
mailto:ir@eastcoast.co.th%20หรือ
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ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์0-2152-7301-4 ต่อ 212 หรือ 202 โทรสาร 0-2152-7305 
 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID -19) มีผลกระทบไปทัว่โลก และธุรกิจการขนส่งทางอากาศ
หยดุการใหบ้ริการ ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้อาจไม่ไดรั้บเอกสารแจง้สิทธิประโยชน์ เช่น หนงัสือเชิญประชุมเช็ค/ดราฟทเ์งินปันผล 
และใบหุน้ ฯลฯ ดงันั้น จึงขอเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้บุคคลธรรมดาสญัชาติไทยและต่างชาติ ท่ีมีเบอร์มือถือจดทะเบียนใน
ประเทศไทยเพื่อรับ OTP สมคัรใชบ้ริการ Investor Portal ของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 
เพ่ือรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของท่าน ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ สามารถสมคัร

ผา่น URL Link: https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html โดยไม่มีค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ โปรดติดต่อ SETContactCenter : https://www.set.or.th/contactcenter 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่1 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่2 

 
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 านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 959,487,557 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 312,462,090.75 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมด 1,249,848,363 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  

โดยขณะเร่ิมเปิดการประชุม มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น มาเขา้ร่วมการประชุมจ านวนทั้งส้ิน 104 
ราย นับรวมจ านวนหุ้นได ้593,796,139  หุ้น เท่ากบัร้อยละ 61.8868 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั
จ 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
ประชุมเพื่อท 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 
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5. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ  รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
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 โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และ รศ.ทรงกลด จารุ

สมบติั ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 
 

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) เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีตอบขอ้ซกัถามในเน้ือหา
ของวาระการประชุม ประกอบดว้ย 

1. นายธีรศกัด์ิ   เพช็รไพบูลย ์ 
2. นายพีรพงษ ์ พรพิพฒัน์กลุ 

 
ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ 

1. นางสาวสาริสา  ทองกิตติกลุ  ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
 

บริษทัไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ทุกท่านเขา้ใจเก่ียวกบักติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนบัคะแนน
เสียง และวธีิการค านวณคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 
กตกิาการประชุม 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม จะไดรั้บแจกบตัร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมการประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะ
เรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉันทะจะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน ซ่ึงมติดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุ้นไดร้ะบุ
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ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเจา้หนา้ท่ีจะน าคะแนนท่ีผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะก าหนดมาล่วงหนา้น้ีบนัทึกใน
ระบบและน ามานบัรวมเม่ือมีการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

2. คะแนนเสียงรวมและจ านวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากนั เน่ืองจากมีผูถื้อ
หุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะบางท่านอาจจะเขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ
ท่ีเขา้ร่วมประชุมทนัในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะในวาระท่ีมาเขา้ร่วมประชุมทนัและวาระ
ท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น และส าหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นห้องประชุมใน
วาระใด ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถใชสิ้ทธิของท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนให้กบัเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

3. การซกัถามและแสดงความเห็นของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะ เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือ
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 ้
ถือหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะไดมี้โอกาสซกัถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึงในแต่ละวาระโดยไม่เป็นการ
รบกวนเวลาของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านอ่ืนมากเกินควร ทางบริษทัขอช้ีแจงแนวทางปฏิบติัในการ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น ดงัน้ี 
3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีตอ้งการซกัถามกรุณายกมือ
ข้ึน เพ่ือแสดงตนและให้ประธานท่ีประชุมอนุญาต ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะประสงค์จะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในท่ีประชุมจะพิจารณาโดยค านึงถึงผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ียงัมิไดมี้โอกาสซกัถามหรือแสดงความเห็นก่อน ซ่ึงประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูจ้ดัล าดบัให ้

3.2 เม่ือผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไดรั้บอนุญาตจากประธานในท่ีประชุมแลว้ ให้เดินไปท่ีไมโครโฟนท่ี
ตั้งอยูใ่กลก้บัท่าน พร้อมแจง้ช่ือ – นามสกลุ ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนการซกัถามหรือแสดงความเห็นทุกคร้ัง 
และหากเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ขอให้แจง้ช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะดว้ย เพื่อบริษทัจะไดบ้นัทึกรายงานการ
ประชุมไดค้รบถว้น ทั้งน้ีการซกัถามหรือแสดงความเห็นจะตอ้งกล่าวกบัประธานในท่ีประชุมเท่านั้น จะ
ไม่มีการกล่าวโตแ้ยง้กบัผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะรายอ่ืน และตอ้งใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม 

3.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอให้น าไปซักถามหรือ
แสดงความเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม 
 

การลงคะแนนเสียง 
4. ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียใน

เร่ืองใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเคร่ืองหมายถูก () หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ลงในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน และส่งให้เจา้หนา้ท่ี หากใส่
เคร่ืองหมายไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือวา่เป็นโมฆะและถือเป็นบตัรเสีย  

5. การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะและถือเป็นบตัรเสีย 
ก. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง 
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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  
a. วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ 

วาระท่ี 2 4 5 6 8 14 และวาระท่ี 15 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู ้
ถือหุ้นซ่ึงลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และบตัรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีงด
ออกเสียง 

b. วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม ไดแ้ก่วาระท่ี 7 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมท่ี
ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

c. 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 าหรับผูท่ี้ออกเสียง
เห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ี ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อนและส่งคืนแก่เจา้หน้าท่ีของบริษทัหลงัเสร็จส้ินการ
ประชุม 

10. เพ่ือใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี 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 ัง่ยืน ประจ าปี 2562  บริษทัไดด้ าเนินการจดัส่งให้แก่ผู ้

ถือหุน้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีน้ีในรูปแบบ QR Code  แลว้ หากท่านใดมีความประสงคต์อ้งการ
รับแบบรูปเล่ม สามารถรับได ้ณ บริเวณโตะ๊ลงทะเบียนของบริษทั 
เร่ิมการประชุม 

พลเอก เทอดศักด์ิ มารมย ์ประธานกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี                
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วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใชใ้นการประชุมวนัน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทัและแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)  ตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 ซ่ึงบริษทั
ไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 จนถึงวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งค าถามเขา้มาล่วงหน้า  

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวมทั้งส้ิน 17 
วาระ 

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

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2562 ของบริษทั โดยไดมี้การจดัท ารายงานการประชุม และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่
วนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.eastcoast.co.th เพื่อใหผู้ ้
ถือหุน้ไดรั้บทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

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 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
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ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัย่อยในรอบปีบญัชี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 
ซ่ึงส่งใหใ้นรูปแบบ QR Code พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้  

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระน้ีขอ
เชิญ นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ รายงานผล
การด 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 
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  
ทั้ งในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม ตามแผนงานการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจท่ีจะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของธุรกิจหลกั โดยมีโครงสร้างการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
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โครงสร้างการด าเนินธุรกจิของบริษัทในปัจจุบัน 

 
โดยในรอบปี 2562 นบัไดว้า่เป็นความโชคดีของบริษทัซ่ึงทางผูบ้ริหารไดมี้การประชุมหารือ และไดมี้การ

ปรับปรุงโครงสร้างของบริษทัใหม่ โดยไดด้ าเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการบริหารความเส่ียง 
กระจายความเส่ียงในกลุ่มลูกคา้ของบริษทัตั้งแต่ช่วงก่อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 
(COVID-19) ซ่ึงอุบติัข้ึนโดยไม่คาดคิด 

ในอดีตท่ีผา่นมาลูกคา้หลกัของบริษทัจะเป็นลูกคา้จากประเทศญ่ีปุ่นเป็นหลกั 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) 
ตวัเลขการส่งออกสินคา้ของบริษทัไปประเทศอินเดียปรับตวัสูงข้ึนถึงร้อยละ 7 และจากสดัส่วนประชากรในประเทศอินเดีย
ท่ีมีมากกว่าพนัลา้นคน ทางบริษทัคาดวา่จะท าให้ตลาดในประเทศอินเดียสามารถเติบโตข้ึนไดอี้กภายหลงัจากมีการปลด
ลอ็คมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 

อีกหน่ึงแผนงานท่ีไดมี้การพิจารณาขยายตลาดไวก่้อนจะเกิด COVID-19 คือ สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จากตวัเลขในปี 2562 มีตวัเลขการส่งออกอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 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 าให้ตอ้งหยดุการด าเนินงานไปเกือบ 2 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม ถึงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2563 โดย
สรุปไดต้ามขอ้มูลสดัส่วนลูกคา้ในปัจจุบนั ดงัแผนภาพ 
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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 เมกะวตัตแ์รก
เรียบร้อยแลว้ โดยอยูร่ะหวา่งการพิจารณาการด าเนินการเพ่ิมเติมอีก 1 เมกะวตัต ์และในพ้ืนท่ีบริเวณโรงงานไดมี้การปรับ
พ้ืนท่ีเตรียมพร้อมส าหรับการขยายอาคารผลิตสินคา้ โดยอาจจะเป็นการเพ่ิมเติมเคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตเพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของยอดขายสินคา้ หรือสร้างเป็นอาคารอเนกประสงคเ์พ่ือเตรียมน ามาใชป้ระโยชน์ต่อไป 

(2) การลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เมืองมินบู เขตมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ ภายใตก้าร

บริหารจดัการของบริษทั กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด ์จ ากดั (GEP) ซ่ึงบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ 
จ ากดั (ECF Power) เขา้ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบนัโครงการดงักล่าวเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) เฟสท่ี 1 
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 ซ่ึงมีสาเหตุจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ท าให้เกิดความล่าชา้ในแผนงานการก่อสร้าง และการเดินทางต่าง ๆ แต่ในปัจจุบนั
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 ไทยแลนด ์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 แอด๊ไวเซอร่ี จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน เพ่ือระดมทุนขยายธุรกิจ ตามพนัธกิจกา้วสู่การเป็นผูน้ าทางความคิด ลด
การปล่อยมลพิษ น าโลกสู่ผลลพัธ์ท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงมี ดร. วีรพฒัน์  เพชรคุปต ์ กรรมการ และนายสัมฤทธ์ิชยั ตั้งหะรัฐ กรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูล้งนามในพิธี 
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นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การออกและเสนอขายหุน้กู ้“หุน้กูมี้ประกนับางส่วนของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค 
จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน” 
โดยก าหนดการออกและเสนอขายระหวา่งวนัท่ี 8 - 11 มิถุนายน 2563 ท่ีผ่านมา มีมูลค่าหุ้นกูท่ี้เสนอขายไม่เกิน 600 ลา้น
บาท ซ่ึงไดรั้บความสนใจและตอบรับท่ีดี และสามารถจ าหน่ายหุน้กูด้งักล่าวไดต้ามแผนงานท่ีวางไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 
นโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  
บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ

ด าเนินงานของบริษทั รวมทั้งไดมี้การเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผา่นทางเวบ็ไซต ์(www.eastcoast.co.th) และประชาสัมพนัธ์
เพื่อใหพ้นกังานของบริษทัรับทราบ และไดก้ าหนดแนวปฏิบติัส าหรับการรับเร่ืองร้องเรียน ตลอดจนการแจง้เบาะแส การ
กระท าความผิด หรือการกระท าอนัส่อไปในทางประพฤติมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบุคลากรของบริษทัต่อผูท่ี้
เก่ียวขอ้งและบริษทัในอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้นโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็น
ธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และพนกังานท่ีแจง้ขอ้มูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริต การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทั และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) 

คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นนโยบายท่ีจะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเขา้ร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ CAC ซ่ึงเป็นวธีิการแกไ้ขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ดว้ยความร่วมมือ
กนัในหมู่บริษทัเอกชนท่ีตอ้งการสร้างแรงกดดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในภาครัฐ โดยร่วมมือกนัปฏิเสธการจ่ายสินบนทุก
รูปแบบและต่อตา้นการใชค้อร์รัปชัน่เป็นเคร่ืองมือกีดกนัการแข่งขนัและขดัขวางการประกอบธุรกิจอยา่งเสรี โดยบริษทัทุก
แห่งท่ีประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการ CAC จะตอ้งจดัท าหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางท่ี
ก าหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ขอ้) และให้บุคคลท่ีสาม (ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต) 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ก่อนจะยื่นขอรับรองไปท่ีคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณา
ให้การรับรอง ซ่ึงขณะน้ีบริษทัอยู่ระหว่างการวางแผนงานเตรียมการจดัท าแบบประเมินตนเอง 71 ขอ้ ให้มีความคืบหน้า
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จึงจะเขา้สู่ขั้นตอนการประกาศเจตนารมณ์และเขา้ร่วมโครงการ CAC ต่อไป 

 
การพฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainability Development)  
ส าหรับผลการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืนในรอบปี 2562 นั้น บริษทัไดจ้ดัท านโยบายภายใตห้ลกัการ

พฒันา GEBEC เพื่อสร้างความยัง่ยืนให้เกิดข้ึนแก่องคก์ร บริษทัมีความตั้งใจท่ีจะพฒันาธุรกิจให้กา้วเขา้สู่ความยัง่ยืน 
ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความมัน่คง และความแข็งแกร่งในส่วนของบริษทัเอง และเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย การท่ีจะสร้าง
ความแข็งแกร่ง และเติบโตยัง่ยืนไดน้ั้น บริษทัเห็นความส าคญัวา่ ควรเร่ิมจากการพฒันาบุคลากร ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะ
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 ตามท่ีไดมี้การขยายฐานลูกคา้ออกไปยงัประเทศต่าง ๆ 
มากยิ่งข้ึน 
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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 เง่ือนไข รวมทั้งผลตอบแทนท่ีจะเกิดข้ึน
อยา่งรอบคอบ ทั้งโครงการภายในประเทศ และโครงการในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั  

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

 
ประธานฯ ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ โดยใน

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

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

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

ด้วยหรือไม่  
4. เร่ืองตัวเลขรายได้จ านวน 1,290.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 1,259.80 ล้านบาท มีส่วนต่างกันน้อย 

ส่งผลให้ก าไรน้อย หากเกิดการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเพ่ิมเข้ามาจะท าให้ผลประกอบการของบริษัท
แสดงตัวเลขขาดทุน บริษัทมีแผนการลดค่าใช้จ่ายหรือเพ่ิมรายได้อย่างไร  

นายพงศ์พันธ์ุ สุริยอัมพร ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) 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
ในกรรมสิทธ์ิของบริษัทซ่ึงเดิมเป็นท่ีดินท่ีอยู่ ติดกับโรงงานเดิมซ่ึงมีการวางแผนก่อสร้างอยู่ ก่อน และท าการถมท่ีเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่เน่ืองจากก่อนหน้านีบ้ริษัทได้มีโครงการติดตั้ง Solar Roof และทางทีมก่อสร้างขอใช้พืน้ที่ในการ
ด าเนินงาน จึงท าให้โครงการพัฒนาท่ีดินเพ่ือก่อสร้างอาคารโรงงาน หรืออาคารอเนกประสงค์เพ่ิมเติมต้องเล่ือนออกไป 
ท้ังนี ้การจะสร้างอาคารใหม่หรือไม่ ทางบริษัทจะพิจารณาจากพืน้ท่ีหน้างานอีกคร้ัง โดยจะเน้นไปท่ีการใช้งานอาคารเดิม
ก่อนเป็นล าดับแรก 
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ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงในประเดน็เร่ืองผลก าไรท่ีได้จาก GEP บริษัทได้น ามาค านวณรวม
เป็นผลก าไรของบริษัท และน ามารวมเป็นก าไรสุทธิต่อหุ้น ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้นด้วย 

นอกจากนี ้นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (“ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”) อธิบาย
ต่อที่ประชุมทราบถึงประเดน็ความเส่ียงว่า การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทั้งหมดที่ทางผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในงบ
การเงินคือส่วนท่ีได้มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนจนถึงจุดส้ินสุดแล้ว 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 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทย่อย ประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และ

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

โดยในวาระน้ีขอเชิญนายพงศ์พนัธ์ุ สุริยอมัพร  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (“ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี
และการเงนิ”) เป็นผูร้ายงานเร่ืองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั ใน
รอบปี 2562 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

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

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

ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าว ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2562  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ 

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

 รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 
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 ผูส้อบบญัชีมีความเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

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

เดียวกนัของปีก่อน พบวา่รายไดจ้ากการขายลดลงร้อยละ 9.97 ส าหรับงบการเงินรวม และส าหรับ
ภาพรวมของรายไดท่ี้มาจากธุรกิจหลกัคือ เฟอร์นิเจอร์ มีสัดส่วนรายไดท่ี้ลดลงจากงวดเดียวกนัของ
ปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 9.44 เช่นเดียวกนั โดยสาเหตุส าคญัเกิดจากการบริหารจดัการช่องทางการ
จ าหน่ายสินคา้ภายในประเทศในบางช่องทางให้มีประสิทธิภาพดา้นค่าใชจ่้ายท่ีดีข้ึนกวา่เดิม อนัจะ
ส่งผลกระทบให้บางช่องทางการจ าหน่ายมีรายไดท่ี้ลดลง แต่จะส่งผลดีต่อค่าใชจ่้ายท่ีลดลงไดด้ว้ย 
นอกจากน้ีในส่วนของรายไดอ่ื้นท่ีลดลงอย่างมีนัยส 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
ปัจจุบนัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ส าหรับเฟสท่ี 1 จ านวน 50 เมกะ
วตัตแ์รกจากทั้งหมด 220 เมกะวตัต ์

o ส าหรับภาพรวมของตน้ทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในงวด 12 เดือนของปี 2562 ยงัคงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั คือในส่วนของตน้ทุนขายยงัสามารถบริหารจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมี
แนวโน้มลดลงจากเดิมแต่ทั้ งน้ีในส่วนของต้นทุนในการจัดจ าหน่ายสามารถลดลงได้อย่างมี
นยัส าคญัซ่ึงเกิดจากการบริหารจดัการช่องทางการจ าหน่ายสินคา้เพ่ือลดตน้ทุนดงักล่าวใหม้ากข้ึน 

o ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารยงัคงมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกันเม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
รายการค่าใชจ่้ายคงท่ี ในส่วนของตน้ทุนทางการเงินยงัคงเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการออกและเสนอขาย
หุน้กูเ้พ่ิมเติมอีกจ านวน 200 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 1 และ 180.20 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 3 ท่ีผา่นมา 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.75 และร้อยละ 6.5 ต่อปี ทั้ งน้ีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ท่ีเกิดข้ึน
เป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเตรียมแหล่งเงินทุนส 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 เทียบกบัช่วงปีก่อนท่ีมีสดัส่วนดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 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 
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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 

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 จากการออกและเสนอขายหุน้กูจ้  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 ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ โดยใน
วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัต่อไปน้ี 

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

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตอบค าถามในประเดน็ต่าง ๆ ข้างต้น ดังนี้ 
1. ECFH ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการด าเนินธุรกิจมาแล้ว 2 รอบ ในคร้ัง

แรกประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกท่ีจ าหน่ายสินค้าราคาเดียวภายในแบรนด์ CAN DO และต่อมาได้เปลี่ยน
มาประกอบธุรกิจซ้ือมา-ขายไป โดยในหลกัเกณฑ์การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจะมข้ีอบ่งชีว่้า 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
ด้านภาษีจากผลขาดทุนสะสมท่ีเกิดขึน้ในอดีตของ ECFH ท้ังนี ้ผลจากการพิจารณาข้อมูลของบริษัทจึง
สรุปได้ว่าไม่ก่อให้เกิดการด้อยค่าของกิจการ ณ วนัส้ินปี ท่ีผ่านมา 

2. ประเดน็ตัวเลขหนีส้งสัยจะสูญ มสีาเหตมุาจากการด าเนินธุรกิจในส่วนของร้านค้าปลกีและร้านค้าส่งราย
ย่อยท่ัวประเทศ ซ่ึงโดยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนมีหลักปฏิบัติว่าเม่ือไรท่ีหนี้ค้างช 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 มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และ
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบัญชี
ของบริษทั และบริษทัย่อย ประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ด ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จาก
จ านวนเสียงทั้ 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  
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วาระที ่5 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลและอนุมตังิดการจ่ายเงนิปันผล 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  
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

และเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง 
ข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการ
บริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อ
หุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไรและหากบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ทั้งน้ี
การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ตอ้งมีทุนส ารอง
มากกวา่นั้น 

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 านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงปี 2562 บริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 1.80 ลา้นบาท 

ดงันั้น บริษทัจึงจะขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าว 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
หุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ 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 ในอตัรา
หุน้ละ 0.0167 บาท โดยจ่ายจาก 

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

บุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ  
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รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 16,025,000 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
2563 ซ่ึงอตัราการจ่ายเงินปันผล และวนัท่ีจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ยงัคงเป็นไปตามอตัราการจ่ายเงินปันผลและก าหนดการ
เดิมท่ีไดเ้คยแจง้ไวแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนการแจง้เล่ือนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีตามท่ีจะ
เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณารับทราบนั้น เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นจากการ
เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นออกไปโดยไม่มีก าหนด และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลเพ่ิมข้ึนอีกส าหรับผล
การด 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 านวนเงินปันผลทั้งส้ินต่อหุ้นในปี 2561  และปี 2562  เท่ากบั 0.030227 บาทต่อหุ้น และ 0.0167 

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

2561 และ ปี 2562 บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหักส ารองตามกฎหมายมีอตัราการจ่ายเงินปันผลสูง
กวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและอนุมติังดการ
จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 เพ่ิมอีก และพิจารณาอนุมติัจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ตามท่ีไดน้ าเสนอ 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

และอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 เพ่ิมอีก และพิจารณาอนุมติัจดัสรรก 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 และเม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

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

หมายเหตุ :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อนหนา้ 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  

ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระน้ี กรรมการทั้ง 2 ท่าน คือ พลเอก เทอดศักด์ิ มารมย ์และดร.เอกรินทร์ 
วาสนาส่ง ในฐานะกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้จง้ความประสงคข์อออกจากห้องประชุมส าหรับการพิจารณาในวาระน้ี และ
ส าหรับนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ ในวนัน้ีไดติ้ดภารกิจจ าเป็นเร่งด่วน จึงไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคราวน้ีได ้

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

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นว่า ส าหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต 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 าแหน่งอาจไดรั้บเลือกให้กลบัมารับต าแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจ านวนทั้งหมด 8 ท่าน ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 
คร้ังน้ี กรรมการท่ีต้องพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ งหมด มี 3 ท่าน โดยรายช่ือ
คณะกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระในรอบน้ีตามมติท่ีไดพิ้จารณาน าเสนอช่ือโดยคณะกรรมการสรรหา 
ประกอบดว้ย 

1. พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง 
3. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ 
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ทั้งน้ีบริษทัไดมี้ประกาศเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรไดรั้บการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยน าประกาศข้ึนแสดงในเว็บไซต์ของบริษทัแลว้ ตั้ งแต่วนัท่ี 30 กันยายน ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 แต่ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นเหมาะสมเขา้มาให้พิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังน้ี 

คณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่า 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 เพ่ือใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 

โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทั 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  
เน่ืองด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันก ากับดูแลกิจการอย่าง

เขม้แขง็ อุทิศเวลาในการเขา้ร่วมประชุม และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถื้อหุ้นอยา่งเต็มท่ีตลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และในส่วน
ของการเสนอเพ่ือแต่งตั้ งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ดงันั้นจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป 
โดยขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบตัรลงคะแนนเสียงเพื่ออ 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 
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โดย ณ ปัจจุบันจ านวนกรรมการบริษทัยงัคงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ท่ีก าหนดให้
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. คือ 

 มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
 มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน 
เพื่อใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี 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 ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า  ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระน้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

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

รศ.ดร.มนตรีฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 24 คณะกรรมการบริษทัมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติอนุมติั 

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

โดยในปี 2562 ท่ีผ่านมา ส าหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทมีการจ่าย
ค่าตอบแทนรวมส าหรับคณะกรรมการเท่ากบั 4,778,000  บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ี
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ 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 และค่าตอบแทน
พิเศษหรือโบนสั 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 ค่า

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

ทั้งน้ี ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน  9,000,000 บาท เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ  
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

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 
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ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด 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 าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

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

ตาม พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากน้ี ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดให้
บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี ทั้งน้ีหน่วยงานก ากบัดูแลไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดวา่ โดย
ให้เร่ิมตั้งแต่รอบปีบญัชี 2562 น้ีเป็นตน้ไป บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี (ในส านกังานเดิมหรือต่าง
ส านกังานก็ได)้ โดยผูส้อบบญัชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่วา่จะติดต่อกนัมาหรือไม่ก็ตามไดสู้งสุดรวมกนัไม่เกิน 7 
ปีโดยมีก าหนด cooling-off period (ระยะพกั) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลบัมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษทันั้นไดอี้ก
คร้ังหน่ึง ทั้งน้ี ในช่วง transitional period ของเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดน้ี (รอบปีบญัชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อน
ผนัให ้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 เปล่ียนสกลุ 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. 
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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 าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของจ 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  

 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ขอเชิญ 
นางสาวพชนัน สิงห์ภู่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ (“ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ”)  เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเง่ือนไขการออกและเสนอขาย
หุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
วตัถุประสงค ์ : เพ่ือน าเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ปในการด าเนินธุรกิจ และ/หรือ ใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ และ/หรือ ช าระคืนหน้ี และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยาย
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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  

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
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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 

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

ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอ 
ประธานฯ ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ โดยใน

วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัต่อไปน้ี 
นายสมชัย สุชาติเจริญย่ิง ผู้ถือหุ้น  ได้กล่าวให้ก าลงัใจคณะกรรมการท่ีทุ่มเทปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือความก้าวหน้า

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

ล้านบาท 
2. หุ้นกู้ เดิมท่ีได้มีการออกและเสนอขายไปแล้ว และจะครบก าหนดช าระในปี 2563 - 2564 มีจ านวนมาก

น้อยเท่าไร และเม่ือครบก าหนดแล้วในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ียังไม่ค้นพบวัคซีน
และท่ัวโลกยงัมกีารแพร่ระบาดอยู่ บริษัทได้มแีผนการรองรับไว้บ้างหรือยงั 

3. ตามสถานการณ์ปัจจุบันทางสถาบันการเงินต่าง ๆ กจ็ะมีความกังวลเร่ืองหนีสู้ญ (NPL) ในส่วนนีจ้ะ
ส่งผลกระทบกับบริษัทหรือไม่ 

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

5. ในการขายกระแสไฟฟ้าจากโครงการ GEP ให้กับรัฐบาลเมยีนมาร์ กระแสไฟดังกล่าวส่งไปจนถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวหรือไม่ 

 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่าวงเงินเบื้องต้นหุ้นกู้ ท่ีได้ขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

ดังกล่าว จะเป็นการเสนอขายท่ีจ านวน 400 ล้านบาท และตั้งส ารองไว้ส าหรับการเสนอขายเพ่ิมเติมได้อีก 200 ล้านบาท  
และการเสนอขายมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ โดยเสนอขายผ่านทางตัวแทนจ าหน่าย คือ บริษัทหลักทรัพย์
คันทร่ีกรุ๊ป (CGS) บริษัทหลักทรัพย์ เอ เอส แอล (ASL) และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (RHB) ซ่ึงบริษัทไม่สามารถท่ีจะ
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ควบคุมจ านวนเงินส่วนท่ีขายได้ แต่จากการสรุปการขาย บริษัทได้รับผลตอบรับและได้จ านวนเงินจากการขายตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ 

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

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

2. ในส่วนของหุ้นกู้ ท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2563 คือส่วนท่ีบริษัทมีความกังวลมากท่ีสุด 
และทีมผู้บริหารได้มกีารหารือและวางแผนรองรับกันมาตลอดตั้งแต่เดือนมิถนุายน 2562 ว่าจะสามารถ
ด าเนินการเพ่ือการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวอย่างไร จะสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ รอบใหม่ได้ตาม
เป้าหมายหรือไม่ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หุ้นกู้ของบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 แต่เดิมมแีผนงานท่ีจะออกและเสนอ
ขายตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 แต่กไ็ด้ชะลอและเล่ือนออกมาจนถึงเดือนมิถนุายน 2563 ท่ีผ่านมา ซ่ึงจะ
น ามารองรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดในเดือนสิงหาคม 2563 และในส่วนท่ีเหลือท่ีจะครบก าหนด
ในรอบถดั ๆ ไป บริษัทได้มกีารวางแผน 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 
COVID-19 ยังนับได้ว่าเป็นโอกาสในช่วงวิกฤตของบริษัทส่วนหน่ึงท่ีท าให้การขายสินค้าผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์มีจ านวนเพ่ิมขึน้ อีกท้ัง การกู้ ยืมหนีสิ้นจากสถาบันการเงินของบริษัทกไ็ด้มีการจ่าย
ช าระคืนไปแล้วค่อนข้างมาก 

4. ส าหรับข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีเมียนมาร์ ทาง GEP ได้มีการเตรียมพร้อม
เร่ือง Sub-station ไว้เพียงพอท่ีจะรองรับก าลังการผลิตไฟฟ้าท้ังโครงการ รวม 4 เฟส รวมท้ังได้มีการ
เตรียมเสาไฟฟ้าแรงสูงไว้เรียบร้อยแล้ว โดยพืน้ท่ีโครงการมินบูเป็นศูนย์กระจายไฟฟ้าทางฝ่ังตะวันตก
ของเมียนมาร์ซ่ึงเป็นเขตท่ีจะสร้างเมืองใหม่ 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 ซ่ึงอยู่ทางด้านฝ่ังตะวนัตกของเมียนมาร์ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองหลวงเนปิดอร์ประมาณ 3 ช่ัวโมง และ
การเดินทางยงัไม่สะดวกเท่าท่ีควร และจากพืน้ท่ีโครงการไปเมืองย่างกุ้งหากเดินทางโดยรถจะใช้เวลา 6 - 
7 ช่ัวโมง 
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นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามถึงประเดน็การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทัคร้ังท่ี 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 เพช็รไพบูลย์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากส านักงานกฎหมายฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) ได้
ชีแ้จงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติม คือ การขออนุมัติหุ้นกู้ในคร้ังนีเ้ป็นการขออนุมัติในวงเงินเดิมท่ี 2,000 ล้านบาท แต่การ
น ามาขออนุมัติใหม่ในคร้ังนีเ้ป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวกับเอกสาร ในเร่ืองการย่ืนมติปรับปรุงต่าง ๆ หากมติอนุมัติท่ีมีระยะ
เวลานานจะท าให้กระบวนการท างานมีปัญหา จึงต้องน าเสนอขออนุมัติในวงเงินเดิมใหม่ โดยไม่มีก ารขออนุมัติวงเงิน
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงในประเดน็วงเงินท่ีขออนุมัติหุ้นกู้  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 จะต้องลงทุนเพ่ิมเติมจะลดลงเหลือยอดในปัจจุบันท่ีรอการเพ่ิมทุนอีกประมาณ 300 ล้านบาท ส าหรับแหล่งเงินท่ีจะ
ใช้ในการลงทุนเพ่ิมเติมกจ็ะน าวงเงินท่ีได้จากการออกและเสนอหุ้นกู้ในคร้ังนี ้รวมถึงกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของ
บริษัท 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่

มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ 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 
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

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 านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้โดยการออกหุน้ใหม่เพ่ิมข้ึนได ้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 หุ้น ตามท่ีจะเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระท่ี 12 
และ 14 และ  

(2) การปรับสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 ส าหรับผูถื้อหุ้นเดิม (ECF-
W3) ตามท่ีจะเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระท่ี 12 และ 15  

และเพื่อให้เป็นไปตามท่ี พ.ร.บ. บริษทัมหาชนไดก้ าหนดไว ้บริษทัจึงประสงคท่ี์จะลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีย ังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษทัจ านวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 272,361,547 
บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,089,446,188 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

ทั้งน้ี หุ้นสามญัท่ีถูกตดัท้ิงในคร้ังน้ี จ านวน 160,402,175 หุ้น เป็นหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการจดัสรรโดยมี
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 าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้สามญัแก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั ใน
ราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีค านวณได ้ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 
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3. หุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 53,402,175 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ี
เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 
(ECF-W2) ซ่ึง ECF-W2 ไดห้มดอายลุงเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 ท่ีผา่นมา 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทั จ านวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงั
ไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษทั 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 และเม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ 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 ้
หุน้ละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,089,446,188 หุ้น มูลค่าท่ี
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 
โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดของวาระการประชุมท่ีผา่นมา โดย
บริษทัตอ้งด าเนินการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ี 



  

  46 | ห น้ า ท่ี  

 

“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 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4. ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลด
ทุนจดทะเบียน และใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีจากจ 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 
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ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการขออนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าว เน่ืองจากบริษทั
มีความประสงคจ์ะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 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)  การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ 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) 

(3)  การปรับสิทธิของ ECF-W3 จ านวนไม่เกิน 200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 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 ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ โดยใน
วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัต่อไปน้ี 

 

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

ผู้ ช่วยเลขาฯ ได้ตอบข้อซักถามในประเดน็ดังกล่าว เน่ืองจากในปี 2562 บริษัทได้มีการด าเนินการปรับ
สิทธิของ ECF-W3 ภายหลังจากท่ีได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ผ่านไปแล้ว ดังน้ันในการน าเสนอต่อท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 นี ้คือการขออนุมัติเพ่ือออกและจัดสรรหุ้นเพ่ือรองรับหากเกิดกรณีการปรับสิทธิ
ของ ECF-W3 เกิดขึน้ อย่างไรกต็ามจนถึงในขณะนีย้ังไม่ปรากฎมีผู้ถือ ECF-W3 ด าเนินการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่
อย่างไร 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น  มีประเดน็สอบถามเกี่ยวกับประเดน็ต่าง ๆ ดังนี  ้
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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
ชีแ้จงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเร่ืองการขออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ือเสนอขา ยให้แก่
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 และ
จะเสนอขายท้ังหมดในคร้ังเดียว หรือจะแบ่งสัดส่วนเสนอขายได้หลายคร้ัง ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 
ท่ีจะต้องพิจารณาอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป 

ท้ังนี ้การขออนุมติัดังกล่าวเป็นการขออนุมัติกรอบการด าเนินงานไว้เท่าน้ัน โดยการเสนอขายในแต่ละคร้ัง 
จะมเีง่ือนไข หรือรายละเอียดเช่นไร ขึน้อยู่กับข้อเสนอและดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะพิจารณาในแต่ละคราว  

กรรมการผู้ จัดการ ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทไม่ได้มกีารออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนให้กับบุคคลใด และวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ในคร้ังนีเ้ป็นเพียงการขออนุมติักรอบการปฏิบัติไว้เพ่ือ
รองรับการด าเนินงานต่าง ๆ ในอนาคตท่ีบริษัทอาจจะมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนในระหว่างปี ซ่ึงหากจะต้องน าเสนอ
ขออนุมติัในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายโครงการอาจจะไม่ทันต่อเวลาได้ โดยการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ในแต่ละคร้ัง บริษัทจะต้องพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาโดยละเอียดเป็นรายคร้ังต่อไป 

ผู้ช่วยเลขา ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมถึงรายละเอียดการขออนุมติัการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ตามท่ีได้มีการอนุมัติในท่ี
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2562 ในเร่ืองการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท คร้ังท่ี 3 ส าหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) ท่ีประชุมมีมติอนุมัติไว้ท่ี 
129,958,631 หน่วย ปัจจุบันตั้งแต่วนัท่ีอนุมติัจนถึงวนัท่ีประกาศให้ใช้สิทธิ  ECF-W3 ยังไม่มีการขอใช้สิทธิ เน่ืองจากราคา
การใช้สิทธิ ECF-W3 ประมาณ 5 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ซ่ึงมีราคาสูงกว่าราคาตลาดของหุ้น ECF ในขณะนี ้และ
ในส่วนของการปรับสิทธิเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมาท าให้ราคาการใช้สิทธิของ ECF-W3 ปรับจาก 5 บาท เป็น
เท่ากับ 4.9998 บาท รวมถึงมกีารปรับอัตราการใช้สิทธิจาก 1 หุ้นสามญัของบริษัท เป็นต่อ 1.0008 หุ้นสามญัของบริษัท 

 
ภายหลงัการน าเสนอขอ้มูลทั้งหมด ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ 

เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 26,800,000 บาท โดยแบ่ง
ออกเป็น 107,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็น 
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หุน้สามญัจ านวน 1,196,646,188 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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 
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 
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ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4. ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียน และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีจากจ 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 วนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

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

(ก) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 17/2551 
เร่ืองการก าหนดบทนิยามเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ 

(ข) เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศกัยภาพในการ
ลงทุนไดจ้ริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบริษทั 

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 าการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายหุน้ต่อนกัลงทุน และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทั
เห็นวา่มีเหตุอนัควรเม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทั คณะกรรมการบริษทัอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่วนลด แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10  ของราคาตลาดตามที่ค  านวณไดข้า้งตน้  โดยในการก าหนดส่วนลดดงักล่าว 
คณะกรรมการตอ้งพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นดว้ย 

อน่ึง เหตุท่ีบริษทัเห็นสมควรใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าวเพ่ือเสนอขายตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) เน่ืองจาก บริษทัเห็นวา่ การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ 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) หรือการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ในขณะท่ีผูถื้อหุน้
จะไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าของบริษทัท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน และผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีในอนาคตจากการเติบโตและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ดงักล่าว 
อาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

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

2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น (Control Dilution) กรณีจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคล
ในวงจ ากดัในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นดงักล่าว สูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ 10 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั
มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 



  

  52 | ห น้ า ท่ี  

 

(1)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รายช่ือบุคคลในวงจ ากดั และเง่ือนไขและรายละเอียด
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  

(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 

โดยมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส าหรับการเพ่ิมทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป จะมีอายุเพียงถึงครบก าหนด
วนัท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในคราวต่อไปเท่านั้น 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 95,000,000 หุน้ รวมถึงการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามรายละเอียดท่ีได้
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 
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ผูช่้วยเลขา ได้แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเก่ียวกับการขอพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 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 ในราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีค านวณ
ได ้ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที
ตั้งแต่วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากดั ดงันั้น บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จ านวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เน่ืองจากการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ 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 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัไม่สามารถค านวณอตัราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ไดใ้นขณะน้ี เน่ืองจากในการ
ค านวณราคา และอตัราการใชสิ้ทธิใหม่นั้น จะตอ้งค านวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” ซ่ึงไดก้ าหนดไว้
เท่ากบั “ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัต่อหุ้นสามญัของบริษทั” ซ่ึงหมายถึง มูลค่าการซ้ือขายหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั หาร
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบริษทัท่ีท าการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในระหวา่งระยะเวลา 7 วนัท าการ ถึงไม่เกิน 
15 วนัท าการ (วนัท่ีเปิดท าการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยฯ์) ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่
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 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ 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 าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องบริษทั
ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้ งน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ยไปกวา่เดิม โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล 

ส าหรับขอ้น้ีบริษทัไดด้ าเนินการแจง้ปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามขอ้ก าหนดสิทธิฯ ในราคาใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิของ ECF-W3 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีผา่นมา  
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ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

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

มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 จ านวนไม่เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
จากจ 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 ยังไม่ได้เข้าเป็นกรรมการเพราะไม่
มจี านวนคร้ังเข้าประชุม แต่ในปี 2562  มจี านวนคร้ังเข้าร่วมประชุม 6 คร้ัง แสดงว่านายสุพรรณ เศษธะ
พานิช ยงัไม่ได้เป็นกรรมการ ดังน้ันท่ีระบุในรายงานการประชุมว่านายสุพรรณ เศษธะพานิช ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมไม่ควรมรีะบุไว้ 

2. ในวาระท่ี 6 ท่ีได้แจ้งว่ากรรมการท่ีมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้เข้าใจว่าตรงจุดนีไ้ม่
ถูกต้อง เพราะกรรมการควรมีสิทธิออกเสียงเลือกได้ แต่ในวาระของค่าตอบแทนกรรมการ วาระนี้
กรรมการท่ีถือหุ้นอยู่ไม่มสิีทธิออกเสียงเพราะมส่ีวนได้เสียพิเศษ จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกต 
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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 ซ่ึงเป็ น
ผลประโยชน์ต่อบริษัท เม่ือค่าก่อสร้างลดลงจะท าให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิมขึน้ โดยทีมผู้บริหารกไ็ด้มี
การต่อรองเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดให้โครงการเพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนท่ีดีท่ีสุด 

ผู้ ช่วยเลขา ชีแ้จงเพ่ิมเติมในประเด็นการลงบันทึกรายงานการประชุมในส่วนช่ือกรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม คือ นายสุพรรณ เศษธะพานิช ในหน้าท่ี 17 บริษัทได้ท าการบันทึกถกูต้องแล้ว เน่ืองจากวนัท่ีจัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
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 สุขสวสัด์ิ เป็นฐานคะแนนเสียง
ส าหรับวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แต่ท้ังนี ้ในการงดออกเสียงในวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ใน AGM Check 
list ไม่ได้กล่าวถึง ทางบริษัทจึงไม่ได้แจ้งให้กรรมการท่ีมส่ีวนได้เสียงดออกเสียงในวาระดังกล่าว 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น แจ้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมท่ีขอให้แก้ไขประเดน็การบันทึกช่ือกรรมการในส่วนของ
รายงานประจ าปี 2562 ของนายสุพรรณ เศษธะพานิช เน่ืองจากนายสุพรรณ เศษธะพานิช ได้รับการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระตามมติของท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2562 และได้ลาออก
จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2562 ข้อความตรงจุดนีก้ับข้อความในรายงาน
การประชุมมคีวามแตกต่างกันเลก็น้อย 
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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 จัดการได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในประเดน็ข้างต้นว่า ตามท่ีได้เรียนเพ่ือทราบถึงกลยทุธ์ทาง

ธุรกิจของบริษัท ในปัจจุบันธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีเมืองมินบู บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 20 จากจ านวนท้ังหมดร้อยละ 
100 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับบริษัทแล้ว หากพิจารณาจากตัวเลขส่วนแบ่งก าไรเม่ือด าเนินการครบท้ัง 4 เฟส กจ็ะเป็น
ตัวเลขท่ีน่าพึงพอใจ ซ่ึงบริษัทได้มีการน าเสนอข้อมูลให้ทราบแล้ว และในการด าเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์น้ัน ซ่ึงเป็นส่วนท่ี
บริษัทมีความมั่นใจ และมีความช านาญมากอยู่แล้ว กจ็ะยังคงมุ่งมั่นสร้างการเติบโต และสร้างผลก าไรต่อไป  ในเร่ืองของ
สัดส่วนผลการด าเนินงานในอนาคต ธุรกิจพลังงานมีผลตอบแทนท่ีมากกว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์  โดยเปรียบเทียบจากขนาด
ธุรกิจท่ีโครงการด้านพลงังานมขีนาดการใช้เงินลงทุนท่ีสูงกว่า 

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

 
นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นการซ้ือประกันความเส่ียงของโครงการ

โรงไฟฟ้าว่า เป็นลักษณะใด ซ้ือท่ีไหนและเบีย้ประกันเป็นอย่างไร หากกรณี เกิดเหตุไม่คาดฝันจะได้รับเงินคืนหรือไม่
อย่างไร 

 
กรรมการผู้ จัดการได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในประเดน็การซ้ือประกันความเส่ียง และการด าเนินการใน

เมยีนมาร์ เน่ืองจากทีมผู้บริหารมกีารเดินทางเข้าพืน้ท่ีหลายคร้ัง การพัฒนาภายในประเทศเมยีนมาร์มอีย่างต่อเน่ือง มีสถานท่ี
อ านวยความสะดวกตามเมืองใหญ่ อาทิ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ แต่เพ่ือเป็นการรับประกันให้กับโครงการ ทางโครงการได้มีการ
ซ้ือประกันความเส่ียงเป็นรูปแบบ  Political Risk โดยจะคิดเป็นมูลค่าร้อยละ2 จากมูลค่าของโครงการ และได้มีการต่ออายุ
ประกันความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองทุกปี  

โดยเหตุผลหลักท่ีโครงการได้ท าประกันความเส่ียงเน่ืองจาก โครงการได้มีการย่ืนขอวงเงินสินเช่ือเพ่ือการ
ลงทุนโครงการกับ EXIM Bank และธนาคารกรุงไทย ซ่ึงมหีลกัเกณฑ์และเง่ือนไขว่า โครงการจะต้องมปีระกันความเส่ียงภัย
ในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลมุครบถ้วนทุกด้าน ซ่ึงรวมถึง Political Risk และ Business Interuption ด้วย 

นอกจากนีย้ังให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีเมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ มี
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 100 - 115 และทางรัฐบาลประเทศเมยีนมาร์รับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตได้ท้ังหมด 
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ภายหลงัการตอบค าถามดงักล่าว ในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ 
ไดก้ล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุน้ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 16.55 น. 

 
 
 
 
 
  

 
นางสาวสุบงกช หงษท์อง     ผูช่้วยนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
   ผูบ้นัทึกการประชุม  
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ  ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
  

 
 

ลงนาม....................................................... 
(พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย)์ 
ประธานกรรมการบริษทั 

 
 

ลงนาม....................................................... 
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ) 

เลขานุการบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่2 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่3  และ 4 

 
 

 

 

รายงานประจ าปี 2563 
พร้อมงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

(ในรูปแบบรหัสควิอาร์ QR Code) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่5 
 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบ
การเงินบริษทั (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง 
แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต และ
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ให้
รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 116 นั้น บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง
ไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ ทุนส ารอง
น้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ตอ้งมีทุน
ส ารองมากกวา่นั้น  

 

โดยในปี 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 30.45 ลา้นบาท ซ่ึงตาม
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัดฯ และขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ 39. บริษทัตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงปี 2563 บริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสะสมเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.55 ลา้นบาท 

ดงันั้นทางบริษทัจะขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายดงักล่าว และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

 จดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,550,000 บาท (หน่ึงลา้นห้าแสนห้าหม่ืนบาท
ถว้น) คิดเป็นร้อยละ 5.09 ของก าไรสุทธิประจ าปี ดงันั้นบริษทัจะมีทุนส ารองสะสมตามกฎหมายรวม
จ านวน 28.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของทุนจดทะเบียน 

 จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท โดยจ่ายจากส่วนท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0104 บาทต่อหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย และไม่
สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได ้และจ่ายจากส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ท่ี
ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ 0.0021 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ินไม่เกิน 11,994,000 บาท ทั้งน้ี การให้สิทธิดงักล่าวของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้ง
รอผลการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ท่ีจะจัดข้ึนในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 โดย
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 และมีก าหนด
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

 

ขอ้มูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ระหวา่งปี 2562 และ ปี 2563 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2563 
ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 33.72 30.45 
จดัสรรเงินส ารอง 5% ตามกฎหมาย (ลา้นบาท) 1.8 1.55 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 959.49 959.49 
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รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2563 
เงินปันผลทั้งส้ินต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.0167 0.0125 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ (ลา้นบาท) 16.03 11.99 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหกั
ส ารอง (%)* 50.20% 41.49% 

หมายเหตุ : บริษทัมีอตัราการจ่ายเงนิปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลทั้งของปี 2562 และ ปี 2563  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่4 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่6 

 

ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 
1. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรักษ์ 

: ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ 63 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

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

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน บริษทัจดทะเบียน 
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 
 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ  / ประธานกรรมการบริษทั 
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                            บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
                            บริษทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ  
                           บริษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
2550 – ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 (NIDA) 
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
 บริษทั เลิร์นเทค จ ากดั  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
  บริษทั บา้นสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จ ากดั (มหาชน) 
2563 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 บริษทั โคลเวอร์ พาวเวอร์ จ ากดั 

ความเช่ียวชาญ ด้านการบริหารจัดการ และด้านบัญชี – การเงิน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

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

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

5 แห่ง ไดแ้ก่ 
1. คณะ รั ฐประศ าสนศ าสต ร์  สถ าบันบัณ ฑิตพัฒนบ ริห ารศ าสต ร์                             

(NIDA)  
2. บริษทั เลิร์นเทค จ ากดั  
3. บริษทั บา้นสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จ ากดั (มหาชน)  
4. บริษทั โคลเวอร์ พาวเวอร์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมสีภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิ
กบับริษัท 

- ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
นับจากวนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท เม่ือวนัที ่26 ตุลาคม 2555 

8 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  
และหากไดรั้บเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 อีกคร้ัง จะท าใหมี้จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการอิสระ
รวมเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 11 ปี 6 เดือน 
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 (13/13 คร้ัง) 
คณะกรรมการตรวจสอบ สดัส่วนร้อยละ 100 (4/4 คร้ัง) 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สดัส่วนร้อยละ 100 (2/2 คร้ัง) 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สดัส่วนร้อยละ 100 (2/2 คร้ัง) 

การม/ีไม่ม ีส่วนได้เสียกบับริษัท และ
บริษัทย่อยในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา (ส าหรับการพจิารณาแต่งตั้ง
เพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ) 

- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ 
- ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติ

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้เห็นวา่ 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติครบถว้น ตามพระราชบัญญัติ
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด รวมทั้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้น
บัญชี การเงิน การบริหารงานในธุรกิจและองค์กรเป็นอย่างดี ซ่ึงจะส่งผลเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั 
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ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 
2. นายชาล ีสุขสวสัดิ์ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: รองประธานกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  
กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

 
 
 

อายุ 53 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
การศึกษา ปริญญาตรี 

เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
 รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 และกรรมการสรรหา 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ 
  บริษทั แพลนเนทบอร์ด จ ากดั 

ความเช่ียวชาญ การด าเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

3 แห่ง ไดแ้ก่ 
1. บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
2. บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั 
3. บริษทั แพลนเนทบอร์ด จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมสีภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิ
กบับริษัท 

- ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 15.6315% / 15.6317% (รวมบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

บุตรของนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ และพี่ชายของนายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ  
ซ่ึงปัจจุบนัทั้ง 2 ท่าน ตามท่ีกล่าวมา ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
นับจากวนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท เม่ือวนัที ่26 ตุลาคม 2555 

8 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 (13/13 คร้ัง)  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สดัส่วนร้อยละ 100 (2/2 คร้ัง) 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สดัส่วนร้อยละ 100 (2/2 คร้ัง) 
คณะกรรมการสรรหา สดัส่วนร้อยละ 100 (3/3 คร้ัง) 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้เห็นวา่ 
นายชาลี สุขสวสัด์ิ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนด รวมทั้ งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นอยา่งดี ซ่ึงจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริษทั 
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ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 
3. นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ 
 กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

อายุ 50 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  

กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการบริหารความเส่ียง  กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

การศึกษา ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยับูรพา 
ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประกาศนียบตัร 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 16 
 หลกัสูตรผูเ้ช่ียวชาญและผูช้  านวญการประจ าตวัสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 6 

สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

(วพน.) 
 หลกัสูตร “ภูมิพลงัแผน่ดิน” ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 4 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตร Master of Investment Courses (Ultra Wealth Group รุ่นท่ี 3) 
 หลกัสูตร “วทิยาการการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสูง” (วบส.) รุ่นท่ี 1 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 หลกัสูตร Chief Transformer Officer (CTO Course)  
สมาคมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 Digital Transformation for CEO 
บมจ.เนชัน่ บอร์ดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่  

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 95/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม กรรมการบริหาร  
  กรรมการผู้ จัดการ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา 
  และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
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  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษทั กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ 
  บริษทั แพลนเนทบอร์ด จ ากดั 

ความเช่ียวชาญ การด าเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

4 แห่ง ไดแ้ก่ 
1. บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
2. บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั 
3. บริษทั กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
4. บริษทั แพลนเนทบอร์ด จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมสีภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิ
กบับริษัท 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 15.8040% / 15.9291% (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

บุตรของนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ และนอ้งชายของนายชาลี สุขสวสัด์ิ  
ซ่ึงปัจจุบนัทั้ง 2 ท่าน ตามท่ีกล่าวมา ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
นับจากวนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท เม่ือวนัที ่26 ตุลาคม 2555 

8 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 92.31 (12/13 คร้ัง)  
คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง สดัส่วนร้อยละ 100 (2/2 คร้ัง) 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สดัส่วนร้อยละ 100 (2/2 คร้ัง) 
คณะกรรมการสรรหา สดัส่วนร้อยละ 100 (3/3 คร้ัง) 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้เห็นวา่ 
นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น  ตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
รวมทั้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้นการบริหารงานใน
ธุรกิจและองคก์รเป็นอยา่งดี ซ่ึงจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่4 (ต่อ) 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่6 (ต่อ) 

 

ค านิยามกรรมการอสิระของบริษทั 
(ทีเ่ป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์) 

 
o ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้่เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดว้ย   

o ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของ
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

o ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา  มารดา  
คู่สมรส  พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

o ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคย
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท า เป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค  ้ าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลกัประกันหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 
3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทั้ งน้ี การ
ค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว 
ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

o ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

o ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
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อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน  

o ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

o ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

o ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่5 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่7 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2564 
 

ตารางเปรียบเทียบขอ้มูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ  

ปี 2564 (ปีทีน่ าเสนอ) ปี 2563 การเปลีย่นแปลง 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 
 ประธานกรรมการ  39,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการ  29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการตรวจสอบ  29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 
 ประธานกรรมการ  34,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการ  24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการตรวจสอบ  24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

 
ปรับเพิม่ขึน้จากปี 2561 ปี 2562 และ ปี2563 อกี
จ านวน 5,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน 

2)  ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด  
จ านวน 9,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 

ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2)  ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด  
จ านวน 9,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 

ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 
เท่าเดิม เม่ือเทียบกบัปี  2563  

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน หลกัการเดิม 
4)   ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท 4)   ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่าเดิม เม่ือเทียบกบัปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 
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ส าหรับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวสัดิการค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ค่าสมาชิกสนาม
กอลฟ์ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพ่ือการพกัผอ่นหรือสนัทนาการ (Member Club) –ไม่มี- 

อน่ึง ในปี 2563 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
4,983,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 และองคป์ระกอบของค่าตอบแทนปรากฎอยูใ่น
รายงานประจ าปี 2563 ส่วนโครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2)  

 
อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษทัได้

ก าหนดนโยบายในการควบคุมการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ีย
ประชุม โบนัส ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ และตามอ านาจอนุมติัท่ีมี โดยการตอบแทนเพ่ิมเติมใด ๆ ท่ีมีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 
บาทต่อคนต่อปี จะตอ้งน าเสนอเป็นวาระการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยระบุ
รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวสัดิการเพ่ิมเติมดงักล่าว 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่6 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่8 

 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

 
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดป้ระชุมพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2564 มีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัสรุปวา่ บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายอคัรเดช 

เปล่ียนสกลุ ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั ซ่ึงปี 2563 เป็น
ปีล่าสุด และเป็นปีท่ี 4 ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีของการเป็นผูต้รวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย ในช่วงเวลาดงักล่าว ผูส้อบ
บญัชีไดท้ าหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบับริษทัเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดงัตาราง
รายช่ือผูส้อบบญัชีใน แต่ละปีดงัน้ี 
 

รายการ 
ปี 2564 

(น าเสนอเพ่ือพจิารณา) 
ปี 2563 

ช่ือส านักงาน
ตรวจสอบบญัชี 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

ผู้สอบบัญชี นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 5389 

นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 5389 

หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 3425 

 

หรือนายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน์  
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 2803 

 

หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด ์
แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควรและเหมาะสม 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบแลว้มีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีท่ีถูกเสนอช่ือนั้น ไดรั้บความเห็นชอบจาก

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชี
กบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ / ผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด รวมทั้งมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีท าให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเท่ียงธรรมของ
ผูส้อบบญัชี  

ดงันั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2564 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564  เพ่ือแต่งตั้ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 
หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
2803 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2564 ต่อไป 
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ในการพิจารณาค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาใบเสนอราคาค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 ท่ี 
บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เสนอราคาค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราเดิมเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 2563 ท่ีผ่านมา ซ่ึงสมเหตุสมผลท่ีจะเสนอ
อตัราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 
ในส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

รายการ 
ปี 2564 

(น าเสนอเพ่ือพจิารณา) 
ปี 2563 

ค่าตรวจสอบประจ าปี (Audit Fee) 1,850,000 1,850,000 
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  

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

รวมค่าสอบบญัชีทั้งหมดของบริษัท 
และบริษัทย่อย 

2,690,000 2,690,000 

 
เน่ืองจากในการน าเสนอคร้ังน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใชผู้ส้อบบญัชี และสังกดัส านักงานสอบบญัชีเดียวกนั ดงันั้น

คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้บริษทัด าเนินการวางแผนก าหนดการท างาน โดยประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัผูส้อบบญัชี
และติดตามงานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ จะสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา   
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แบบสรุปประวตัขิองผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  
 
ช่ือ-นามสกลุ นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ นายเมธี รัตนศรีเมธา นายพศิิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 
ต าแหน่งในส านกังาน กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ (หวัหนา้ส านกังาน) กรรมการบริหาร 
อาย ุ 47 ปี 62 ปี 73 ปี 
คุณวฒิุ / คุณสมบติั  บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีฯ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5389 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 บญัชีบณัฑิตและนิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีฯ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3425 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีฯ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2803 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

การฝึกอบรม หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการสอบบญัชี การ
บญัชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการสอบบญัชี การ
บญัชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการสอบบญัชี การ
บญัชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี 26 ปี (2538 - ปัจจุบนั) 
 บริษทั ส านกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จ ากดั 

(2538 - 2546) 
 บริษทั เคพีเอม็จีภูมิไชยสอบบญัชี จ ากดั 

(2546 - 2547) 
 บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

(2547 - ปัจจุบนั) 

41 ปี (2523 - ปัจจุบนั) 
 บริษทั ส านกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จ ากดั 

(2523 - 2546) 
 บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

(2547 - ปัจจุบนั) 

51 ปี (2513 - ปัจจุบนั) 
 บริษทั ส านกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จ ากดั 

(2513 - 2546) 
 บริษทั เคพีเอม็จีภูมิไชยสอบบญัชี จ ากดั 

(2546 - 2552) 
 บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

(2552 - ปัจจุบนั) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่7 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่11 

 

สรุปรายละเอยีดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของ 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF-W4)  

ทีจั่ดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ : บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “ECF”) 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 4 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W4”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : 191,897,518 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท) โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไม่คิดมูลค่า 
จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: 191,897,518 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทฯ  จ านวน 959,487,590 หุ้น  ณ ว ันประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีมติใหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 เม่ือวนัท่ี 
25 กมุภาพนัธ์ 2564 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัรา
การใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 2 (สอง) บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
วนัท่ีออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

: 2 มิถุนายน 2564 และ/หรือวนัท่ีจะก าหนดโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ    3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
วธีิการจดัสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 191,897,518 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ี

มีช่ือปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record 
Date) ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 5 หุ้น ต่อใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย 
ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หาก
มีเศษหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อ
หุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน 
ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเกิดจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหปั้ดเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน และในกรณีท่ีมีใบส าคญัแสดงสิทธิ
คงเหลือภายหลงัการจดัสรร บริษทัฯ จะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ี
เหลือดงักล่าวต่อไป  
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ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใชสิ้ทธิการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
ไดต้ามก าหนดเวลาดงัน้ี 

1. คร้ังแรกใน วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 
2. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 
3. วนัท่ี 20 มีนาคม 2565 
4. วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2565  
5. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 
6. วนัท่ี 20 มีนาคม 2566  
7. วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2566 
8. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2566  
9. วนัท่ี 20 มีนาคม 2567 
10. และคร้ังสุดท้ายใน วนัท่ี 2 มิถุนายน 2567 ก าหนดให้ตรงกับวนัครบ
ก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 2 มิถุนายน 2567 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทัฯ ให้เล่ือน
วนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้ โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิก่อนครบก าหนด 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิ 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ จะตอ้ง
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วนั
ท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ยกเวน้กรณีการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ยจะก าหนดระยะเวลาไวเ้ท่ากบั 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ 

: เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบส าคญัแสดง
สิทธิแลว้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าวไดอี้กต่อไป 

ตลาดรองของใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

: บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท่ี์หุน้สามญัของบริษทัฯ ท าการซ้ือขายอยูใ่นขณะนั้น 
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้ บริษัทฯ จะย่ืนค าขอจด
ทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสามญั
ของบริษทัฯ ท าการซ้ือขายอยูใ่นขณะนั้น อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน ซ่ึงหากตลาดหลกัทรัพยฯ์ พิจารณาไม่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุน
จะไม่สามารถซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได้ 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิ 

: บริษทัฯ จะน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย
ในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ท าการซ้ือขายอยูใ่นขณะนั้น 

นายทะเบียนใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

: บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ แต่งตั้งใหเ้ป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิม
ในกรณีดงัน้ี 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จากการออกและเสนอขาย ECF-W4 ในคร้ังน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัต่อไปน้ี 
- กรณีที ่1 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจ านวนท่ี 191,897,518 หน่วย และไม่มีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่

ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 
- กรณีที่ 2 ผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 แต่มีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจ านวนท่ี 191,897,518 หน่วย 
 

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการค านวณในแต่ละกรณีดงัน้ี  
กรณีที่ 1 ไม่เกิดผลกระทบ เน่ืองจากผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจ านวนท่ี 191,897,518 
หน่วย และไม่มีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 
กรณีที่ 2 ผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 แต่มีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจ านวนท่ี 191,897,518 หน่วย จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (Control 
Dilution) ลดลงร้อยละ 16.67 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงัน้ี 
 
Control Dilution = จ านวนหุน้ท่ีรองรับ ECF-W4 
  จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + หุน้ส่วนเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ ECF-W4 
 = 191,897,518 
  959,487,590 + 191,897,518 
 = 16.67% 

2. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) มีรายละเอียดการค านวณในแต่ละกรณีดงัน้ี 
กรณีที ่1 และกรณีที ่2 

ไม่เกิดผลกระทบดา้นการลดลงของราคา เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 เท่ากบั 2 (สอง) 
บาทต่อหุน้ ซ่ึงสูงกวา่ราคาตลาดท่ี 1.59 บาทต่อหุน้ ซ่ึงค านวณจากราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 15 วนัท าการต่อเน่ืองก่อนวนัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดการ
ค านวณดงัน้ี  
Price Dilution = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = 1.59 บาท 
โดยราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
 =(ราคาตลาด x จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้) + (ราคาใชสิ้ทธิ x หุน้ส่วนเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ ECF-W4) 
  จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ + หุน้ส่วนเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ ECF-W4 
 = (1.59 x 959,487,590) + (2 x 191,897,518) 
  959,487,590 + 191,897,518 
 = 1.66 บาท 
Price Dilution = 1.59 – 1.66 
  1.59 
 = ไม่เกดิผลกระทบด้านการลดลงของราคา 
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3. ด้านการลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution : EPS Dilution) มีรายละเอียดการค านวณในแต่ละ
กรณีดงัน้ี 
กรณีที ่1 และกรณีที ่2 

 จะเกิดผลกระทบดา้นการลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 16.67 โดยบริษทัฯ มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั
ใหญ่ตามงบการเงินรวม จ านวน 41,160,421 บาท ส าหรับงบการเงินงวดปี 2563 โดยมี EPS ก่อนการเสนอขาย เท่ากบั 0.043 บาทต่อ
หุ้น (ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ หารดว้ยจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้จ านวน 959,487,590 หุ้น โดยมีรายละเอียดการค านวณ
ดงัน้ี 

EPS หลงัการเสนอขาย = ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
  จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ + หุน้ส่วนเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ ECF-W4 
  41,160,421 
  959,487,590 + 191,897,518 
EPS ก่อนการเสนอขาย = 0.036 
EPS Dilution =  EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย 
  EPS ก่อนการเสนอขาย 
 = 0.043 – 0.036 
  0.043 
 = 16.67% 

เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่เพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงการ 
ใชสิ้ทธิ 

: เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับ
สิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญั ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เ ร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 

การปรับสิทธิใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

: บริษทัฯ จะด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 
(1) เม่ือบริษทัฯ เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจาก

การรวมหรือการแบ่งแยกหุน้สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทัฯ 
(2) เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญัแก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/

หรือ บุคคลในวงจ ากดั ในราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีค านวณได ้ต ่า
กวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ” 

(3) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิแก่ผูถื้อ
หลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั (เช่น 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั) โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ” 
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(4) เม่ือบริษทัฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(5) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิหลงัหัก

ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ระหวา่ง
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี 

(6) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อนัท าให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อนัพึงได ้โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น
ไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้ (1) ถึง (5) 

หมายเหตุ : การปรับราคาใชสิ้ทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใชสิ้ทธิต ่ากวา่มูลค่าท่ี
ตราไวต้่อหุน้ได ้(Par Value) 
ทั้งน้ี มอบหมายให ้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทน
บริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ านาจกระท าการ
แทนบริษทัฯ มอบหมาย เป็นผูพิ้จารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ 

วตัถุประสงคข์องการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิและประโยชนท่ี์บริษทัฯ 
จะพึงไดรั้บจากการจดัสรรหุน้เพ่ิม
ทุนในคร้ังน้ี 

: เน่ืองจากบริษทัฯ มีแนวโนม้การขยายตวัทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายดา้นการขายเติบโต
ต่อเน่ือง ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิน้ีเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและเงินทุน
หมุนเวียนให้กบับริษทัฯ รวมทั้ งช่วยเสริมให้บริษทัฯ มีฐานเงินทุนท่ีเขม้แข็งข้ึนเพ่ือ
สร้างความพร้อมในการระดมทุน ส าหรับการลงทุนในอนาคต ซ่ึงโครงการในอนาคตจะ
น ามาซ่ึงรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน และคาดวา่จะส่งผลให้อตัราการท าก าไรของบริษทัฯ ปรับตวัดี
ข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ  

ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดรั้บจาก
การเพ่ิมทุน 

: ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี จะมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 
ต่อเม่ือบริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้เรียบร้อยแลว้ และในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปัน
ผลในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงั
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษทัฯ และเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีได้
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้ ง น้ี  การจ่ายเ งินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ สภาพคล่อง 
แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

อ่ืน ๆ : คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ และ/หรือบุคคล
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ 
มีอ านาจในการ 

1. ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อันจ าเป็นและสมควรท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น วนั
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ และวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ฯลฯ  

2. ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสาร
และหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุน้สามญัของบริษทัฯ ท าการซ้ือขายอยุใ่นขณะนั้น และ 

3. ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้
รองรับ 

: คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 โดยมี
หุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนรวม 191,897,518 หุน้ ซ่ึงคิด
เป็นสัดส่วนหุ้นรองรับทั้งส้ินร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทัฯ จ านวน 959,487,590 หุ้น ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีมติให้ออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งน้ี จ านวนหุน้ส ารองเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด 

 
 
  



  

  81| ห น้ า ท่ี  
 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่8 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่12 และวาระที ่14 

(F 53-4)      
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2564 

 

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 ระหวา่งเวลา 16.00 น. ถึง 18.30 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 
และการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 
1. การลดทุนและการเพิม่ทุน 

1.1 การลดทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 59,289,649.50 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 237,158,598 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 959,487,590 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

 
1.2 การเพ่ิมทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั

ฯ จาก 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.25 บาท รวม 47,974,379.50 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะ ดงัน้ี  

 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ใน
การใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

191,897,518 
--- 

0.25 
--- 

47,974,379.50 
--- 

 
2. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน 
 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

191,897,518 ผูถื้อหุน้เดิมจะไดรั้บ
การจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ ในอตัรา 

ใบส าคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มี
สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ้ น

โปรดดูรายละเอียดใน
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

- 
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จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ของบริษัทฯ คร้ังท่ี 4 
(“ECF-W4”) ซ่ึงออก
และจดัสรรให้แก่ผูถื้อ
หุ้น เ ดิมตามสัดส่วน
ก า ร ถื อ หุ้ น  โ ด ย
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญของบ ริษัทฯ 
ค ร้ั ง ท่ี  4 ( ECF-W4) 
(Record date) ในวนั
ศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 
2564 

5 หุ้นเดิม ต่อ: 1 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

สามญัได ้ 1 หุ้น 
ท่ีราคา  2 บาท
ต่อ 1 หุน้ 

 
2.1.1 การด าเนินการของบริษทัฯ กรณีท่ีมีเศษของหุน้  

ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้น
สามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้ง
จ านวน 

ในกรณีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เตม็จ านวน 1 หน่วย 
จากการค านวณ ใหปั้ดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน ทั้งน้ี ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีจะ
ไดรั้บจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจดัสรรทั้งหมด บริษทัฯ จะ
ด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจ านวนดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าท่ี
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดล้งตวั 

นอกจากน้ีในกรณีท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเม่ือเกิด
เหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดงักล่าวท าให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้สามญัท้ิง 

  
2.1.2 จ านวนหุน้คงเหลือท่ียงัมิไดจ้ดัสรร  

 - ไม่มี – 
 

3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งศรีนครินทร์ 2 

ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 
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ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 19 
มีนาคม 2564  

 
4. การขออนุญาต ลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไขการขอ

อนุญาต  
บริษทัฯ จะด าเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพ่ิมทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน

ช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
บริษทัฯ จะขออนุมติัต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหรั้บหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 

5.  วตัถุประสงค์ของการลดทุน เพิม่ทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 
บริษทัฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายของบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นหุ้นท่ี

เหลือจากการจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 ส าหรับผูถื้อหุ้นเดิม 
(“ECF-W3”) ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 ซ่ึงปัจจุบนั ECF-W3 ไดห้มดอายแุลว้
เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีผ่านมา และหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการจดัสรรไวเ้พ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right 
Offering) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และ
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563  

บริษทัฯ จะด าเนินการเพ่ิมทุนเพ่ือน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนไปใช ้ดงัน้ี 
 เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนกิจการและเพ่ิมสภาพคล่องใหแ้ก่บริษทัฯ  
 เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจหลกั อาทิ ส่วนการลงทุนเคร่ืองจักรแบบก่ึงอตัโนมติัให้

เพ่ิมข้ึนในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือเพ่ือใช้
ในการขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีเพ่ิมเติมในอนาคต 
 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ 

รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษทัฯ มีฐานเงินทุนท่ีแข็งแกร่งข้ึนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทัฯ ในระยะยาว 

 
7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลของงบการเงินบริษทัฯ และเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทั้งน้ี การจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ สภาพคล่อง แผนการ
ลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

7.2 ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัและในภายหลงัไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั
จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทุกประการนับจากวนัท่ีมีรายช่ือตามก าหนด Record date ของ
บริษทัฯ ท่ีไดย้ืน่ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
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8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิม่ทุน  

ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 7  

 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ มมีตใิห้เพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิการ วนั เดือน ปี 
1) วนัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564   25 กมุภาพนัธ์ 2564 
2) วนัท่ีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2564 (Record Date) 
19 มีนาคม 2564 

3) วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 22 เมษายน 2564 
4) วนัท่ีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการไดรั้บจดัสรร ECF-W4 (Record 

Date) 
21 พฤษภาคม 2564 

5) ก าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ ECF-W4 และจดัสรรให้แก่ผูถื้อ
หุน้ท่ีไดรั้บสิทธิ 

2 มิถุนายน 2564 หรือวนัท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 

6) ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ 

7) ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ 

 
บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 

   
 (นายชาลี สุขสวสัด์ิ) 
  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

 
 

   
 (นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ) 
  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
  

(ประทบัตราของบรษิทัฯ) 



  

  85| ห น้ า ท่ี  
 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่9 
 

 

ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที ่5 

คณะกรรมการ 
ขอ้ 17.  ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือด าเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 

แต่ไม่เกินสิบหา้คน (15) คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่
ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
ขอ้ 18.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู ้ได้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ี  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุม
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 19.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัฉลากกนั 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 20.  นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั หรือกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตาม ขอ้ 22. 
(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
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หมวดที ่6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 35.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  

  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลาย ซ่ึง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบ
ห้าวนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร  
  
ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวน ผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 37  ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้ง ร่วมกนั
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 
ขอ้ 36.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

  
 ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
 
ขอ้ 37.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า 

(25) คน  หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
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 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นได้
เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น
ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 38.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
คนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุม 

 
ขอ้ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สีย

เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4)  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน

ท่ีส าคญัการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการ
กบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

 
ขอ้ 40.  กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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ขอ้ 45.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เวน้แต่จะได้มีก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ส าหรับ
หุน้บุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ
ลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น
ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 
ขอ้ 46. บริษทัตอ้งการจดัหาก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ
สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 
ขอ้ 47. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการพนกังาน ลูกจา้ง หรือ ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 

  



  

  89| ห น้ า ท่ี  
 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่ 10 
 

 

ข้อปฏิบัตสิ าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี  
ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพ่ือใหก้ารจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป 
ทั้งน้ีบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 
 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษทัใคร่ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงหลกัฐานและปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 
 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตวัจริงท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ 

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 17) มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

2. กรณีมีการมอบฉนัทะ 
 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และปิดอากรแสตมป์ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ท่ียงั
ไม่หมดอาย ุของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 17) มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังาน
รัฐวสิาหกิจ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 
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 ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท่ี
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั  

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 17) มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

 
2. กรณีมีการมอบฉนัทะ 

 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และปิดอากรแสตมป์ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังาน

รัฐวสิาหกิจ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง ของผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัและผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท่ี
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 17) มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

ในกรณีส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 
 
 การมอบฉันทะและวธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัจดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
หากผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได ้ดงัน้ี 

 ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาให ้
 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคห์รือเลือกมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษทั เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบ
ฉนัทะใหถู้กตอ้งครบถว้น 

 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบอ านาจฉันทะ
ดังกล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผลผูกพนัทางกฎหมาย (บริษทัจะอ านวยความสะดวกให้กับผูถื้อหุ้นโดย
จดัเตรียมอากรแสตมป์ไวใ้หท่ี้บริเวณจุดลงทะเบียนในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้) 

 ส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ตามช่ือ - ท่ีอยูข่องบริษทั โดยจ่าหนา้ซองถึง 

 ส านกังานเลขานุการบริษทั 
 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) สาขาล าลูกกา 
 เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
 โดยโปรดส่งกลบัมายงับริษทัภายในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 
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 หากผูรั้บมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ตอ้งน าหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ณ สถานท่ี
ประชุม เพ่ือลงทะเบียนอยา่งนอ้ยล่วงหนา้ 1 ชัว่โมง ก่อนการเร่ิมประชุม เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัไดมี้เวลา
ตรวจสอบเอกสารและทนัเวลาเร่ิมประชุม 

 
หมายเหตุ  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั ( มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้นเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ สถานท่ีล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงชัว่โมง หรือ

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงก าหนดเวลาเร่ิมการประชุม  
สถานท่ีประชุม : ณ ห้องประชุม  ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนน

ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
 

 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 
บริษทัจะจดัเตรียม บัตรลงคะแนนเสียงไวใ้หผู้ถื้อหุน้ ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขา้หอ้งประชุมเพื่อผูถื้อหุน้หรือ

ผูรั้บมอบฉนัทะใชร้ะบุลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 
 

หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  
การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงให้ผูถื้อหุ้นระบุในบตัรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีบริษทัเก็บและรวบรวมบตัรทั้งหมดเพ่ือท าการ
ตรวจนบั ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้คนกลางร่วมท าหนา้ท่ีตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 

1. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี  
o กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด  
o ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ 

ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม
รับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ยกเวน้การออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญผูน้ั้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวได ้
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หลกัเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18  ก าหนดวา่ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง บริษทัจะนบั

คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงท่ีตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ก่อนเร่ิมประชุม ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ทราบวา่ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยการหักคะแนน
เสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ผลการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบในแต่ละ
วาระของการประชุมก่อนเร่ิมวาระถดัไป ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระการประชุมท่ี 6 พิจารณาอนุมติั
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้น
ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม (ทั้งกรณีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง) 

หมายเหตุ ; บริษทัลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 
 
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 

1. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนแลว้ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพส์ าหรับแต่ละ
วาระการประชุม (ทั้งหมด 14  วาระ ไม่รวมวาระ เร่ืองอ่ืนๆ) โดยในแต่ละแผน่นั้นจะระบุช่ือผูถื้อหุน้และ
สิทธิออกเสียง โดยถือว่าหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งใชบ้ตัรหลกัฐาน
ในการออกเสียงลงคะแนนน้ีใหถู้กตอ้งตรงกบัวาระ 

2. วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ จะ
ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผน่พิมพ ์แยกหวัขอ้เป็นขอ้ยอ่ยต่างหากโดยเฉพาะ ซ่ึงระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการไวท้ั้ ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพ่ือให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยผูถื้อหุ้นใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

4. วาระที่ 9, 10, 12 และ 13 วาระดงัต่อไปน้ี จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

5. ส าหรับการท าเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย  
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายถูก () หรือ กากบาท () 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงลงในช่องท่ีเป็นความประสงคข์องท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น 

6. บตัรเสีย คือ บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถูก 
() หรือ กากบาท () เพียงหน่ึงเคร่ืองหมาย หรือ มากกวา่หน่ึงช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนน
ไม่ตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา จะถือเป็นบตัรเสีย  

7. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยโดยประธานในท่ีประชุม หรือผูท่ี้ด าเนินการประชุมแทน
อยูใ่นระหวา่งนั้น จะขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นดว้ยชูมือข้ึน และส่งบตัรลงคะแนนเสียงท่ี
ท าเคร่ืองหมายแลว้ และถูกตอ้งตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั 
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8. เม่ือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัท าการรวบรวมบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียงหรือไม่เห็นดว้ย
เสร็จแลว้จะท าการนบัคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทนัทีในท่ีประชุม โดยประธานท่ีประชุม
จะเป็นผูส้รุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระ 

9. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น ส าหรับ
ท่านผูถื้อหุ้นท่ีกลบัไปก่อนการประชุมส้ินสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียงัมิได้
พิจารณา 
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ผู้ถือหุ้น 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่11 

 

 

ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มาดว้ยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 
เร่ิม 08.00 น. 

ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนผูไ้ดรั้บ
มอบฉนัทะ เร่ิม 08.00 น. 

 

ตรวจสอบหนงัสือมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมบตัรประจ าตวัผูม้อบและ
ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูรั้บ

มอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวั 

และใบลงทะเบียน 

ลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode 

ประธานเปิดการประชุม (เวลา 10.00 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

ลงคะแนนเสียง 

นบัคะแนนเสียง 

หมายเหต ุ

 นับคะแนนเสียงโดยวิธีการ
หกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียงของผูถื้อหุ้น
ออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมด
ของผู ้ถือหุ้น ท่ี มี สิท ธิออก
เสียง 

 กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุก
วาระคืนต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทั
เม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

ผูต้อ้งการออกเสียง “ไม่
เห็นดว้ย” หรือ “งดออก
เสียง” ในวาระนั้น ๆ ให้
กรอกบตัรลงคะแนน
และชูมือเพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัร

ลงคะแนน 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่12 
 

 

ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัททีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ   

 
รศ.ทรงกลด  จารุสมบัต ิ
: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา  
  และกรรมการบริหารความเส่ียง  

อายุ 57 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท - กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการสรรหา 
- กรรมการบริหารความเส่ียง  

การศึกษา ปริญญาโท วทิยาศาสตร์  
                             คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์  
  คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 
และกรรมการบริหารความเส่ียง  

  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2539 – ปัจจุบัน  -     ผู้อ านวยการ 

ศูนยค์วามเป็นเลิศทางวชิาการดา้นยางพารา 
-  ผู้ เช่ียวชาญของโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยขีอง

อุตสาหกรรมไทย (iTAP)  
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

- ท่ีปรึกษา 
สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย 

- ท่ีปรึกษา 
สมาคมธุรกิจไมย้างพารา 

- กรรมการ 
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คณะกรรมการรับรองไมเ้ศรษฐกิจไทย ส านกังานการรับรองไม้
เศรษฐกิจไทย 
และไม่มกีารด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท้ังท่ีเป็นและไม่เป็นบริษทั
จดทะเบียน 

ความเช่ียวชาญ ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมสีภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิ
กบับริษัท 

- ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 8 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 92.31 (12/13 คร้ัง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ สดัส่วนร้อยละ 100 (4/4 คร้ัง) 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สดัส่วนร้อยละ 100 (2/2 คร้ัง) 
คณะกรรมการสรรหา สดัส่วนร้อยละ 100 (3/3 คร้ัง) 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระที่
เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 

-ไม่มี- 



  

  97| ห น้ า ท่ี  
 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่12 (ต่อ) 
 

 

ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัททีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ   

1. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง 
: กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ  

  
อายุ 49 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
การศึกษา ปริญญาเอก 

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

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 140/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ านวยการ 
  บริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั 
2561 – 2562 กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ 
                            พิจารณาค่าตอบแทน 
  บริษทั ไทยอีสเทอร์นกรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
2560  กรรมการ  
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกิจการสังคม 
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  บริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั  
2552 – 2560 ผู้ จัดการโครงการโรงไฟฟ้า 
  บริษทั นวนครการไฟฟ้า จ ากดั ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน 

ความเช่ียวชาญ ดา้นการบริหารจดัการ และอุตสาหกรรมพลงังานไฟฟ้า 
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การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

1 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมสีภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิ
กบับริษัท 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
นับจากวนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท เม่ือวนัที ่วนัที ่28 เมษายน 
2560 

4 ปี นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 92.31 (12/13 คร้ัง) 
ทีอ่ยู่ เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระที่
เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 

-ไม่มี- 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่13 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. 

 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

เขียนท่ี............................................................................................  
1. ขา้พเจา้.................................................สัญชาติ.........................................อยู่บา้นเลขท่ี..................................ถนน

.....................................ต าบล/แขวง........ .............................อ  าเภอ/เขต..................................................... ..........จังหวดั

..........................................รหสัไปรษณีย.์............................................. 
2. เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั...............................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ...............................  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม.........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................เสียง ดงัน้ี 
หุน้สามญั.........................................หุน้  และออกเสียงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ....................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง 

3. ขอมอบฉนัทะให ้
 1. ...................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน..........................................................ต  าบล/แขวง............................................ 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์................. ................................หรือ 
 2 ......................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน..........................................................ต  าบล/แขวง............................................ 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์......... ........................................หรือ 
 3 ......................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน..........................................................ต  าบล/แขวง............................................ 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์......... ........................................ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด ์
โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
  
 ลงช่ือ.......................................................ผูม้อบฉนัทะ 
  (………………………………………………) 
 ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  (………………………………………………) 
 ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  (………………………………………………) 
 ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  (………………………………………………) 
หมายเหตุ : ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอมฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง 

  

โปรดติดอากร

แสตมป์ 20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.   
 
       เขียนท่ี........................................................................ 
      วนัที่.................เดือน.............................พ.ศ. ............................... 

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................สัญชาติ....................... ....................................อยู่
บา้นเลขท่ี...............................................ถนน.............................................ต าบล /แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั.................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)......................................................... 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม..........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................เสียง  ดงัน้ี 

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัได ้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระ
ของบริษทั ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 12) 

(1) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต  าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์........... ...........................หรือ 

(2) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต  าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ  

(3) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต  าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ 
แกรนด ์โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 ถึง วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

โปรดติดอากร

แสตมป์ 20 บาท 
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    วาระที่ 4  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั
และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   วาระที่ 5  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 6  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ............รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ.์........................ 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ............นายชาลี สุขสวสัด์ิ     ................................ 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ............นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ..................................... 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 7  พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 8  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   วาระที่ 9   พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

299,161,547 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 237,158,598 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 959,487,590 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
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    วาระที่ 10  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4 ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบียน 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 11  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 

(“ECF-W4”) จ านวน 191,897,518 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

               เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 12  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 

287,846,277 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 191,897,518 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (ECF-W4) 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 13  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4 ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน

จดทะเบียน 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่14  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 191,897,518 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ ECF-W4 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวธีิการจดัสรร 
คือ จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 15  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ ในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูม้อบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 
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    ลงช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 

 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 

หมายเหต ุ
(1) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
(3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ เป็นผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม  
ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
 

    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ). 

  ช่ือกรรมการ.................................................................................................................. ...... 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ.................................................................................................................. ...... 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ.................................................................................................................. ...... 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.   
(ส าหรับผูถื้อหุน้ต่างประเทศท่ีแตง่ตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) 

        
เขียนท่ี.......................................................... 

     วนัที่....................เดือน...............................................พ.ศ..........................  
(1) ขา้พเจา้.....................................................................................สัญชาติ......................... ..................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี...............................................ถนน........................................ต าบล /แขวง............................................................ 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั...................... ...................รหสัไปรษณีย.์...............................................ในฐานะผู ้
ประกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั......................................................................................... 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั..........................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน).................................................................... 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม..........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................เสียง  ดงัน้ี 

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

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

อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต  าบล/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์................. ..................................หรือ 

(2).............................................................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต  าบล/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์................. ..................................หรือ 

(3).............................................................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต  าบล/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์................. ..................................... 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ 
แกรนด ์โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั...................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..............เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ............................ .หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..............เสียง 
            รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด........................................................เสียง 

  

โปรดติดอากร

แสตมป์ 20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เม่ือวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 ถึง วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 4  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั

และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   วาระที่ 5  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 6  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ............รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ ................................ 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ............นายชาลี สุขสวสัด์ิ  ................................ 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ............นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ  ................................ 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 7  พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 8  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

    วาระที่ 9  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
299,161,547 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 237,158,598 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 
959,487,590 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 10  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4. ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน

จดทะเบียน 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 11  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 

4 (“ECF-W4”) จ านวน 191,897,518 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 วาระที่ 12  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 

287,846,277 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 191,897,518 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (ECF-W4) 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 13  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4 ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน

จดทะเบียน 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่14  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 191,897,518 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ ECF-W4 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวธีิการจดัสรร 
คือ จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 15  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ ในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่
ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูม้อบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 

หมายเหตุ 
(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
(2) หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. คือ  

1. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
2. หนงัสือยนืยนัวา่ ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(4) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ศรีนครินทร์ 2 

ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ). 

  ช่ือกรรมการ.................................................................................................................. ...... 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................  
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................ 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่14 
 

 

แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชุมผู้ถือหุ้น  

 
ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่  
เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

โทรศพัท์ : +662-378-8000 โทรสาร : +662-378-8084 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่15 
 

 
การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด 

รายงานประจ าปี 2563 และรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจ าปี 2563 
 

ตามท่ีทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนาย
ทะเบียนหลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพ่ือให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นและ
รายงานประจ าปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก
และรวดเร็ว นั้น 

ส าหรับปี 2563 น้ี บริษทัไดเ้ร่ิมใชก้ารจดัส่งรายงานประจ าปี 2563 และรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ประจ าปี 
2563 โดยรหัสคิวอาร์ (QR Cose) ทั้งน้ีบริษทัขอเรียนให้ขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นส าหรับวิธีการดาวน์โหลดขอ้มูลผ่าน QR Code 
(ตามท่ีปรากฏในเอกสารการประชุมท่ีส่งให)้ ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

 
1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้น เพ่ือดูขอ้มูลรายงานประจ าปี 2563 

 
หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 

(Application) อ่ืน ๆ เช่น QR Scanner, Line เป็นตน้ 
 

ส าหรับระบบ  Android 

 
1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Scanner หรือ Line 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 
          เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน)             เลือก QR Code        สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลรายงานประจ าปี 2563 

 

*****ทางบริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดข้อมูลรายงานประจ าปี 2563 และรายงานการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2563 ด้วยตนเอง เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายของบริษัท และ

สอดคล้องตามนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืนต่อไป***** 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่16 
 

 
แนวปฏิบัตเิพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)  

ในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ในปัจจุบนั และบริษทั อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ”) ยงัคงตอ้งด าเนินการจดัประชุมสามญัผูป้ระจ าปีของบริษทัฯ (“AGM”) 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าว และดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผูถื้อหุ้นทุกท่านและ
เพื่อให้เป็นไปตามค าแนะน าการป้องกันควบคุมเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ส าหรับการจัดการ
ประชุม สมัมนา หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ท่ีก าหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวนัท่ี 11 
กุมภาพนัธ์ 2563 แนวทางด าเนินการในการจดัประชุม ตามค าสั่งศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ท่ี 3/2563 ลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563 และคู่มือการปฏิบติัตามมาตรการผอ่นคลายกิจการ
และกิจกรรมเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ฉบบัเผยแพร่ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงจดัท าโดยกระทรวง
สาธารณสุข 

บริษทัฯ จึงขอแจง้ท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านเก่ียวกบัแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID -19) ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี   

เน่ืองจากการจดัประชุม AGM จะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ดงันั้น เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) 
บริษทัฯ ขอความร่วมมือใหท่้านผูถื้อหุน้พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉนัทะโดยท่านผูถื้อหุน้ใหแ้ก่กรรมการอิสระแทนการ
เขา้ร่วมประชุม AGM ดว้ยตนเอง โดยสามารถพิจารณาการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ ไดท่ี้เอกสารหนังสือเชิญ
ประชุม ทั้งน้ีบริษทัฯ มีก าหนดการส่งกลบัเอกสารการมอบฉนัทะกลบัมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 น้ี 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุมหรือเร่ืองอ่ืน ๆ มายงับริษทัฯ โดยการส่งค าถาม
มาท่ี email :  ir@eastcoast.co.th  หรือ โทรสารหมายเลข 0-2152-7305 

ในกรณีหากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคท่ี์จะเขา้ประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ขอแจง้วิธีการปฏิบติัของบริษทัฯ และ
การเตรียมตวัของท่านผูถื้อหุ้นเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1) บริษทัฯ จะมีจุดคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านก่อนเขา้ห้องประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะ
เวน้ระยะห่าง 1.5 เมตร ในระหวา่งการตรวจคดักรอง ในการน้ี บริษทัฯ ขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุ้น
รวมถึงกรณีของผูรั้บมอบฉันทะ หากปรากฏว่า มีท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ท่ีมีอาการดงัต่อไปน้ี 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมีความเส่ียงดงักล่าวเขา้ไปในห้อง
ประชุม (ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของ
บริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทนได)้ ส าหรับท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีอาจมีอาการตอ้งสงสยั โดยอาการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีจะถือวา่อาจเป็นอาการตอ้งสงสยั1  

1.1) มีไข ้(มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป)  

                                                           
1 อา้งองิจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ชือ่และอาการส าคญัของโรคตดิต่ออนัตราย (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2563 

mailto:ir@eastcoast.co.th
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1.2) ไอ เจ็บคอ หอบเหน่ือย หรือ มีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ  
2) ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านจะตอ้งกรอกแบบสอบถามเพ่ือการคดักรองโรคติดเช้ือ COVID -19 ตาม

ความจริง ในกรณีท่ีผ่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวติัการเดินทางของท่าน จะถือว่าท่านกระท า
ความผิดตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ.2538  

3) บริษทัจะจดัเตรียมจุดลา้งมือหรือเจลแอลกอฮอลใ์ห้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมลา้งมือ
ดว้ยน ้ าสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จลก่อนและหลงัจากเสร็จส้ินการเขา้ร่วมประชุม 

4) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะมีระยะห่างทางสังคมท่ีเหมาะสม โดยบริษทัจะเวน้ระยะห่างระหวา่งเกา้อ้ีอยา่ง
นอ้ย 1.5 เมตร และผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามหมายเลขเพ่ือประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิด
เหตุการณ์ใด ๆ ข้ึน และเม่ือท่ีนัง่ท่ีจดัให้เต็มแลว้ จะไม่สามารถเขา้พ้ืนท่ีการประชุมเพ่ิมเติมได ้จึงขอความ
ร่วมมือผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัแทนการเขา้ประชุม
ดว้ยตนเอง 

5) ตลอดระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัใคร่ขอความร่วมมือปฏิบติัตามค าแนะน า ดงัต่อไปน้ี 
 กรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
 กรุณาลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จล 
 หลีกเล่ียงการสมัผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมูก ปาก) ดว้ยมือท่ียงัไม่ไดล้า้ง  
 หลีกเล่ียงการใช ้สมัผสั ส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น  
 หากมีไข ้ไอ น ้ ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมออกจากหอ้งประชุมผู ้

ถือหุน้หรือติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัโดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัขอสงวนสิทธิในการส่งท่าน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลบัไปรักษาตวัท่ีบา้น ท่ีพกั หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี   

6) เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษทัฯ จะไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมท่ีประสงคจ์ะสอบถามในท่ีประชุมขอให้ส่งค าถามให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เพ่ือจดัส่งค าถามแก่
ประธานในท่ีประชุมต่อไป 

7) บริษทัฯ ของดการบริการ ชา กาแฟ และการรับประทานอาหารในบริเวณพ้ืนท่ีจดัการประชุมโดยเด็ดขาด 
เพื่อลดความเส่ียงของการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส ทั้งน้ีบริษทัฯ จะจดัเตรียมของว่างแบบน ากลบับา้น
ให้กบัผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเม่ือผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการกลบัก่อนหรือภายหลงัจากท่ี
บริษทัฯ ด าเนินการจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

8) หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมตามค าสั่งของหน่วยงานราชการเก่ียวกบัการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ภายหลงัจากวนัที่บริษทัมีมาตรการฉบบัน้ี บริษทัจะแจง้ให้ทราบผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษทั
เห็นสมควรต่อไป  

 
บริษทัฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกส าหรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่าน มา ณ ท่ีน้ี รวมถึงการใชเ้วลา

ในการตรวจคดักรองท่ีจุดลงทะเบียนท่ีอาจจะเกิดการใชเ้วลามากกวา่ช่วงเวลาปกติ และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่ง
สูงและหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอยา่งดี เพ่ือความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัของทุกท่าน 

 
 


