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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเมื่อวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อ
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ไดใ้หข้อ้มูลต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัน้ีเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษทั ในการประชุม คร้ังท่ี 

1/2565 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 โดยบริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2565 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 ท่ีผ่านมา 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี บริษทัมีทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้เป็นจ านวน 239,871,897.50 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 959,487,590 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 287,846,277 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมด 1,151,385,108 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  

โดยขณะเร่ิมเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้น มาเขา้ร่วมการประชุมจ านวนทั้งส้ิน 51 ราย 
นบัรวมจ านวนหุ้นได ้570,253,850 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 59.4332 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 
959,487,590 หุ้น โดยมาประชุมดว้ยตวัเอง 2 ราย และรับมอบฉนัทะ 49 ราย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตวัเอง 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 301,620,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.4356 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

2. ผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น 49 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 268,633,350 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.9976 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

และยงัคงรับลงทะเบียนต่อไป 
ซ่ึงขณะน้ีทางบริษทัมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 

ดงันั้นจึงขออนุญาตแนะน าคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี รวมถึงสักขีพยานเพื่อท าหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบ
การนบัคะแนนเสียงในการประชุม เพ่ือให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ
บริษทัต่อไป 

บริษทัไดแ้นะน าคณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ดงัมีรายนามต่อไปน้ี  
 

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

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการอิสระ 
5. นายไพบูลย ์ อรุณประสบสุข กรรมการอิสระ 
6. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ  รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
7. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
8. นายอารักษ ์ สุขสวสัด์ิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

 
*จ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จากจ านวนกรรมการทั้ งหมด 8 ท่าน  
**โดยมี พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์และ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ

จากผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 

ผู้บริหารของบริษัท 
1. นายพงศพ์นัธ์ุ สุริยอมัพร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและ 

  การเงิน) 
2. นางสาวกฤษณา  ศรีสูงเนิน  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจ าปี 2564 จาก บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  

1. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  
 

ส านักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียง
เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  

1. นายฐานนัดร์ เจริญฤทธ์ิ 
2. นายวชัรพงษ ์ ฝอยทอง 

 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

1. นางสาวสาริสา  ทองกิตติกลุ  เลขานุการบริษทั 
 

อาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
1. นายพสิษฐ ์ ไชยวฒัน์โสภณ  
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ทั้งน้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 คร้ังน้ี เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของบริษทั 
ควิดแลบ จ ากดั โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Conference B โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรี
นครินทร์  

โดยเป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 บริษทั อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ชบ้ริการจดัการประชุมจาก
บริษทั ควดิแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นระบบท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในเร่ืองมาตรฐาน
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการ
ประชุมจากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA) 

และบริษทัไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเพ่ือใหทุ้กท่านเขา้ใจเก่ียวกบักติกาการประชุม วธีิการลงคะแนนเสียง การนบัคะแนน
เสียง และวธีิการค านวณคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 
กตกิาการประชุม 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยใหน้บั 
1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนน
เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งน้ี ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน
เป็นบางส่วนได ้เวน้แต่เป็นกรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียง
ท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

3. โดยทางบริษทัจะใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียง 1  นาที 
4. คะแนนเสียงรวมและจ านวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากนั เน่ืองจากมีผูถื้อ

หุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะบางท่านอาจจะเขา้มาประชุมเพ่ิมเติม ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระท่ีมาเข้าร่วมประชุมทันและวาระท่ี
เหลืออยูเ่ท่านั้น 

 
การลงคะแนนเสียง 

เม่ือผูถื้อหุ้นตอ้งการลงคะแนนเสียง คลิกท่ีเมนูลงคะแนนเสียง สัญลกัษณ์เคร่ืองหมายถูก ทางแถบเมนูท่ีปรากฏอยู่
ทางซา้ยมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่ีสามารถลงคะแนนเสียงไดท้ าการเลือกการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง เม่ือท าการส่งการ
ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแลว้ ท่านผูถื้อหุน้จะไดรั้บป๊อปอพัขอ้ความแจง้เตือน “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อย” 

หากผูถื้อหุ้นเขา้มาในระบบ และไม่ไดค้ล๊ิกกดปุ่มใด ๆ ท่ีเมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเทคะแนนเสียงไปท่ี “เห็น
ดว้ย” โดยอตัโนมติั 

ทั้งน้ีท่านผูถื้อหุ้นสามารถเปล่ียนแปลงคะแนนเสียง หรือแกไ้ขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าท่ี
ประชุมจะประกาศใหปิ้ดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ 
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เพื่อเหตุผลดา้นการรักษาความปลอดภยั ผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถลงช่ือเขา้สู่ระบบไดบ้นอุปกรณ์แค่เคร่ืองเดียวเท่านั้น
และหากท่านพยายามลงช่ือเขา้สู่ระบบบนอุปกรณ์เคร่ืองอ่ืนหรือเบราวเ์ซอร์อ่ืนในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกนั การลง
ช่ือเขา้สู่ระบบก่อนหนา้น้ี จะถูกตดัออกจากระบบโดยอตัโนมติั ทั้งน้ีหา้มเปิดเผยช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของท่านกบับุคคลอ่ืน 

โดยหากท่านผูถื้อหุน้มีการขอ Username และ Password ส าหรับการเขา้ร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจดัส่ง
แบบฟอร์มมอบอ านาจแบบ ข. ซ่ึงมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแลว้ ระบบจะไม่สามารถให้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงการ
ลงคะแนนเสียงได ้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้สามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามค าถามต่อท่ีประชุมได ้
 
การนับคะแนนเสียง และวธีิการค านวณคะแนนเสียง 

1. วธีิการค านวณคะแนนเสียงจะนบัคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง  
2. ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 39 ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
3. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียง

ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม โดยส่วนท่ี
เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ทั้งน้ี ไดน้บัรวมคะแนนเสียงท่ีผูม้อบฉันทะไดล้งคะแนนมาในหนงัสือ
มอบฉนัทะเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวไวล่้วงหนา้  

4. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบ
วาระจะใช้จ านวนหุ้นของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุด ดังนั้ น จ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงและอาจไม่เท่ากนั  

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ส าหรับค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือให้
ความเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงถาม - ตอบของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอยา่ง
กระชบั จึงขอความกรุณาผูถื้อหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชุม
ใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีก าหนด 

หากผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพข์อ้ความ รูปหนา้ต่างแชท 
และท าการพิมพข์อ้ความท่ีท่านตอ้งการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยนืยนัการส่งขอ้ความดงักล่าวมายงับริษทั 

หลงัจากนั้นเลขานุการบริษทั จะเป็นผูอ่้านค าถามของท่านตามล าดบั โดยบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการตอบค าถามท่ี
ตรงกบัวาระในเวลานั้น ๆ หากค าถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกน าไปสอบถามในช่วงถาม - ตอบตามวิธีการท่ีได้แจง้ไว้
ขา้งตน้ ทั้งน้ี ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องขอ้ความ” ขอให้ท่านแจง้ช่ือ นามสกุล และสถานะของ
ท่าน เช่น เขา้ประชุมดว้ยตนเองหรือรับมอบฉนัทะ เพ่ือท่ีจะไดบ้นัทึกรายงานการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

ในกรณีท่ีค าถามถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความ
เหมาะสม และหากมีค าถามใดท่ีไม่สามารถตอบไดใ้นระหวา่งการประชุมเน่ืองจากมีเวลาท่ีจ ากดั บริษทัจะพิจารณารวบรวม
ตอบและเปิดเผยผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัต่อไป 

ส าหรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริษทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีน้ีในรูปแบบ QR Code เพ่ือดาวน์โหลดเอกสารดงักล่าวแลว้ 



 

หนา้ท่ี 5 

กรณีผูถื้อหุ้นประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน การส่งค าถาม หรือขอ้เสนอแนะ 
กรุณาปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมตามขอ้ก าหนดท่ีบริษทัไดแ้จง้ใหท้ราบ หรือติดต่อเจา้หนา้ท่ี โทรศพัท ์02-013-
4322 โทรศพัทมื์อถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com 

 
โดยการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัจดัให้มีการบนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเวบ็ไซตข์อง

บริษทั ภายหลงัจากวนัประชุม 3 วนัท าการ เพื่อใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม 
 
เร่ิมการประชุม 

พลเอก เทอดศักด์ิ มารมย ์ประธานกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี                

 
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของ
บริษทัและแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตั้งแต่วนัที่ 21 มีนาคม 2565 ซ่ึงบริษทัได้
จดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถ้ือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 จนถึงวนัท่ี 31 
มีนาคม 2565 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งค าถามเขา้มาล่วงหน้า  

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวมทั้งส้ิน 8 
วาระ 

-วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
 
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที ่22 เมษายน 2564 

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
ของบริษทั ซ่ึงถูกจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 โดยไดมี้การจดัท ารายงานการประชุม และจดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัท่ี www.eastcoast.co.th เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติมหรือไม่ และ
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบริษทัท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 22  
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เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 570,258,850 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ยในรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผ่านมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซ่ึงส่งให้ในรูปแบบ QR Code พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้  

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยใน
วาระน้ีขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวสัด์ิ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
รายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564 โดยสรุปไดด้งัน้ี 
ในรอบปี 2564 ไดมี้เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 รายไดร้วมมีมูลค่า 1,600.80 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2563 ท่ีมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,415.63 ลา้นบาท  

เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 13.08  
 ก าไรส าหรับปี (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) มีมูลค่า 50.85 ลา้นบาท และก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  

(ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) มีมูลค่า 93.81 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.54 และ 244.82 ตามล าดบั  
 รายละเอียดของการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน จะน าเสนอในวาระการพิจารณาอนุมติั

งบการเงิน ประจ าปี 2564 ของบริษทั 
 สรุปพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ การด าเนินงานในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ 

โครงการต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2564 ท่ีผา่นมา  
(1) การลงทุนในธุรกจิเฟอร์นิเจอร์ 

บริษทัไดมี้การขยายฐานลูกคา้ออกไปเพ่ิมมากข้ึนทั้งลูกคา้ในประเทศและต่างประเทศ และโอกาสการ
เติบโตทั้งในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจอ่ืน ๆ ของบริษทัก็ยงัคงมีความเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

(2) การลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใตก้ารบริหารจดัการ
ของ บริษทั กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (“GEP”) ซ่ึงบริษทัยอ่ยของบริษทั (บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั) เขา้
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ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบนัโครงการดงักล่าวเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) เฟสท่ี 1 ส าหรับ 50 เมกะวตัต ์
ตั้งแต่ปี 2562 ท่ีผา่นมา จากขนาดก าลงัการผลิตทั้งหมด 220 เมกะวตัต ์ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งเร่งก่อสร้างเฟสท่ี 2 ใหแ้ลว้เสร็จอีก 
50 เมกะวตัต์ ภายในปี 2565 น้ี โดยบริษทัจะเร่งด าเนินการในเฟสท่ี 3 และเฟสท่ี 4 ต่อโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้

ในล าดบัต่อมากรรมการผูจ้ดัการไดน้ าเสนอโครงสร้างการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
 

โครงสร้างการด าเนินธุรกจิของบริษัทในปัจจุบัน 
 

 
 
ข้อมูลรายได้ : แบ่งตามประเภทผลติภัณฑ์ 

ข้อมูลรายได้ 
ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. เฟอร์นิเจอร์ 1,330.70 91.72 1,495.38 93.41 
2. กระดาษปิดผิว 50.48 3.57 51.21 3.20 
3. ไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ 3.31 0.23 2.82 0.18 
รายได้จากการขาย-สุทธิ 1,384.49 97.80 1,549.41 96.79 
รายไดอ่ื้น ๆ  31.14 2.20 51.40 3.21 
รายได้รวม 1,415.63 100.00 1,600.80 100.00 

ส่วนแบ่งก าไรจากโรงไฟฟ้า 35.14  32.42  
 

ข้อมูลรายได้ : แบ่งตามประเภทช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. จ าหน่ายภายในประเทศ 515.19 37.21 599.51 38.69 
2. จ าหน่ายต่างประเทศ 869.30 62.79 949.90 61.31 
รายได้จากการขาย-สุทธิ 1,384.49 100.00 1,549.41 100.00 
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โดยในล าดบัต่อมา กรรมการผูจ้ดัการไดน้ าเสนอผลกระทบต่อการบริหารงานและการแกไ้ขปัญหาภายใต้
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์และแนวทางจดัการที่อาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต แบ่งออกเป็น 4 หัวขอ้หลกั ๆ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ดา้นรายไดจ้ากการขาย บริษทัไดมี้การบริหารจดัการรายไดจ้ากการขายในทุกธุรกิจท่ีไดเ้ขา้ลงทุน โดย
การบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมยอดขายและเพ่ิมสัดส่วนรายไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงลดการ
พ่ิงพิงช่องทางการจดัจ าหน่ายเพียงช่องทางใดช่องทางหน่ึง 

2. ดา้นการเงิน บริษทัไดมี้การลดตน้ทุนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
3. ดา้นการบริหารความเส่ียงที่เกิดข้ึน โดยการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ อาทิ ความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา ความเส่ียงทางดา้นแรงงาน ความเส่ียงดา้นการผลิต เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัยงัคง
ด าเนินการดูแลป้องกนัความเส่ียงในประเด็นเหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ือง และมีการอบรมให้ความรู้กบัผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

4. ดา้นการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัไดม้ีการป้องกนัปัญหาการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยไดป้ฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและขอ้แนะน าจากหน่วยงานสาธารณสุข
จงัหวดัอยา่งเคร่งครัด 

โดยภาพรวมส าหรับในปี 2565 และปีต่อ ๆ ไป บริษทัจะยงัคงเดินหนา้สร้างรายไดแ้ละสร้างผลก าไรให้
เติบโตส าหรับนกัลงทุน การลดตน้ทุนทางการเงินเพื ่อให้มีผลก าไรเพิ่มข้ึน บริหารความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ อยา่ง
ระมดัระวงัมากข้ึน นอกจากน้ีบริษทัจะจดัให้มีนโยบายที่ชดัเจนในการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 อยา่ง
ต่อเน่ือง โดยบริษทัจะรีบเร่งด าเนินการเก็บเก่ียวผลประกอบการจากทุก ๆ ธุรกิจท่ีไดเ้ขา้ไปลงทุนเพื่อให้สามารถรับรู้
รายไดไ้ดใ้นปี 2565 และในปีต่อไป เพ่ือความเติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ในล าดบัต่อมา ในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั บริษทัไดจ้ดัท านโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัท่ี
สอดคล้องกับสถานการณ์การด าเนินงานของบริษัท รวมทั้ งได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต ์
(www.eastcoast.co.th) และประชาสัมพนัธ์เพื่อให้พนักงานของบริษทัรับทราบ และไดจ้ดัท าแนวทางปฏิบติั ตามนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยแยกออกเป็นแต่ละหวัขอ้เพ่ือให้เกิดความชดัเจน สร้างความเขา้ใจ 
และสามารถน าไปปฏิบติัใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ประกอบดว้ยแนวทางปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. การใหห้รือรับของขวญั การเล้ียงรับรอง (Gift and Hospitality) 
2. การใหค้วามสนบัสนุน (Sponsorship) 
3. การบริจาค (Donation) 
4. การสนบัสนุนทางการเมือง (Political Contribution) 
5. การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
6. การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) 
7. การจา้งพนกังานรัฐ (Revolving Door) 
นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัท านโยบายและวธีิปฏิบติัการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วย

ใหส้ามารถรับเร่ืองร้องเรียนทั้งจากพนกังานภายในและบุคคลภายนอกเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั การถูกละเมิดสิทธิ หรือ
การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทั และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั อนัอาจจะน ามาซ่ึง
ความเส่ือมเสียในทรัพยสิ์น ภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงของบริษทัได ้ 
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โดยบริษทัไดเ้ขา้ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการคอร์รัปชนั (Thai 
Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และอยูร่ะหวา่งการยืน่เอกสารเพ่ือเขา้สู่ขั้นตอนการขอ
รับรองต่อไป  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
จึงขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระท่ี 4  
-วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ- 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทย่อย ประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชน และขอ้บังคบัของบริษทั ซ่ึง

ก าหนดใหบ้ริษทั ตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั ท่ีผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยสรุปสาระส าคญัตามงบการเงินรวมใน
หนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ 

โดยในวาระน้ีขอเชิญนายพงศพ์นัธ์ุ สุริยอมัพร  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (“ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงนิ”) เป็นผูร้ายงานเร่ืองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปี 
2564 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและ
สอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษทั และบริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองโดยนายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซ
ซิเอท จ ากดั แลว้ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติังบ
การเงินประจ าปีของบริษทั และบริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติั
งบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากเห็นว่า ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ทั้งน้ีรายงานของผูส้อบบญัชี และงบการเงินดงักล่าว ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2564 หรือแบบ 56-1 
One Report ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

นอกจากน้ียงัไดน้ าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงิน ประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 
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 ผูส้อบบญัชีมีความเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 สรุปสาระส าคญัตามงบการเงินรวมของบริษทั 
 

รายการ 

รอบปี 2564 
ส้ินสุด 

ณ 31 ธันวาคม 2564 

รอบปี 2563 
ส้ินสุด 

ณ 31 ธันวาคม 2563 
เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท เพิม่ขึน้/(ลดลง) 
สินทรัพยร์วม 3,756.20 3,544.72 5.97% 
หน้ีสินรวม 2,429.59 2,304.94 5.41% 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,326.61 1,239.78 7.00% 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 239.87 239.87 - 
รายไดจ้ากการขาย – สุทธิ 1,549.41 1,384.49 11.91% 
รายไดร้วม 1,600.89 1,415.63 13.08% 
ตน้ทุนขาย (1,237.05) (1,077.23) 14.84% 
ค่าใชจ่้ายรวม (1,433.22) (1,293.61) 10.79% 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 32.42 35.14 (7.75%) 
ภาษีเงินได ้ (1.67) (13.80) (87.90%) 
ก าไรส าหรับปี 50.92 31.65 60.87% 

ก าไรส าหรับปี-ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 50.85 41.16 23.54% 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 93.88 17.70 430.45% 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี-ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 93.81 27.21 244.82% 

 
 สรุปค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ปรากฎตามขอ้มูลประกอบการพิจารณาวาระต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ ดงัน้ี 
 ปี 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจของบริษทั และรายไดข้องบริษทัยอ่ยเท่ากบั 1,549.41 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.91 เม่ือเทียบกบัเม่ือปีก่อนหนา้ และมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,600.80 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.08 เม่ือเทียบกบัเม่ือปีก่อนหนา้ ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัยงัสามารถรักษาการเติบโตของยอดขายไดซ่ึ้งสาเหตุท่ี
ส าคญัเกิดจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเติบโต
คิดเป็นร้อยละ 16.37 และร้อยละ 9.27 ตามล าดับ โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการจ าหน่าย
ภายในประเทศและส่งออก คิดเป็นร้อยละ 61 และร้อยละ 39 ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือสถานการณ์ดา้น
เศรษฐกิจเร่ิมกลบัมาฟ้ืนตวั จะเห็นไดว้า่ ยอดขายภายในประเทศในรอบปีท่ีผ่านมาเติบโตสูงกวา่ยอด
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ส่งออก ในขณะเดียวกนับริษทั สามารถจ าหน่ายสินคา้ไปยงักลุ่มประเทศอินเดีย และสหรัฐอเมริกา
ไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในรอบปีท่ีผา่นมาดว้ยเช่นกนั 

 รายการส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดจาก บริษทั กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากดั (GEP) ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 220 เมกะวตัต ์ณ เมือง
มินบู ประเทศเมียนมาร์ โดยบริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (ECF-P) ในฐานะบริษทัยอ่ยของบริษทั 
เขา้ลงทุนใน GEP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบนัมีรายไดเ้ชิงพาณิชยส์ าหรับโครงการเฟสท่ี 1 
ขนาด 50 เมกะวตัต ์ปัจจุบนัทาง GEP อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างเฟสท่ี 2 และจะเร่งด าเนินการก่อสร้าง
ส าหรับเฟสท่ีเหลือใหค้รบทั้ง 4 เฟสโดยเร็วต่อไป 

 ส าหรับรายการส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 
32.42 ลา้นบาท 

 ส าหรับภาพรวมของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 2564 บริษทัมีสดัส่วนตน้ทุนขายเม่ือเทียบ
กบัรายไดร้วมเพ่ิมข้ึน จากสัดส่วนร้อยละ 76.10 เป็นร้อยละ 77.28 โดยสาเหตุส าคญัเกิดจากราคา
วตัถุดิบท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดงักล่าว ปัจจุบันเร่ิมคล่ีคลายเน่ืองจากราคาตน้ทุน
วตัถุดิบเร่ิมคงท่ี ประกอบกบัการหาแนวทางลดตน้ทุนการผลิตของบริษทั เพ่ือให้เกิดส่วนสูญเสียใน
กระบวนการผลิตนอ้ยท่ีสุด อยา่งไรก็ตามตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ใน
สดัส่วนเม่ือเทียบกบัรายไดร้วมยงัคงมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับรอบปีท่ีผา่นมา 

 ส าหรับตน้ทุนทางการเงินในรอบปีท่ีผา่นมา มีมูลค่าเท่ากบั 134.92 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนประมาณ 2 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.51 เม่ือเทียบกบัช่วงปีก่อน หากพิจารณาโดยเปรียบเทียบกบัรายไดร้วม จะ
พบวา่ สดัส่วนตน้ทุนทางการเงินเร่ิมปรับตวัลดลงจากร้อยละ 9.39 มาอยูท่ี่ร้อยละ 8.43 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบันโยบายท่ีบริษทัจะหาแนวทางการลดตน้ทุนทางการเงินใหล้ดลงอยา่งต่อเน่ือง 

 โดยภาพรวมของก าไรท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 2564 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากก าไร
ขั้นตน้ พบว่าปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยท่ีร้อยละ 1.66 โดยบริษทัมีก าไรส าหรับงวด ส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญ่ เท่ากบั 50.85 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.54 จากปีก่อนท่ีมีก าไรดงักล่าวอยูท่ี่ 41.16 ลา้น
บาท และคิดเป็นอตัราส่วนก าไรส าหรับงวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) ต่อรายไดร้วม เท่ากบัร้อย
ละ 3.18 ส าหรับปี 2564 เทียบกบัร้อยละ 2.91 ส าหรับปี 2563 ท่ีผา่นมา 

 นอกจากน้ี ในช่วงปี 2564 บริษทัสามารถสร้างกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากบั 
128.22 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีมูลค่าเท่ากบั 153.58 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุส าคญั
จากมูลค่าลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ประกอบกบัค าสั่งซ้ือท่ีเขา้มามาก
ในช่วงท่ีผา่นมา 

 บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 3,756.20 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 211.48 ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของรายการลูกหน้ีการคา้
จาก 331.31 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิมข้ึนเป็น 454.42 ลา้นบาท และรายการเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม โดยการเพ่ิมข้ึนดงักล่าวเกิดจากการช าระส่วนเพ่ิมทุน (Equity) ของบริษทั อีซีเอฟ พาว
เวอร์ จ ากัด (ECF-Power) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษทั ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใตก้ารบริหารจดัการโดยบริษทั กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ 
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(ไทยแลนด์) จ ากดั (GEP) ท่ี ECF-Power ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยในรอบปี 2564 ท่ีผ่านมา 
ECF-P ไดล้งทุนเพ่ิมเติมใน GEP อีกเป็นจ านวนเงิน 151.75 ลา้นบาท 

 บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 2,429.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 124.65 ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญัเกิดจากรายการเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

 โดยส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 1,326.61 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 86.83 ลา้นบาท 
ซ่ึงสาเหตุส าคญัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนตามก าไรจากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
จากท่ีไดน้ าเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีกล่าวมา

ทั้งหมด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบัญชี
ของบริษทั และบริษทัย่อย ประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวน
เสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี  
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 570,258,850 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสะสมและการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ส้ินสุด

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือ

เชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ นางสาวสาริสา 
ทองกิตติกลุ เลขานุการบริษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส าหรับขอ้เท็จจริง และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี 
ดงัน้ี  
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บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
และเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นข้อบังคับของบริษัท ทั้ งน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
ตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไรและหากบริษทั ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และบริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้า
ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน 

ซ่ึงขณะน้ีบริษทัไดจ้ัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ ดังนั้นจึงไม่
จ าเป็นตอ้งท าการจดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม
แต่อยา่งใด 

ดงันั้น ทางบริษทัจะขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าว และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

 เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดคือ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั แลว้ ดงันั้นจึงไม่จ าเป็นตอ้งท าการจดัสรรก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมแต่อยา่งใด 

 จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.0157 บาท โดยจ่ายจากส่วนท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0043 บาทต่อหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย และไม่
สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได ้และจ่ายจากส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ท่ี
ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ 0.0114 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ินไม่เกิน 15,064,000 บาท 

โดยขอน าเสนอขอ้มูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2563  และ ปี 2564 ดงัน้ี 
บริษทัมีก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2563  และปี 2564 เท่ากบั 30.45 ลา้นบาท และ 

12.40 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ในขณะน้ีมีจ านวนหุน้ท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้เท่ากบั 959.49 ลา้นหุน้ ซ่ึงมีจ านวนหุน้เท่ากนักบัปีก่อน 
คิดเป็นจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินต่อหุ้นในปี 2563  และปี 2564  เท่ากบั 0.0125 บาทต่อหุ้น และ 0.0157 บาท

ต่อหุ้น ตามล าดบั รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน เท่ากบั 11.99 ลา้นบาท และ 15.06 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนการ
จ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองเท่ากบัร้อยละ 41.49 และร้อยละ 121.53 ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นวา่ ทั้งรอบปี 2563  
และ ปี 2564 บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหักส ารองตามกฎหมายมีอตัราการจ่ายเงินปันผลสูงกว่า
นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 และมีก าหนด
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565  

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการส าหรับวาระน้ีตามท่ีปรากฎในหนงัสือ
เชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ 
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ดังนั้ นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการจัดสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามท่ีไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 570,258,850 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีได้จัดส่งให้กับผูถื้อหุ้นแลว้ โดยในรอบวาระน้ี เนื่องจาก รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะประธาน
กรรมการสรรหา ได้ครบวาระการด า รงต า แหน่งกรรมการบริษทั ตามก าหนดวาระ จึงจะขอเชิญ นายชาลี สุขสวสัด์ิ 
(“นายชาลีฯ”) ในฐานะรองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
ในวาระน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแทน 

นายชาลีฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ส าหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ มีดงัน้ี 

ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 และ 18 สรุปใจความส าคญัว่า ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัมารับต าแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษทั นั้นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจ านวนทั้งหมด 8 ท่าน ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 
คร้ังน้ี กรรมการท่ีต้องพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ งหมด มี 3 ท่าน โดยรายช่ือ
คณะกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระในรอบน้ีตามมติท่ีไดพิ้จารณาน าเสนอช่ือโดยคณะกรรมการสรรหา 
ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ย 
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1. รศ.ทรงกลด จารุสมบติั 
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง 
3. นายไพบูลย ์ อรุณประสบสุข 
ทั้งน้ี บริษทัไดมี้ประกาศเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรไดรั้บการพิจารณา

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยน าประกาศข้ึนแสดงในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 แต่ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นเหมาะสมเขา้มาใหพิ้จารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่ กรรมการทั้ง 3 
ท่าน ไดแ้ก่ รศ.ทรงกลด จารุสมบติั ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง และนายไพบูลย ์อรุณประสบสุข เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ ์ระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลไดก้ าหนดไว ้รวมทั้งเป็นผูมี้
ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้นการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงดา้นบญัชี การเงิน และการ
บริหารเป็นอยา่งดีซ่ึงจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั สมควรเลือกกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน 
กลบัเขา้เป็นกรรมการและเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองอย่าง
รอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีแลว้วา่ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหา ไดพิ้จารณากลัน่กรองแลว้เห็นวา่ กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น 
ตามพ.ร.บ.มหาชนจ ากดั พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด รวมถึงเป็น
ผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบั
การประกอบธุรกิจของบริษทั ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

และตลอดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ในช่วงท่ีผ่านมาไดร่้วมกนัก ากบัดูแลกิจการอย่าง
เขม้แขง็ อุทิศเวลาในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถื้อหุ้น
อย่างเต็มท่ีตลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง นอกจากน้ียงัไดพิ้จารณาจ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ด ารง
ต าแหน่ง พบวา่ไม่มีท่านใดท่ีเขา้เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ๆ เกินกวา่ 5 บริษทั และในส่วนของการเสนอช่ือเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

อีกทั้ง รศ.ทรงกลด จารุสมบติั จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปี หากไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ังน้ี 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ ท่านไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร  ตาม พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้ งแต่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ไม่เคยมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และพิจารณาตดัสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้นมาโดยตลอด ดงันั้นการ
รักษากรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถไวก้บับริษทั จะส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์ 

ประกอบกบัไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นเหมาะสมเขา้มาใหพิ้จารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
คร้ังน้ี ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายช่ือบุคคล
ดงัต่อไปน้ี เพื่อใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบั
เขา้มาด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบติั เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
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ประธานกรรมการสรรหาและ กรรมการบริหารความเส่ียง 
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
3. นายไพบูลย ์ อรุณประสบสุข เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

  
ดงันั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามรายละเอียดท่ีน าเสนอ

ต่อไป 
โดยในวาระน้ีขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามแต่ละรายช่ือท่ีจะเปิด

ใหล้งคะแนนเสียงเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี

ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทัจะพิจารณาอนุมติัเป็น
รายบุคคล)   

ผลการลงคะแนนเสียงอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระเป็น
รายบุคคล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
รศ.ทรงกลด จารุสมบัต ิ
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 570,258,750 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 100 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ
ฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 570,258,850 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข  
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ
ฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 570,258,850 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

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

รศ.ดร.มนตรีฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 24 คณะกรรมการบริษทัมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทั ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติอนุมติั 

ส าหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้น าเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษทั ในรอบปีท่ีผ่านมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ การพิจารณาจ านวนบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ท่ีมีอยูต่ามโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ท่ีบริษทัไดรั้บจาก
การปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ โดยการน าขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีก าหนดในเบ้ืองตน้ไปเปรียบเทียบอา้งอิงกบัรายงานการ
ส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายวิจยัและพฒันา สถาบนักรรมการบริษทัไทย ออกรายงานเม่ือ
เดือนธันวาคม 2563 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะด าเนินการจัดท าข้ึนทุก ๆ 2 ปี โดยบริษัทได้
เปรียบเทียบระดบัค่าตอบแทนกบักลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจ 
รายได ้และมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2565 อนุมติัค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษทั ประจ าปี 2565 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ
หรือโบนสั ดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 
 ประธานกรรมการ  39,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิมเม่ือเทียบกบัปี 2564 
 กรรมการ   29,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิมเม่ือเทียบกบัปี 2564 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิมเม่ือเทียบกบัปี 2564 
 กรรมการตรวจสอบ  29,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิมเม่ือเทียบกบัปี 2564 

2) ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด : จ านวน 12,000 บาทต่อ
ท่านต่อคร้ัง (ปรับเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 และ 2564 อีกจ านวน 3,000 บาท ต่อท่านต่อคร้ัง) ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

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

สนามกอลฟ์ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพ่ือการพกัผอ่นหรือสันทนาการ (Member Club) 
และสิทธิในการซ้ือหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพแก่กรรมการ หรือ Employee Stock Options (ESOP)  
-ไม่มี- 

อน่ึง ในปี 2564 ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
5,547,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฎอยูใ่น 
รายงานประจ าปี 2564 หรือแบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 2 การก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ทุกคณะ 

อยา่งไรก็ตามเพ่ือใหเ้กิดการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษทัได้
ก าหนดนโยบายในการควบคุมการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ีย
ประชุม โบนัส ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ และตามอ านาจอนุมติัท่ีมี โดยการตอบแทนเพ่ิมเติมใด ๆ ท่ีมีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 
บาทต่อคนต่อปี จะตอ้งน าเสนอเป็นวาระการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยระบุ
รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวสัดิการเพ่ิมเติมดงักล่าว 

ทั้งน้ี ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน  9,000,000 บาท เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 เป็นวงเงิน
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จ านวนรวมทั้ งส้ินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และ
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามท่ีได้
น าเสนอมา 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สอง
ในสามจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 570,258,750 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 100 0.00 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

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

ตาม พ.ร.บ.มหาชนจ ากดั ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้บริษทั ตอ้งจดัให้มีการ
หมุนเวยีนผูส้อบบญัชี ทั้งน้ีหน่วยงานก ากบัดูแลไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดเม่ือไม่นานมาน้ีวา่ โดยให้เร่ิมตั้งแต่รอบปี
บญัชี 2562 น้ีเป็นตน้ไป บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี (ในส านกังานเดิมหรือต่างส านกังานก็ได)้ โดย
ผูส้อบบญัชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกนัมาหรือไม่ก็ตามไดสู้งสุดรวมกนัไม่เกิน 7 ปีโดยมีก าหนด 
cooling-off period (ระยะพกั) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลบัมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษทันั้นไดอี้กคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี 
ในช่วง transitional period ของการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดน้ี (รอบปีบญัชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อนผนัให ้
cooling-off period ของผูส้อบบญัชีอยา่งนอ้ยตอ้งครบ 3 ปีโดยไม่ตอ้งถึงก าหนดระยะเวลา 5 ปีได ้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั สรุปวา่ บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายอคัร
เดช เปล่ียนสกลุ ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั ให้เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั ซ่ึงปี 2564 
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เป็นปีล่าสุด และเป็นปีท่ี 5 ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีของการเป็นผูต้รวจสอบบญัชีให้กบับริษทั และบริษทัย่อย ในช่วงเวลาดงักล่าว 
ผูส้อบบญัชีไดท้ าหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ใหก้บับริษทัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบแลว้มีความเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีท่ีถูกเสนอช่ือนั้น ไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนได้เสีย
ระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ / ผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความสงสัยในความเป็น
กลางหรือความเท่ียงธรรมของผูส้อบบญัชี 

ดงันั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2565 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565  เพ่ือแต่งตั้ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 2803 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั  เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และบริษทัยอ่ยในปี 2565 ต่อไป และในการพิจารณาค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาใบเสนอ
ราคาค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 ท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษทั และ
บริษทัยอ่ยส าหรับปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ซ่ึงปรับเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 2564 
ท่ีผา่นมาเป็นจ านวน 280,000 บาท ซ่ึงสมเหตุสมผลท่ีจะเสนออตัราคา่สอบบญัชีดงักล่าวต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 พิจารณาการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ในส่วนของบริษทั และบริษทัยอ่ย เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,970,000 
บาท เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 ตามท่ี

กล่าวมา 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี

ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 570,258,850 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  
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วาระที ่9 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  
-ไม่มี- 
 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี

ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่าน 
และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.35 น. 
 
 
 
 
  

 
นางสาวสุบงกช หงษท์อง     ผูช่้วยนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
   ผูบ้นัทึกการประชุม  
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ  เลขานุการบริษทั 

ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 
 

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

 
 

ลงนาม....................................................... 
(นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ) 

เลขานุการบริษทั 


