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ที ่ECF2 005/2565 
         

30 มีนาคม 2565  
 
เร่ือง ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2) 

2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
พร้อมงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3 และ 4) 
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
4. ประวติักรรมการท่ีเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง และค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2565 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 
6. รายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 8) 
7. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
8. การแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
9. เอกสารท่ีตอ้งแสดงในการยนืยนัตน วิธีการมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-AGM)  รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น หลกัเกณฑก์ารออกเสียง
ลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียง 

10. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 E-AGM 
11. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 
12. แผนท่ีส านกังานส าหรับจดัส่งเอกสาร (ถา้มี) 
13. ค าอธิบายการใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) 
 
ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 24 

กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 
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ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการ
จดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที ่22 เมษายน 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษทัไดถู้กจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน
2564 โดยไดมี้การจดัท ารายงานการประชุม และจดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี  www.eastcoast.co.th เพื่อให้ผูถื้อ
หุน้ไดรั้บทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้ง ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2564 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมาไดถู้กสรุปเป็นท่ีเรียบร้อย และรายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทั และ
บริษทัยอ่ย ปรากฎตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซ่ึงส่งมาใน
รูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 รับทราบผลการ
ด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2564  

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2  
การลงมติ –เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ- 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

บริษัทย่อย ประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ 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 
  

http://www.eastcoast.co.th/
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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% 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอคัรเดช เปล่ียนสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั แลว้ เห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 พิจารณา
อนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เน่ืองจากเห็นวา่ ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ส้ินสุด

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดให้การ

จ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไรและหากบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ทั้งน้ี
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การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัไดท้ าการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดคือ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัแลว้ ดงันั้นจึงไม่จ าเป็นตอ้งท าการจดัสรรก าไรสุทธิจากผล
การด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมแต่อยา่งใด 

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 2565 พิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรก าไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2564 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดงัน้ี 

(1) เน่ืองจากบริษทัไดท้ าการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดคือ ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัแลว้ ดงันั้นจึงไม่จ าเป็นตอ้งท าการจดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของ
บริษทั ประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมแต่อยา่งใด  

(2) จดัสรรเป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ซ่ึงเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
(จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอตัราหุ้นละ 0.0157 บาท โดยจ่ายจากส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0043 
บาทต่อหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้จะไม่ถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได ้และจ่ายจากส่วนท่ี
ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ 0.0114 บาทต่อ
หุน้ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 15,064,000 บาท ทั้งน้ี การใหสิ้ทธิดงักล่าวของบริษทั ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจาก
ตอ้งรอผลการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 และมีก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565  

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 2565 คร้ัง
น้ี กรรมการท่ีต้องพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ งหมด มี 3 ท่าน โดยรายช่ือ
คณะกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระในรอบน้ีตามมติท่ีไดพิ้จารณาน าเสนอช่ือโดยคณะกรรมการสรรหา 
ประกอบดว้ย 
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1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั 
2. ดร.เอกรินทร์  วาสนาส่ง 
3. นายไพบูลย ์  อรุณประสบสุข 

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ 
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ รศ.ทรงกลด จารุสมบติั ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง และ นายไพบูลย ์อรุณประสบสุข เป็นผูท่ี้มี
คุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลได้
ก าหนดไว ้รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท มีประสบการณ์ และทกัษะการบริหารงานทัว่ไป ดา้นบญัชีการเงิน 
และดา้นวชิาการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั สมควรเลือก
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 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 

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

อีกทั้ง รศ.ทรงกลด จารุสมบติั จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ังน้ี 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษทั เห็นวา่ ท่านไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นไปตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร ตาม พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
และมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ไม่เคยมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และพิจารณาตดัสินใจในวาระต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้นมาโดยตลอด ดงันั้นการ
รักษากรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถไวก้บับริษทั จะส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์  

ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายช่ือ
บุคคลดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนด
วาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี  

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบติั  เพ่ือด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียง 
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2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง  เพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
3. นายไพบูลย ์อรุณประสบสุข  เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

รายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 หมายเหตุ ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทัจะพิจารณา
อนุมติัเป็นรายบุคคล 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

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  

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565
อนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ของบริษทั ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

วงเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 
 

วงเงนิค่าตอบแทนปี 2565  
ปีทีเ่สนอ 
(บาท) 

วงเงนิค่าตอบแทนปี 2564  
 

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

หมายเหตุ : วงเงนิค่าตอบแทนเท่ากบัการจ่ายในรอบปี 2561 ถึงปี 2564 ทีผ่่านมา  
 
อตัราค่าตอบแทนรายเดือน 
 

ต าแหน่ง 
อตัราค่าตอบแทนปี 2565  

ปีทีเ่สนอ 
(บาทต่อท่านต่อเดือน) 

อตัราค่าตอบแทนปี 2564  
(บาทต่อท่านต่อเดือน) 

ประธานกรรมการ 39,000 39,000 
กรรมการ 29,000 29,000 
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ต าแหน่ง 
อตัราค่าตอบแทนปี 2565  

ปีทีเ่สนอ 
(บาทต่อท่านต่อเดือน) 

อตัราค่าตอบแทนปี 2564  
(บาทต่อท่านต่อเดือน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,000 34,000 
กรรมการตรวจสอบ 29,000 29,000 

หมายเหตุ : อตัราค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากบัการจ่ายในรอบปี 2564 ทีผ่่านมา  
 

ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด :  
 

ต าแหน่ง 
อตัราค่าตอบแทนปี 2565 

ปีทีเ่สนอ 
(บาทต่อท่านต่อคร้ัง) 

อตัราค่าตอบแทนปี 2564  
 

(บาทต่อท่านต่อคร้ัง) 
คณะกรรมการบริษทั 12,000 9,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 12,000 9,000 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 12,000 9,000 
คณะกรรมการสรรหา 12,000 9,000 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 12,000 9,000 

หมายเหตุ : อัตราค่าเบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ขอเสนอปรับ
เพิม่ขึน้จากปี 2563 และปี 2564 อกีเป็นจ านวน 3,000 บาท ต่อท่านต่อคร้ัง 
 
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
ส าหรับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวสัดิการค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ประกนัสุขภาพ 

ค่าสมาชิกสนามกอลฟ์ สโมสรกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพ่ือการพกัผอ่นหรือสนัทนาการ (Member Club) และสิทธิใน
การซ้ือหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพแก่กรรมการ หรือ Employee Stock Options (ESOP)  –ไม่มี- 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 เป็นวงเงิน
จ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

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
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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 2565 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 2,970,000 บาทต่อปี ซ่ึงปรับเพ่ิมจากปี 2564 เป็นจ านวน 280,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
เสนอให้ท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ซ่ึงปรับ
เพ่ิมจากปี 2564 เป็นจ านวน 280,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่9 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัมีความตระหนกั
และห่วงใยต่อสุขภาพของผูถื้อหุ้นและผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอยา่งยิ่ง ดว้ยเหตุน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ตามก าหนดวนัเวลาดงักล่าวขา้งตน้ ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว 
โดยไม่มีการจดัลงทะเบียนหนา้งาน และไม่มีการจดัสถานท่ีการประชุมในรูปแบบเดิม จึงขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นงดเดินทาง
มาท่ีบริษทั ทั้งน้ี ท่านผูถื้อหุน้สามารถรับชม และเขา้ร่วมประชุมไดผ้่านทางระบบการประชุมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีบริษทั
จดัเตรียมไวใ้หเ้ท่านั้น 

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีการเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ฉบบัน้ี รวมถึง หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และเอกสาร
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมคร้ังน้ี ทางเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.eastcoast.co.th) ดว้ย 

บริษทัขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะศึกษาขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 และ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ทั้งน้ีหาก
ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะประสงค์จะเขา้ร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอสิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นหรือ

http://www.eastcoast.co.th/
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ผูรั้บมอบฉันทะแจง้ความประสงคโ์ดย น าส่งเอกสารแสดงตวัตนเพ่ือยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบน าส่ง
เอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตวัตน โดยเขา้ไปท่ี 

 
Scan QR Code เขา้ไปท่ี Link 

 

https://ecf.foqus.vc/registration/  

 
โดยระบบจะเปิดให้ด าเนินการ ตั้งแต่วนัที ่30 มนีาคม 2565  – 18 เมษายน 2565 
หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว บริษทัขอความร่วมมือท่านผู ้

ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ 
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวนั
จนัทร์ท่ี 14  มีนาคม 2565 โดยเม่ือบริษทัไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุ้นตามขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นดงักล่าว 
รวมถึงเอกสารแสดงตวัตนต่าง ๆ เพ่ือยืนยนัสิทธิและไดรั้บการอนุมติัแลว้ ทางบริษทัจะส่งช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และ
รหสัผา่น (Password) รวมถึงคู่มือการใชง้านระบบไปยงัอีเมลท่ี์ไดแ้จง้ลงทะเบียนมาเพ่ือใชใ้นการเขา้ร่วมประชุม E-AGM 
ผา่นระบบของบริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  

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

 
            ขอแสดงความนับถือ 
     บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
      โดยค าสั่งของคณะกรรมการ 
 
 
 

                   (นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล) 
               เลขานุการบริษทั 

ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์0-2152-7301-4 ต่อ 212 หรือ 202 หรือ 209 โทรสาร 0-2152-7305 
  

https://ecf.foqus.vc/registration/
mailto:ir@eastcoast.co.th%20หรือ
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จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID -19) มีผลกระทบไปทัว่โลก และธุรกิจการขนส่งทางอากาศ
หยดุการใหบ้ริการ ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้อาจไม่ไดรั้บเอกสารแจง้สิทธิประโยชน์ เช่น หนงัสือเชิญประชุม / เช็ค / ดราฟทเ์งินปัน
ผล 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 2564 

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) 
 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ 
โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ไดใ้หข้อ้มูลต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัน้ีเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุม คร้ังท่ี 

1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยบริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2564 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 ท่ีผ่านมา 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี บริษทัมีทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้เป็นจ านวน 239,871,897.50 บาท คิดเป็นจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 959,487,590 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 299,161,547 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมด 1,196,646,188 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  

โดยขณะเร่ิมเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ มาเขา้ร่วมการประชุมจ านวนทั้งส้ิน 71 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้579,040,873  หุน้ เท่ากบัร้อยละ 60.3490 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 
959,487,590 หุ้น โดยมาประชุมดว้ยตวัเอง 11 ราย และรับมอบฉนัทะ 60 ราย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตวัเอง 11 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 304,971,323 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.7848 
2. ผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 60 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 274,069,550 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 28.5642 

ซ่ึงขณะน้ีทางบริษทัมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 
ดงันั้นจึงขออนุญาตแนะน าคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกส าหรับวาระการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4 หรือ ECF-W4 รวมถึงสักขีพยานเพื่อท าหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนน
เสียงในการประชุม เพ่ือใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส 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. นายไพบูลย ์ อรุณประสบสุข กรรมการอิสระ 
6. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ  รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
7. นายอารักษ ์ สุขสวสัด์ิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

 
*จ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 จากจ านวนกรรมการทั้ งหมด 8 ท่าน  
**โดยมี รศ.ทรงกลด จารุสมบติั ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ในฐานะ

กรรมการอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

 
ผู้บริหารของบริษัท 

1. นางสาวพชนนั  สิงห์ภู่  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายพงศพ์นัธ์ุ สุริยอมัพร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและ 

  การเงิน) 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจ าปี 2563 จาก บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  
1. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  

 
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอสอาร์พีพี จ ากัด (SRPP) เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการ
ประชุม เพื่อใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั และเพื่อท าหนา้ท่ีตอบ
ขอ้ซักถามในเน้ือหาของวาระการประชุมเร่ืองการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทั คร้ังท่ี 4 (“ECF-W4”)  และการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน  

1. นายฤทธิชยั งดงาม 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

1. นางสาวสาริสา  ทองกิตติกลุ  เลขานุการบริษทั 
 

อาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
1. คุณลดัดา  สพัพญัญูสิริ   

 
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
หุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะบางท่านอาจจะเขา้มาประชุมเพ่ิมเติม ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระท่ีมาเขา้ร่วมประชุมทันและวาระท่ี
เหลืออยูเ่ท่านั้น และส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นห้องประชุมใน
วาระใด ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถใชสิ้ทธิของท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนให้กบัเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

3. การซกัถามและแสดงความเห็นของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส 
บริษทัขอลดการถามตอบในท่ีประชุม และงดจดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม โดยผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์
จะสอบถาม บริษทัจะจดัเตรียมกระดาษเพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นเขียนค าถามและส่งมอบให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ณ จุด
ลงทะเบียน หรือภายในสถานท่ีประชุมภายหลงัจากการน าเสนอขอ้มูลประกอบวาระเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแลว้ 
โดยบริษทัฯ จะตอบค าถามเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น ส าหรับค าถามอ่ืน ๆ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิพิจารณาตามความเหมาะสม  

4. บริษทัขอจ ากดัระยะเวลาการจดัประชุมโดยใชร้ะยะเวลาการพิจารณาวาระการประชุมทั้งหมดไม่เกิน 1 ชัว่โมง 30 นาที 
5. ภายในห้องประชุมจะมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะ

ไม่เกิน 50 คน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบบัท่ี 20 และในกรณีท่ี
นัง่เต็มผูถื้อหุ้นจะไม่สามารถเขา้พ้ืนท่ีการประชุมเพ่ิมเติมได ้จึงขอความร่วมมือให้ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ย
ตนเองมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทน 

6. กรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูภ่ายในหอ้งประชุม 
 

การลงคะแนนเสียง 
7. ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียใน

เร่ืองใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะ เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ใหก้าเคร่ืองหมายถูก () หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึง ลงใน
ช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าท่ี หากใส่
เคร่ืองหมายไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือวา่เป็นโมฆะและถือเป็นบตัรเสีย  

8. การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะและถือเป็นบตัรเสีย 
ก. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง 
ข. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
ค. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 

9. เม่ือมีการลงมติในวาระใดแลว้ เจา้หนา้ท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
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การนับคะแนนเสียง และวธีิการค านวณคะแนนเสียง 
10. วธีิการค านวณคะแนนเสียงจะนบัคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
11. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 จะแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
a. วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ 

ไดแ้ก่ วาระท่ี 2 4 5 6 8 11 และวาระท่ี 14 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และบตัรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อ
หุน้ท่ีงดออกเสียง 

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  12  และวาระท่ี 13  โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนน
เสียง นบัจากเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

12. บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดตามรายละเอียดของ
ฐานคะแนนเสียงท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ โดยส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียง
เห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ี ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อนและส่งคืนแก่เจา้หน้าท่ีของบริษทัหลงัเสร็จส้ินการ
ประชุม 

13. เพื่อใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ี ดี 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 

14. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏท่ีหนา้จอเพ่ือแสดงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ  
โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัจดัให้มีการบนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเวบ็ไซตข์อง

บริษทั ภายหลงัจากวนัประชุม 3 วนัท าการ เพื่อใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม 
ส าหรับรายงานประจ าปี 2563 และรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ประจ าปี 2563 บริษทัไดด้ าเนินการจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้น พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีน้ีในรูปแบบ QR Code แลว้ หากท่านใดมีความประสงคต์อ้งการรับ
แบบรูปเล่ม สามารถรับได ้ณ บริเวณโตะ๊ลงทะเบียนของบริษทั 
 
เร่ิมการประชุม 

พลเอก เทอดศักด์ิ มารมย ์ประธานกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี                
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วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใชใ้นการประชุมวนัน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทัและแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 ซ่ึงบริษทัได้
จดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถ้ือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 จนถึงวนัท่ี 9 
เมษายน 2564 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งค าถามเขา้มาล่วงหน้า  

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวมทั้งส้ิน 15 
วาระ 

-วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
 
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัที ่8 กรกฎาคม 2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2563 ของบริษทั โดยไดมี้การจดัท ารายงานการประชุม และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่
วนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.eastcoast.co.th เพื่อใหผู้ ้
ถือหุน้ไดรั้บทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติมหรือไม่ และ
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ของบริษทัท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 8  
กรกฎาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 579,040,873 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  
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วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัย่อยในรอบปีบญัชี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 
ซ่ึงส่งใหใ้นรูปแบบ QR Code พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้  

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระน้ีขอ
เชิญ นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ รายงานผล
การด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

โดยก่อนการช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทั กรรมการผูจ้ดัการได้เรียนแจง้นโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้น
การทุจริตคอรัปชัน่ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

บริษทัไดจ้ดัท านโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การด าเนินงานของบริษทั 
รวมทั้งไดมี้การเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต ์(www.eastcoast.co.th) และประชาสัมพนัธ์เพื่อให้พนกังานของ
บริษทัรับทราบ และไดก้ าหนดแนวปฏิบติัส าหรับการรับเร่ืองร้องเรียน ตลอดจนการแจง้เบาะแส การกระท าความผิด หรือ
การกระท าอนัส่อไปในทางประพฤติมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบุคลากรของบริษทัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและบริษทัใน
อนัท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้นโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
และพนกังานท่ีแจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกบัการทุจริต การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบับริษทั และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) 

คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นนโยบายท่ีจะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเขา้ร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ CAC และจะตอ้งจดัท าหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของ
ตนเองตามแนวทางท่ีก าหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ขอ้) และให้บุคคลท่ีสาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ก่อนจะยืน่ขอรับรองไปท่ีคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ (CAC 
Council) เพื่อพิจารณาใหก้ารรับรอง ซ่ึงขณะน้ีบริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเตรียมการจดัท าแบบประเมินตนเอง 71 ขอ้ 
ใหมี้ความคืบหนา้อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จึงจะเขา้สู่ขั้นตอนการประกาศเจตนารมณ์และเขา้ร่วมโครงการ CAC ต่อไป 

ล าดบัต่อมา กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563 โดยสรุปไดด้งัน้ี 
ในรอบปี 2563 ไดมี้เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 รายไดร้วมมีมูลค่า 1,415.63 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,290.94 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 9.66  
 ก าไรส าหรับปี (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) มีมูลค่า 41.16 ลา้นบาท และก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

(ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) มีมูลค่า 27.21 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 41.00 และ 59 ตามล าดบั  
 รายละเอียดของการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน จะน าเสนอในวาระการพิจารณาอนุมติั

งบการเงิน ประจ าปี 2563 ของบริษทั 
 สรุปพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ การด าเนินงานในบริษทัย่อย บริษทัร่วม 

และโครงการต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2563 ท่ีผา่นมา  
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(1) การลงทุนในธุรกจิเฟอร์นิเจอร์ 
นับตั้งแต่บริษทัไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างการด าเนินงานของบริษทัใหม่เป็นตน้มา และไดด้ าเนินการ

วางแผนและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการบริหารความเส่ียง กระจายความเส่ียงในกลุ่มลูกคา้ของบริษทัตั้งแต่ช่วงก่อนท่ี
จะเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

บริษัทได้มีการขยายตลาดเพ่ิมข้ึน นอกเหนือไปจากประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักท่ีบริษัทได้
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และในปัจจุบนัสามารถขยายฐานลูกคา้ในประเทศญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยแบ่งเป็น  

(1) กลุ่มลูกคา้รายใหญ่ (Furniture Store)  
(2) กลุ่มลูกคา้ Home Center และ 
(3) กลุ่มลูกคา้รายยอ่ย 
นอกจากน้ี ในปี 2563 ท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นการด าเนินการตามแผนกระจายความเส่ียง บริษทัยงัมุ่งมัน่ขยาย

ตลาดออกไปยงัประเทศต่าง ๆ เพ่ิมเติมดว้ย ทั้งในส่วนของสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย เป็นตน้ และ
บริษทัยงัคงมีฐานลูกคา้ภายในประเทศดว้ย 

ส าหรับธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ สามารถสรุปสัดส่วนการจ าหน่ายสินค้าทั้ ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศได ้ดงัรายละเอียดท่ีปรากฎในตาราง ต่อไปน้ี 

 
ข้อมูลรายได้ 

ข้อมูลรายได้ 
2562 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย-สุทธิ 1,254.18 97.16 1,384.49 97.80 
รายไดอ่ื้น ๆ  36.72 2.84 31.14 2.20 
รายได้รวม 1,290.90 100.00 1,415.63 100.00 

 
แบ่งตามประเภทช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
2562 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. จ าหน่ายภายในประเทศ 548.28 43.72 515.19 37.21 
2. จ าหน่ายต่างประเทศ 705.90 56.28 869.30 62.79 
รายได้จากการขาย-สุทธิ 1,254.18 100.00 1,384.49 100.00 

 
ในปี 2563 การจ าหน่ายภายในประเทศลดลงเน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ตอ้งมีการ Lock 

Down ในทุกภาคส่วนเป็นระยะเวลา 2 เดือน แต่ในส่วนการจ าหน่ายต่างประเทศมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนจากลูกคา้กลุ่ม
ใหม่ท่ีเพ่ิมเขา้มา 

 ในรอบปี 2563 ท่ีผา่นมา บริษทัไดมี้การพฒันาและเปล่ียนแปลงในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษทัในส่วนต่าง ๆ 
ทั้ งในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม ตามแผนงานการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจท่ีจะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของธุรกิจหลกั โดยมีโครงสร้างการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
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โครงสร้างการด าเนินธุรกจิของบริษัทในปัจจุบัน 

 
 
(2) การลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใตก้ารบริหารจดัการของ 

บริษทั กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“GEP”) ซ่ึงบริษทัยอ่ยของบริษทั (บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั) เขา้ลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบนัโครงการดงักล่าวเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) เฟสท่ี 1 ส าหรับ 50 เมกะวตัตแ์รก 
ตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 ท่ีผา่นมา จากขนาดก าลงัการผลิตทั้งหมด 220 เมกะวตัต ์ 

โดยตั้งแต่เร่ิม COD เฟสท่ี 1 เป็นตน้มา บริษทัฯ ยงัคงไดรั้บรายไดค้่าไฟฟ้าจากรัฐบาลประเทศเมียนมาร์เป็น
ปกติ ทุกอยา่งยงัคงด าเนินการได ้แต่ทั้งน้ี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหไ้ม่สามารถเดินทางระหวา่ง
ประเทศได ้เน่ืองจากมาตรการ Lock Down ของแต่ละประเทศ รวมทั้งมาตรการกกัตวั 14 วนั ในแต่ละพ้ืนท่ี ส่งผลให้การ
เดินทางระหวา่งเมืองภายในประเทศเมียนมาร์ และการขนส่งอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ เกิดความล่าชา้ออกไป อนัจะท า
ใหก้ารก่อสร้างในเฟสท่ี 2 เฟสท่ี 3 และเฟสท่ี 4 เกิดความล่าชา้จากแผนงานไปบา้ง แต่อยา่งไรก็ตาม ผลการด าเนินงานในปี 
2563 เฉพาะเฟสท่ี 1 บริษทัไดรั้บส่วนแบ่งก าไรตามสดัส่วนการเขา้ลงทุนร้อยละ 20 ในจ านวน 35.14 ลา้นบาท  

ทั้งน้ี เม่ือการด าเนินงานเสร็จส้ินทั้ง 4 เฟส บริษทัคาดการณ์วา่ จะไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรตามสดัส่วนการเขา้
ลงทุน คิดเป็น 35 ลา้นบาทต่อ 1 เฟส  รวม 4 เฟส คิดเป็นจ านวนประมาณ 140 ลา้นบาทต่อปี (ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน ณ 
ขณะนั้น) 

ส าหรับสาเหตุของส่วนแบ่งก าไรท่ีลดลงในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 เกิดจากมีการทบทวนแกไ้ขตวัเลข
ประมาณการทางการเงิน (model) ของมาตรฐานบญัชี TFRIC 12 และปรากฎรายการค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกในช่วงไตรมาสท่ี 4 
อาทิ โบนสัพนกังาน ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นตน้  
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โดยในล าดบัต่อมา กรรมการผูจ้ดัการไดน้ าเสนอกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทั แบ่งออกเป็น 4 หัวขอ้หลกั ๆ 
โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ดา้นรายไดจ้ากการขาย บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะสร้างรายไดใ้ห้เติบโตเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ร้อยละ 10 – 12 
เน่ืองจากมีฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 โดยในปัจจุบนับริษทัไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเป็นจ านวนมาก แต่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้เกิดปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน แต่บริษทัก็ยงัคงมีแผนการด าเนินงานเพื่อที่จะสร้างผลก าไรให้มากข้ึน ตาม
แผนงานท่ีไดว้างไว ้ 

2. ดา้นการเงิน บริษทัยงัคงด าเนินงานตามแผนงานเพื่อลดตน้ทุนทางดา้นการเงิน ซ่ึงทีมผูบ้ริหารไดมี้การ
ควบคุมดูแลอยา่งสม ่าเสมอ 

3. การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน โดยบริษทัยงัคงด าเนินการดูแลอยา่งต่อเน่ือง โดยการบริหารความเส่ียง
เดิมท่ีมี อาทิ ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ความเส่ียงดา้นวตัถุดิบ ความเส่ียงดา้นการบริหาร
ลูกคา้โดยการกระจายฐานลูกคา้ให้มากข้ึน ซ่ึงบริษทัด าเนินการตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 โดยบริษทัไดเ้พ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน และอยูร่ะหวา่ง
การพฒันาให้สามารถจ าหน่ายสินคา้ไดห้ลากหลายประเภทมากข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัยงัคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นธุรกิจดา้น
พลงังานทางเลือก หรือธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาเสริมความเขม้แข็งให้กบับริษทั 

4. New Normal ภายหลงั COVID-19 อนัส่งผลกระทบไปทัว่โลก แต่จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตลอดทั้งปี 2563 ท่ีผ่านมา ทุกธุรกิจตอ้งมีการปรับตวัและวางแผนการด าเนินงานให้ทนัต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงและเรียนรู้เพ่ือท่ีจะเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  

โดยภาพรวมส าหรับในปี 2564 น้ี บริษทัจะยงัคงด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความยัง่ยืนให้เกิดข้ึนทั้ง
ในดา้นเศรษฐกิจ ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

ประธานฯ ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ โดยใน
วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัต่อไปน้ี 

นางสาว สุพัตรา สิทธิชัย  ผู้ ถือหุ้น มีประเดน็สอบถาม 2 เร่ือง ดังต่อไปนี ้
1. การด าเนินงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท เป็นอย่างไร ท้ังในเร่ืองของการเพ่ิมเคร่ืองจักร ก าลังการ

ผลิต ปัจจัยด้านแรงงาน และการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์  
2. เร่ืองสัดส่วนการด าเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้า และบริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการอ่ืน ๆ หรือไม่ 

เช่น โรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวียดนาม 
 
กรรมการผู้ จัดการ ได้ตอบค าถามในประเดน็ต่าง ๆ ดังนี  ้
1. เร่ืองธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บริษัทได้มีการเพ่ิมก าลังการผลิตเพ่ือรองรับค า

ส่ังซื้อท่ีเพ่ิมขึน้ โดยการจัดหาเคร่ืองจักรเพ่ิมเข้ามา ใช้ระบบ Semi-Automatic เพ่ือทดแทนแรงงาน
บางส่วน และได้มีการปรับลดจ านวนแรงงานเหลือ 80 คน จากเดิม 150 คน ส าหรับสายการผลิตบาง
สาย ซ่ึงบริษัทมีเป้าหมายท่ีจะลดจ านวนแรงงานลงให้เหลือเพียง 40 – 50 คน ต่อหน่ึงสายการผลิต 

นอกจากนีใ้นแผนการพัฒนาระบบออนไลน์ บริษัทยังคงเดินหน้าอย่างต่อเน่ือง และมีแผนงาน
ท่ีจะขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ที่จะจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ให้เพ่ิมมากขึน้ ซ่ึงในปัจจุบันอยู่
ระหว่างการทดลองตลาด และการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้มีอัตราการเติบโตท่ีเพ่ิมขึน้
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มากกว่าร้อยละ 100 แต่ยังคงไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้อย่างมีนัยส าคัญ เน่ืองจากยังไม่ได้ด าเนินการ
อย่างเตม็ท่ี  

2. ด้านธุรกิจพลงังาน หากไม่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเหตกุารณ์รัฐประหารใน
ประเทศเมยีนมาร์ แผนการเดิมเฟสท่ี 2 จะต้องแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564 แต่ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนงานออกไป โดยจะด าเนินการในเฟสที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในปี 
2564 ท้ังนีท้ั้งน้ัน ต้องขึน้อยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย หากเกิดความล่าช้าออกไปบริษัทกม็ีแผนงาน
ท่ีจะเร่งก่อสร้างเฟสท่ี 2 3 และ 4 ไปพร้อมกัน เพ่ือให้แล้วเสร็จท้ังหมดภายในปี 2565 นี ้

 
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 2563 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชน และขอ้บังคบัของบริษทั ซ่ึง

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

โดยในวาระน้ีขอเชิญนายพงศ์พนัธ์ุ สุริยอมัพร  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (“ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี
และการเงนิ”) เป็นผูร้ายงานเร่ืองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั ใน
รอบปี 2563 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและ
สอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองโดยนายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จ ากดั แลว้ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติังบ
การเงินประจ าปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติั
งบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เน่ืองจากเห็นว่า ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าว ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2563  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ 

นอกจากน้ียงัไดน้ าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงิน ประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
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 ผูส้อบบญัชีมีความเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 สรุปค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ปรากฎตามขอ้มูลประกอบการพิจารณาวาระต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ ดงัน้ี 
o ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย – สุทธิในช่วงปี 2563 เทียบกบัช่วงปี 

2562 เพ่ิมข้ึนท่ีร้อยละ 8.96 ส าหรับงบเฉพาะกิจการ และมีรายไดจ้ากการขาย - สุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10.39 ส าหรับงบการเงินรวม ทั้งน้ีเกิดจากตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสท่ี 2 บริษทัฯ เร่ิมกลบัมามีค าสัง่ซ้ือ
เฟอร์นิเจอร์จากลูกคา้ในต่างประเทศเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง หลงัจากท่ีประสบปัญหารายได้จากการขาย
ลดลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 1 จนถึงกลางไตรมาสท่ี 2 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่า
ไวรัสสายพนัธ์ใหม่ (COVID-19) ซ่ึงสาเหตุส าคัญของค าสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากลูกค้าในกลุ่ม
สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน เติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั เท่ากบัร้อยละ 658.47 ร้อยละ 421.16 
และร้อยละ 251.71 ตามล าดับ เม่ือเทียบกับค าสั่งซ้ือท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 2562 ท่ีผ่านมา ส่งผลให้
ภาพรวมทั้งปีบริษทัฯ สามารถสร้างรายไดจ้ากการส่งออกเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.03 ในขณะท่ี
รายไดจ้ากการจ าหน่ายภายในประเทศลดลงร้อยละ 5.92 ภายในสถานการณ์ COVID-19 

o โดยช่วงปี 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออก และจ าหน่าย
ภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการขายทั้ งหมดเท่ากับ ร้อยละ 63 และร้อยละ 37 
ตามล าดบั 

o ส าหรับรายได้อ่ืน ๆ ของปี 2563 ลดลงเม่ือเทียบกับปี 2562 เกิดจากบริษทัฯ มีก าไรจากการขาย
สินทรัพยเ์ป็นจ านวน 6.54 ลา้นบาท ในขณะท่ีช่วงปี 2563 ไม่ปรากฎรายการก าไรดงักล่าว 

o ในส่วนของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมของปี 2563 เท่ากบั 1,415.63 ลา้นบาท เติบโตเพ่ิมข้ึนจาก
ช่วงปี 2562 เท่ากบั 124.70 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเท่ากบัร้อยละ 9.66 

o ส าหรับรายการส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 2563 มี
มูลค่าเท่ากบั 35.14 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีมูลค่า 10.76 ลา้นบาท เกิดจาก
การรับรู้ก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม คือ บริษทั กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (GEP) 
ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 220 เมกะวตัต ์ณ เมืองมินบู ประเทศ
เมียนมาร์ โดยบริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (ECF-P) ในฐานะบริษทัยอ่ย เขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อย
ละ 20 ปัจจุบันมีรายได้เชิงพาณิชยส์ าหรับโครงการเฟสท่ี 1 ขนาด 50 เมกะวตัต์ ตั้ งแต่วนัท่ี 27 
ธนัวาคม 2562 ปัจจุบนัทาง GEP อยูร่ะหวา่งเร่ิมด าเนินการก่อสร้างเฟสท่ี 2 และจะเร่งด าเนินการ
ก่อสร้างส าหรับเฟสท่ีเหลือใหค้รบทั้ง 4 เฟสใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2565 ต่อไป 

o ส าหรับภาพรวมของตน้ทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 2563 บริษทัฯ มีสัดส่วนตน้ทุนขาย
เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัโดยเพ่ิมข้ึนจากสัดส่วนร้อยละ 65.96 เป็นร้อยละ 76.10 เม่ือเทียบกบัรายได้
รวม โดยสาเหตุเกิดจากค่าแรงงานท่ีปรับเพ่ิมข้ึนในช่วงยุค COVID-19 จากการท่ีไม่สามารถรับ
แรงงานต่างดา้วเขา้มาเพ่ือเพ่ิมกะในการผลิตไดท้ าใหต้อ้งจ่ายค่าล่วงเวลาเพ่ิมข้ึนตามจ านวนคนงานท่ี
มีในขณะท่ีบริษทัฯ มีค าสัง่ซ้ือสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงัเกิดจากปรับปรุงสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีคา้ง
นานเพ่ือน ามาเป็นสินคา้เพ่ือการจดัจ าหน่ายไดอี้กคร้ัง จึงท าให้มีตน้ทุนค่าแรงและวตัถุดิบเพ่ิมข้ึน
ตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 2 ท่ีผ่านมา ซ่ึงถึงแมว้า่จะส่งผลให้บริษทัฯ มีตน้ทุนการผลิตตน้ทุนขายท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน แต่นโยบายดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมสภาพคล่องด้านกระแสเงินสดให้กับบริษทัฯ ได้ในท่ีสุด 
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นอกจากน้ียงัเกิดจากสาเหตุท่ีกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ประเภทไมป้าร์ติเคิลบอร์ด และไมเ้อม็ดีเอฟปรับราคา
ไมป้าร์ติเคิลบอร์ด และไมเ้อม็ดีเอฟ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงถือเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยมี
ระดบัการปรับราคาเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 10 ตามแต่ละประเภทของผลิตภณัฑ ์นบัตั้งแต่
ช่วงปลายไตรมาสท่ี 4 เป็นตน้มา นอกจากน้ีในช่วงท่ีผา่นมาบริษทัฯ ประสบปัญหาขาดแคลนตูค้อน
เทนเนอร์ส าหรับบรรจุสินคา้เพ่ือการส่งออก แมก้ารจัดจ าหน่ายจะก าหนดราคาเป็น FOB ซ่ึง
ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้เป็นภาระของผูซ้ื้อ แต่อยา่งไรก็ตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนท าให้เกิดตน้ทุนค่า
เสียโอกาสในการจดัส่งสินคา้ท่ีล่าชา้กวา่เดิม 

o อยา่งไรก็ตามตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ในสัดส่วนเม่ือเทียบกบัรายได้
รวมยงัคงมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัช่วงปีก่อน จากการปรับกลยทุธ์ช่องทางการจดั
จ าหน่ายสินคา้ใหม่ เพ่ือลดตน้ทุนและค่าใชจ่้าย จากอดีตท่ีมีการจ าหน่ายสินคา้ผ่านโชวรู์ม ELEGA 
ท่ีปัจจุบนัไดย้กเลิกการจดัจ าหน่ายผา่นช่องทางดงักล่าว รวมถึงการปรับแผนการบริหารงานส าหรับ
การจ าหน่ายสินคา้ผา่นร้านคา้ปลีกและร้านคา้ส่งรายยอ่ยทัว่ประเทศ (Dealer) ใหม่ 

o ส าหรับตน้ทุนทางการเงินท่ีมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกูช่้วง
เดือนมิถุนายน ปี 2563 ท่ีผา่นมาในมูลค่ากวา่ 581.10 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูใ้นส่วนน้ีอยู่
ท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี นอกจากภาระหน้ีจากหุ้นกูใ้นส่วนท่ีไดมี้การออกและเสนอขายเม่ือช่วงเดือน
มิถุนายนท่ีผ่านมาแลว้ บริษทัฯ ยงัมีภาระหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเงินกูเ้บิกเกินบญัชีและหน้ีเงินกูย้ืมระยะ
สั้นต่าง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนโดยมีมูลค่าประมาณ 866 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เทียบกบัมูลค่า
ประมาณ 720 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านมา โดยภาระหน้ีสินส่วนน้ีจะมีตน้ทุนทาง
การเงินอยู่ท่ีตั้ งแต่ร้อยละ 6.5 ถึงร้อยละ 15 ต่อปี ซ่ึงสาเหตุท่ีส าคญัของการเพ่ิมข้ึนของภาระหน้ี
นอกจากเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเสริมสภาพคล่องของธุรกิจแลว้ บริษทัฯ ยงัคงมีภาระการใส่เงิน
ลงทุนในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินท่ีคาดวา่จะใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่โครงการไดก้ าหนดเง่ือนไข
การใส่เงินเพ่ิมทุนไว ้โดยการจัดหาเงินดังกล่าวท่ีบางส่วนมีตน้ทุนทางการเงินท่ีสูงเป็นหน่ึงใน
ทางเลือกท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 เน่ืองจากสถาบนัการเงินซ่ึงโดยปกติจะเป็นผูใ้ห้
การสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัฯ เป็นหลกัมีความระมดัระวงัอยา่งมากต่อการให้การสนบัสนุน
สินเช่ือในขณะน้ี 

o อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ตระหนกัดีถึงปัญหาตน้ทุนทางการเงินท่ีสูงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ี 
ปัจจุบนับริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาหาแนวทางการลดตน้ทุนทางการเงินท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงคาดวา่ จะ
เร่ิมเห็นผลไดต้ั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เป็นตน้ไป 

o โดยภาพรวมของก าไรท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 2563 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากก าไร
ขั้นตน้ พบวา่ปรับตวัลดลงร้อยละ 23.69 ทั้งน้ีเกิดจากการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนขายดว้ยสาเหตุ
ตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ นอกจากน้ียงัเกิดจากตน้ทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัฯ มีก าไร
ส าหรับงวด ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ เท่ากบั 41.16 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 41.10 เม่ือเทียบ
กบัช่วงปีก่อน คิดเป็นอตัราส่วนก าไรส าหรับงวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) ต่อรายไดร้วม เท่ากบั
ร้อยละ 2.91 ส าหรับปี 2563 เทียบกบัร้อยละ 5.41 ส าหรับปี 2562 ท่ีผา่นมา 

o นอกจากน้ี ในช่วงปี 2563 บริษทัฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากบั 
153.58 ลา้นบาท จากท่ีติดลบ 58.89 ลา้นบาท ในช่วงปีก่อน ซ่ึงมาจากปริมาณค าสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน
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ส่งผลให้มีกระแสเงินสดรับของรายไดจ้ากการขายเขา้มาเพ่ิมข้ึน รวมถึงการบริหารจดัการลูกหน้ี
การคา้ท่ีดีข้ึนจากจ านวนวนัเรียกเก็บหน้ีท่ีลดลงเป็น 83.59 วนั จากปีก่อนท่ี 91.81 วนั 

o บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 3,544.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 196.41 ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด จาก 84.06 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนเป็น 187.14 ลา้นบาท และ
รายการเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยการเพ่ิมข้ึนดงักล่าว
เกิดจากการช าระส่วนเพ่ิมทุน (Equity) ของบริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (ECF-Power) ในฐานะ
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียน
มาร์ ภายใตก้ารบริหารจดัการโดยบริษทั กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (GEP) ท่ี ECF-
Power ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยในรอบปี 2563 ท่ีผ่านมา ECF-P ไดล้งทุนเพ่ิมเติมใน GEP 
อีกเป็นจ านวนเงินประมาณ 227.20 ลา้นบาท โดยยงัคงมีส่วนท่ีเหลือท่ีจะตอ้งลงทุนเพ่ิมเติมใน
อนาคตอีกประมาณ 91.50 ลา้นบาท ในระหวา่งปี 2564 น้ี 

o ส าหรับรายการท่ี ECF-Power จะจ าหน่ายไปซ่ึงหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีถืออยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 33.37 
ของ บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จ ากดั คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัเท่ากบั 1,938,760 หุ้น มูลค่าท่ี 
ตราไวหุ้้นละ 100 บาท ในมูลค่าราคาขายท่ี 233.88 ลา้นบาท ให้กบั บริษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ โฮลด้ิง 
จ ากดั ในฐานะผูจ้ะซ้ือ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2563 เม่ือ
วนัท่ี 22 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านมานั้น ขณะน้ีได้ด าเนินการปิดการซ้ือขายเสร็จส้ินตั้งแต่วนัท่ี 24 
ธนัวาคม 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จึงไม่ปรากฎรายการสินทรัพย์
ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือรอการขายในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ 

o บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 2,304.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 มูลค่า 198.31 ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญัเกิดจากยอดคงคา้งภาระหน้ีเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจากเดิม 522.48 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
เพ่ิมข้ึนเป็น 601.83 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รวมถึงรายการเจา้หน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 
62.08 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนตามปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพ่ือรองรับต่อค าสั่งซ้ือสินคา้ของ
ลูกคา้ 

o โดยส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 1,239.78 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยประมาณ 2 
ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีมีมูลค่า 1,241.68 ลา้นบาท 

 
จากท่ีไดน้ าเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีกล่าวมา

ทั้งหมด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบัญชี
ของบริษทั และบริษทัย่อย ประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ด ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จาก
จ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี  
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 579,040,873 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสะสมและการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือ

เชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ นางสาวสาริสา 
ทองกิตติกลุ เลขานุการบริษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ส าหรับขอ้เท็จจริง และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี 
ดงัน้ี  

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
และเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นข้อบังคับของบริษัท ทั้ งน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษทั
ตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไรและหากบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และบริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้
ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้ จ านวน 1,550,000 บาท 

ดงันั้น ทางบริษทัจะขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าว และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

 พิจารณาจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน  1,550,000 บาท (หน่ึงลา้นห้าแสนห้าหม่ืน
บาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 5.09 ของก าไรสุทธิประจ าปี ดงันั้น บริษทัจะมีทุนส ารองสะสมตามกฎหมาย
รวมจ านวน 28.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของทุนจดทะเบียน 

 พิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท โดยจ่ายจากส่วนท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0104 บาทต่อหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย 
และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได ้และจ่ายจากส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Non-
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BOI) ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ 0.0021 บาทต่อหุ้น รวมเป็น
จ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 11,994,000 บาท 

โดยขอน าเสนอขอ้มูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2562  และ ปี 2563 ดงัน้ี 
บริษทัมีก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2562  และปี 2563  เท่ากบั 33.72 ลา้นบาท และ 

30.45 ลา้นบาท ตามล าดบั  
ในขณะน้ีมีจ านวนหุน้ท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้เท่ากบั 959.49 ลา้นหุน้ ซ่ึงมีจ านวนหุน้เท่ากบัปีก่อน 
คิดเป็นจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินต่อหุน้ในปี 2562  และปี 2563  เท่ากบั 0.0167 บาทต่อหุ้น และ 0.0125 บาท

ต่อหุน้ ตามล าดบั 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน เท่ากบั 16.03 ลา้นบาท และ 11.99 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นวา่ ทั้งรอบปี 

2562  และ ปี 2563 บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหักส ารองตามกฎหมายมีอตัราการจ่ายเงินปันผลสูง
กวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 และมีก าหนด
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564  

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการส าหรับวาระน้ีตามท่ีปรากฎในหนังสือ
เชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ 

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจัดสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 579,040,873 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีไดเ้รียนเชิญ รศ.ทรงกลด 
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จารุสมบติั (“รศ.ทรงกลดฯ”) ในฐานะประธานกรรมการสรรหา เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระน้ี
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นว่า ส าหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต 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 อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมารับต าแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

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

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

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยน าประกาศข้ึนแสดงในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 แต่ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นเหมาะสมเขา้มาใหพิ้จารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 

คณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์นายชาลี สุขสวสัด์ิ และ นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานก ากับดูแลได้ก าหนดไว ้รวมทั้ งเป็นผู ้มีความรู้ 
ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้นการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงดา้นบญัชี การเงิน และการบริหาร
เป็นอยา่งดีซ่ึงจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั สมควรเลือกกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบั
เขา้เป็นกรรมการและเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั: บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองอย่าง
รอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีแลว้วา่ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหา ไดพิ้จารณากลัน่กรองแลว้เห็นวา่ กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงาน และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

 อีกทั้ง รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปี หากไดรั้บการแต่งตั้งใน
คร้ังน้ี (ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษทั เห็นวา่ ท่านไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร ตาม พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ไม่เคยมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และพิจารณาตดัสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้นมาโดยตลอด ดงันั้นการ
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รักษากรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถไวก้บับริษทั จะส่งผลให้บริษทัไดรั้บประโยชน์ และในส่วนของการเสนอ
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ประกอบกบัไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นเหมาะสมเขา้มาให้พิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นคร้ังน้ี ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายช่ือ
บุคคลดงัต่อไปน้ี เพื่อให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนด
วาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

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

2. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ  เพ่ือด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ 
สรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายอารักษ ์ สุขสวสัด์ิ  เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม กรรมการ 
บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ 
สรรหา และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

ดงันั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามรายละเอียดท่ีน าเสนอ
ต่อไป 

โดยในวาระน้ีขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบตัรลงคะแนนเสียง
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป และบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนน
เสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งในกรณีท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทัจะพิจารณาอนุมติัเป็น
รายบุคคล)   

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมโดย คุณลัดดา สัพพัญญูสิริ อาสา
พิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อเสนอแนะต่อประธานฯ เกี่ยวกับการอ่านผล
การคะแนนเสียงในล าดับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ โดยขอให้ประธานฯ แก้ไขการ
อ่านมติการลงคะแนนเสียงโดยเห็นด้วยจาก 579,040,873 เสียงเป็น เห็นด้วย 579,040,773 เสียง และไม่เห็นด้วย 100 เสียง 
ซ่ึงในท่ีประชุมประธานฯ ได้ด าเนินการอ่านผลการลงคะแนนเสียงให้ถกูต้องเป็นท่ีเรียบร้อย 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 579,040,773 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 100 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
นายชาลี สุขสวสัด์ิ 

 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 579,040,873 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ  

 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 579,040,873 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

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 
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ส าหรับหลกัเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้น าเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 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 ปีโดยบริษัทได้
เปรียบเทียบระดบัค่าตอบแทนกบักลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจ 
รายได ้และมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2564 อนุมติัค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษทั ประจ าปี 2564 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทน
พิเศษหรือโบนสั ดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 
 ประธานกรรมการ  39,000 บาทต่อเดือน ปรับเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 2562 และ 2563  

อีกจ านวน 5,000 บาท ต่อเดือน 
 กรรมการ   29,000 บาทต่อเดือน ปรับเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 2562 และ 2563  

อีกจ านวน 5,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน ปรับเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 2562 และ 2563  

อีกจ านวน 5,000 บาท ต่อเดือน 
 กรรมการตรวจสอบ  29,000 บาทต่อเดือน ปรับเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 2562 และ 2563  

อีกจ านวน 5,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน 
2) ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด : จ านวน 9,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง (เท่ากบัการจ่ายใน

รอบปี 2563) ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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- 

อน่ึง ในปี 2563 ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
4,983,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 และองคป์ระกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยูใ่น
รายงานประจ าปี 2563 ส่วนโครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
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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 - 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ  
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เป็น
วงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอตัราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และ
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามท่ีได้
น าเสนอมา 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สอง
ในสามจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 579,040,873 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

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

ตาม พ.ร.บ.มหาชนจ ากดั ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้บริษทัตอ้งจดัให้มีการ
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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 ท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัสรุปวา่ บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายอคัร
เดช เปล่ียนสกลุ ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั ให้เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั ซ่ึงปี 2563 
เป็นปีล่าสุด และเป็นปีท่ี 4 ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีของการเป็นผูต้รวจสอบบญัชีให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย ในช่วงเวลาดงักล่าว 
ผูส้อบบญัชีไดท้ าหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ใหก้บับริษทัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบแลว้มีความเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีท่ีถูกเสนอช่ือนั้น ไดรั้บความเห็นชอบ

จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบ
บญัชีกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ / ผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด รวมทั้งมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีท าให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเท่ียง
ธรรมของผูส้อบบญัชี 

ดงันั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2564 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564  เพ่ือแต่งตั้ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 2803 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั  เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2564 และในการพิจารณาค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาใบเสนอราคาค่า
สอบบญัชี ประจ าปี 2564 ท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เสนอราคาค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราเดิมเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 2563 ซ่ึง
สมเหตุสมผลท่ีจะเสนออตัราค่าสอบบญัชีดงักล่าวต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2564 ในส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 ตามท่ี

กล่าวมา 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี

ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 579,040,873 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

299,161,547 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัทีย่งัไม่ได้ออกจ 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 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ เลขานุการบริษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ภายใตบ้ทบญัญติัมาตรา 136 
แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ก าหนดไวว้า่ บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้โดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมข้ึนได ้
เม่ือหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่ หุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายนั้นเป็นหุ้นท่ีออก
เพ่ือรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ดงันั้น เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัได ้อนัเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4  (“ECF-W4”) 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามรายละเอียดท่ีจะน าเสนอต่อไปในวาระท่ี 11  และเพื่อให้เป็นไปตามท่ี พ.ร.บ. บริษทั
มหาชนไดก้ าหนดไว ้บริษทัจึงประสงคท่ี์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 299,161,547  บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 237,158,598 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  

ทั้งน้ี หุ้นสามญัท่ีถูกตดัท้ิงในคร้ังน้ี จ านวน 237,158,598 หุ้น เป็นหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการจดัสรรโดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1. หุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 129,958,598 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ี
เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 
(ECF-W3) ซ่ึง ECF-W3 ไดห้มดอายลุงเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2564 ท่ีผา่นมา 

2. หุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ซ่ึงไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) 

3. หุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อจดัสรร
ส าหรับรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 เน่ืองจากการท่ีบริษทัออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามขอ้ (2) 
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4. หุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อจดัสรรส าหรับ
การปรับสิทธิของ ECF-W3 เน่ืองจากบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงิน
ไดข้องบริษทั ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทั จ านวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 237 ,158 ,598 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอทุกประการ  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 299,161,547 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 237,158,598 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 579,040,873 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

 
วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ เลขานุการบริษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า วาระน้ีเป็นวาระสืบเน่ืองจากวาระท่ี 9 เร่ืองการลดทุนจด
ทะเบียนและเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดของวาระการประชุมท่ีผา่นมา บริษทัตอ้งด าเนินการ
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ี 
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 239,871,897.50 บาท (สองร้อยสามสิบเกา้ลา้นแปดแสนเจ็ดหมื่นหน่ึง
พนัแปดร้อยเกา้สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค)์ 

  แบ่งออกเป็น 959,487,590 หุ้น (เกา้ร้อยหา้สิบเกา้ลา้นส่ีแสนแปดหม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อย
เกา้สิบหุน้) 

  มูลค่าหุ้นละ 0.25  บาท (ยี่สิบห้าสตางค)์ 
  หุ้นสามญั 959,487,590 หุ้น (เกา้ร้อยหา้สิบเกา้ลา้นส่ีแสนแปดหม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อย

เกา้สิบหุน้) 
  หุ้นบุริมสิทธิ   -  หุ้น  (ไม่มี)” 

 
นอกจากน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาและ

อนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั ตามรายละเอียดท่ีน 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 และมอบอ านาจให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 579,040,873 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 
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วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 4 
(“ECF-W4”) จ านวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ เลขานุการบริษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการขออนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าว เน่ืองจาก
ปัจจุบนับริษทัมีแผนธุรกิจท่ีจะขยายก าลงัการผลิตในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั ดว้ย
การลงทุนเพ่ิมในเคร่ืองจกัรแบบก่ึงอตัโนมติัส าหรับกระบวนการผลิตสินคา้ และการขยายฐานลูกคา้ให้เพ่ิมข้ึนจากเดิม 
รวมถึงการหาแนวทางเพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกิจการรวมทั้งเสริมสร้าง
ให้บริษทัมีฐานเงินทุนท่ีแข็งแกร่งข้ึนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทั 
รวมถึงการลงทุนในธุรกิจดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทัในระยะยาว   

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เพ่ือเป็นการรองรับการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษทั ในช่วงปี 2564 - 2567 ทั้งในเร่ือง
ของจ านวนเงินลงทุน และระยะเวลาการใชเ้งิน บริษทัไดพิ้จารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการใชเ้งินของบริษทั ทั้ งตลาดเงินและตลาดทุน โดยพิจารณาเห็นว่า ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 แมส้ถานการณ์ปัจจุบนัจะเร่ิมดีข้ึนบา้งจากการจดัหาวคัซีนไดแ้ลว้ แต่เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกนัความเส่ียง
และการขาดสภาพคล่องทางดา้นการเงินท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษทัจึงไดพิ้จารณาแนวทางในการระดมทุนผ่านตลาดทุนดว้ย
วธีิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับการจดัเตรียม
ไวเ้ป็นแหล่งเงินทุน โดยพิจารณาวา่ จะเป็นอีกแนวทางท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัในช่วง
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั จึงมีความเห็นวา่ การระดมทุนดว้ยการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“ECF-W4”) จ านวน 191,897,518 หน่วย ใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น เพ่ือน าเงินท่ีจะไดจ้ากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตาม ECF-W4 ไป
ใชส้ าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั และเพ่ือการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง รวมถึงการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ตามแผนธุรกิจของบริษทั ดงัท่ีกล่าวในขา้งตน้ เป็นวิธีการระดมทุนท่ีมีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

อยา่งไรก็ตามการระดมทุนดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้โดยจะข้ึนอยูก่บัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
มีการใชสิ้ทธิ โดยผลกระทบสามารถแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีน้ี จะไม่เกิดผลกระทบ หากผูถื้อหุ้น
เดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้ งจ านวน และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 แต่มีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-
W4 ทั้งจ านวน จะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิมลดลงร้อยละ 16.67 

2. ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) ไม่เกิดผลกระทบ เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิ ECF-W4 เท่ากบั 2 บาทต่อหุ้น ซ่ึงสูงกวา่ราคาตลาดท่ี 1.59 บาทต่อหุ้น ซ่ึงค านวณจากราคาตลาด
ถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นยอ้นหลัง 15 วนัท าการก่อนวนัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท (วนั
พฤหสับดีท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564) และ 

3. ดา้นการลดลงของก าไรสุทธิต่อหุน้ (EPS Dilution) จะมีผลกระทบสูงสุดอยูท่ี่ร้อยละ 16.67 
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ทั้งน้ีขอให้พิจารณาเม่ือเทียบกบัประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บจากการน าเงินทุนท่ีไดจ้ากการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 ไปลงทุนตามแผนธุรกิจขา้งตน้ ซ่ึงจะน ามาสร้างรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน และผลตอบแทนท่ี
ดีอนัจะเป็นผลดีกบัการเติบโตของบริษทัในระยะยาว  

ส าหรับรายละเอียดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) การลดลง 
ของราคา (Price Dilution)  และการลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 7 ของหนงัสือเชิญประชุม สรุปรายละเอียดส าคญัของ ECF-W4 

โดยสรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของ ECF-W4 มีดงัน้ี 
 

ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิ
เทค 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  
วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 มิถุนายน 2564 หรือวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด   
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วธีิการจดัสรร : ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั จะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในอตัรา 5 หุน้

เดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษใหปั้ดเศษท้ิง) โดยบริษทัได้
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ECF-W4 (Record Date) ในวนัศุกร์ท่ี 21 
พฤษภาคม 2564 และจะเสนอขาย ECF-W4 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี นบัแต่
วนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (วนัท่ี 22 เมษายน 2564) มีมติให้
ออกและเสนอขาย ECF-W4 จ านวน 191,897,518 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทั 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใชสิ้ทธิการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ
บริษทั 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 
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ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวนัหยุดท าการของบริษทั ให้
เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้ โดยบริษทั จะไม่
ขยายอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกให้ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

 บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสามญัของบริษทั ท าการซ้ือขายอยู่ใน
ขณะนั้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเห็นเหมาะสมและเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณา

และอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(ก)  การออกและเสนอขาย ECF-W4 จ านวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั โดยไม่คิด

มูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิให้ปัดท้ิง และก าหนด
ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเท่ากบั 2 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 
(สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (ECF-W4)) และ 

(ข)  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ  อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออก และเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ และวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ฯลฯ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุน้สามญัของบริษทัท าการซ้ือขายอยูใ่นขณะนั้น และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิในคร้ังน้ี 

นอกจากน้ีบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ ECF-W4 (Record Date) ในวนัศุกร์ท่ี 21 

พฤษภาคม 2564 และก าหนดวนัจดัสรร ECF-W4 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในวนัพธุท่ี 2 มิถุนายน 2564  

โดยบริษทัจะเสนอขาย ECF-W4 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
(วนัท่ี 22 เมษายน 2564) มีมติใหอ้อกและเสนอขาย ECF-W4 จ านวน 191,897,518 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขาย ECF-W4 จ านวน 191,897,518 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษทั โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิใหปั้ดท้ิง 



  

  38 | ห น้ า ท่ี  

 

และก าหนดราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเท่ากบั 2 บาทต่อหุน้ และมอบอ านาจใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายใหมี้อ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“ECF-W4”) ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 579,040,873 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 

287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท คร้ังที ่4 (ECF-W4) 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ เลขานุการบริษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบถึงวตัถุประสงค์และเหตุผล จากการท่ีบริษทัมีแนวทาง
และวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในวาระท่ี 11 ขา้งตน้ บริษทัจึงขอเสนอพิจารณาอนุมติัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 47,974,379.50 บาท 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)  

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

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 191,897,518 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (ECF-W4) โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 
287,846,277 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 191,897,518 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (ECF-W4) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม
ในส่ีจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 579,040,873 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

 
วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ เลขานุการบริษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ วาระน้ีเป็นวาระสืบเน่ืองจากวาระท่ี 12 เร่ืองการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนขา้งตน้ บริษทัตอ้งด าเนินการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ี 

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 287,846,277 บาท (สองร้อยแปดสิบเจ็ดลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหกพนั

สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) 
  แบ่งออกเป็น 1,151,385,108   หุน้ (หน่ึงพันหน่ึงร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนแปด

หม่ืนหา้พนัหน่ึงร้อยแปดหุน้) 
  มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 

  หุ้นสามญั 1,151,385,108   หุน้ (หน่ึงพันหน่ึงร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนแปด
หม่ืนหา้พนัหน่ึงร้อยแปดหุน้) 

  หุ้นบุริมสิทธิ   -    หุ้น  (ไม่มี)” 
 
นอกจากน้ีขอใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาและอนุมติัการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอขา้งตน้ 
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ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4. ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียน และมอบอ านาจให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 579,040,873 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

 
วาระที ่14 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ เลขานุการบริษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตามท่ีไดเ้สนอ
ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 12 จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 191,897,518 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ของ ECF-W4 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั  

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

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
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โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/
หรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนตามรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 579,040,873 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
าระที ่15 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  

-ไม่มี- 
 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี

ผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมใน
เวลา 11.35 น. 
 
  

นางสาวสุบงกช หงษท์อง    ผูช่้วยนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
   ผูบ้นัทึกการประชุม  
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ  เลขานุการบริษทั 

ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 
  

 
 

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

 
ลงนาม....................................................... 

(นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ) 
เลขานุการบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่2 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่3  และ 4 

 
 

 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 

ปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) 

พร้อมงบการเงนิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

(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 2564 บริษทัมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 12.40 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 ซ่ึงในปี 2563 บริษทัไดท้ าการจดัสรรเงินก าไร
สุทธิเป็นทุนส ารองครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นตอ้งท าการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมแต่อยา่งใด 

ดงันั้นทางบริษทัจะขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายดงักล่าว และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

 เน่ืองจากบริษทัไดท้ าการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดคือ ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัแลว้ ดงันั้นจึงไม่จ าเป็นตอ้งท าการจดัสรรก าไรสุทธิจากผล
การด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 เพื่อเป็นทุนส 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 ทั้งน้ี การให้สิทธิดงักล่าวของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้ง
รอผลการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 21 เมษายน 2565 โดย
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 และมีก าหนด
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ระหวา่งปี 2563 และ ปี 2564 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2564 
ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 30.45 12.40 
จดัสรรเงินส ารอง 5% ตามกฎหมาย (ลา้นบาท) 1.55 ไม่มี 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 959.49 959.49 
เงินปันผลทั้งส้ินต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.0125 0.0157 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ (ลา้นบาท) 11.99 15.06 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหกั
ส ารอง (%)* 41.49% 121.53% 

หมายเหตุ : บริษทัมีอตัราการจ่ายเงนิปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลทั้งของปี 2563 และ ปี 2564 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่4 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่6 

 

ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัต ิ

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง 
: กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหา 
 กรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ 58 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหา 
- กรรมการบริหารความเส่ียง  

การศึกษา ปริญญาโท วทิยาศาสตร์  
 คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์  
  คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 99/2012  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (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 านกังานการรับรอง
ไมเ้ศรษฐกิจไทย 

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 
นับจากวนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท เม่ือวนัที ่26 ตุลาคม 2555 

9 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  
(ทั้งน้ีหากไดรั้บเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 จะท าใหมี้จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการอิสระอีก 3 ปี 
รวมเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 12 ปี 6 เดือน) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 (7/7 คร้ัง) 
คณะกรรมการตรวจสอบ สดัส่วนร้อยละ 100 (4/4 คร้ัง) 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สดัส่วนร้อยละ 100 (2/2 คร้ัง) 
คณะกรรมการสรรหา สดัส่วนร้อยละ 100 (2/2 คร้ัง) 

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

- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ 
- ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา โดยไม่

รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียแลว้เห็นวา่ รศ.ทรงกลด จารุสมบติั เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั
ครบถว้น  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด รวมทั้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ 
ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้นการบริหารงานในธุรกิจและองคก์รเป็นอยา่งดี ซ่ึงจะ
ส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั 
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ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการอิสระ  

 
 

อายุ 50 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ 
การศึกษา ปริญญาเอก 

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

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

ประวตักิารท างาน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ านวยการ 
  บริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั 
2561 – 2562 กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน 
  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 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัท
จดทะเบียน 
 

- ไม่มี - 
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การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

1 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกจิกบับริษัท 

- ไม่มี - 

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

- ไม่มี - 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ นับ
จากวนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท เม่ือวนัที ่28 เมษายน 2560 

5 ปี นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  
(ทั้งน้ีหากผา่นการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อ
อีกวาระจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 จะท าใหมี้ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 8 ปี) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 (7/7  คร้ัง) 
การม/ีไม่ม ีส่วนได้เสียกบับริษัท และ
บริษัทย่อยในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา (ส าหรับการพจิารณาแต่งตั้งเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ) 

- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้งหรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ 
- ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทั ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้

เห็นวา่ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น  ตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด รวมทั้งเป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้นการบริหารงานในธุรกิจและ
องคก์รเป็นอยา่งดี ซ่ึงจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั 
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ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 
3. นายไพบูลย ์อรุณประสบสุข 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการอิสระ  

อายุ 48 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  
การศึกษา ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงิน 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 130/2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน บริษทัจดทะเบียน 
2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษทั ยง คอนกรีต จ ากดั (มหาชน) 
2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษทั กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ความเช่ียวชาญ ด้านการบริหารจัดการและการเงิน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

1 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

3 แห่ง ไดแ้ก่ 
1. บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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2. บริษทั ยง คอนกรีต จ ากดั (มหาชน) 
3. บริษทั กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมสีภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิ
กบับริษัท 

- ไม่มี - 

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

- ไม่มี - 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
นับจากวนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท เม่ือวนัที ่14 กรกฎาคม 
2563 

1 ปี 9 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
(ทั้งน้ีหากผา่นการผา่นการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งการด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 จะท าใหมี้ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 4 ปี 9 เดือน)  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 (7/7 คร้ัง)  
การม/ีไม่ม ีส่วนได้เสียกบับริษัท และ
บริษัทย่อยในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา (ส าหรับการพจิารณาแต่งตั้ง
เพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ) 

- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ 
- ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้เห็นวา่ 

นายไพบูลย ์อรุณประสบสุข 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 เป็นปกติเพ่ือประกอบ
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 2565 
 

ตารางเปรียบเทียบขอ้มูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ  

ปี 2565 (ปีทีน่ าเสนอ) ปี 2564 การเปลีย่นแปลง 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 
 ประธานกรรมการ  39,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการ  29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการตรวจสอบ  29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

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

 
เท่าเดิม เม่ือเทียบกบัปี  2564  

 

2)  ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด  
จ านวน 12,000 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 

 
ปรับเพิม่ขึน้จากปี 2563 และ ปี 2564 อกีจ านวน 
3,000 บาท ต่อท่านต่อคร้ัง 

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 2564 
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ส าหรับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวสัดิการค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ประกนัสุขภาพ ค่า
สมาชิกสนามกอลฟ์ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพ่ือการพกัผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) และสิทธิ
ในการซ้ือหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพแก่กรรมการ หรือ Employee Stock Options (ESOP) –ไม่มี- 

อน่ึง ในปี 2564 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
5,547,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 และองคป์ระกอบของค่าตอบแทนปรากฎอยูใ่น
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (Form 56-1 One Report) ส่วนท่ี 2 การก ากบัดูแลกิจการ หัวขอ้
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ทุกคณะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2)  

 
อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีดี รวมถึงเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 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 2565 

 
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดป้ระชุมพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2565 มีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัสรุปวา่ บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายอคัรเดช 

เปล่ียนสกลุ ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั ซ่ึงปี 2564 เป็น
ปีล่าสุด และเป็นปีท่ี 5 ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีของการเป็นผูต้รวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย ในช่วงเวลาดงักล่าว ผูส้อบ
บญัชีไดท้ าหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบับริษทัเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดงัตาราง
รายช่ือผูส้อบบญัชีใน แต่ละปีดงัน้ี 
 

รายการ 
ปี 2565 

(น าเสนอเพ่ือพจิารณา) 
ปี 2564 

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 1/2565 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565  เพ่ือแต่งตั้ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 
หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
2803 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2565 ต่อไป 
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ในการพิจารณาค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาใบเสนอราคาค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 ท่ี 
บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เสนอราคาค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปี 2565 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ซ่ึงปรับเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 2564 ท่ีผ่านมาเป็นจ านวน 280,000 บาท ซ่ึง
สมเหตุสมผลที่จะเสนออตัราค่าสอบบัญชีด ังกล่าวต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาการ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ในส่วนของบริษทัและบริษทัย่อย เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี เพ่ือ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

รายการ 
ปี 2565 

(น าเสนอเพ่ือพจิารณา) 
ปี 2564 

ค่าตรวจสอบประจ าปี (Audit Fee) 2,090,000 1,850,000 
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  

(Non-Audit Fee)  
880,000 840,000 

รวมค่าสอบบญัชีทั้งหมดของบริษัท 
และบริษัทย่อย 

2,970,000 2,690,000 

 
เน่ืองจากในการน าเสนอคร้ังน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใชผู้ส้อบบญัชี และสังกดัส านักงานสอบบญัชีเดียวกนั ดงันั้น

คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้บริษทัด าเนินการวางแผนก าหนดการท างาน โดยประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัผูส้อบบญัชี
และติดตามงานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ จะสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา ซ่ึงตลอดระยะเวลา
ท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยประสบปัญหาการจดัส่งงบการเงินไม่ทนัตามก าหนดเวลาแต่อยา่งใด  
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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 ุ 48 ปี 63 ปี 74 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 27 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) 

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

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

(2547 - ปัจจุบนั) 

52 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 

 

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 ถา้การประชุมผูถื้อ หุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
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 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่ 8 
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถแจง้ความ
ประสงคโ์ดยน าส่งเอกสารแสดงตวัตนเพ่ือยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบน าส่งเอกสาร (Pre-Registration) 
เพื่อระบุตวัตน โดยเขา้ไปท่ี   https://ecf.foqus.vc/registration/  หรือสแกน QR Code เพ่ือเขา้สู่ระบบ  

 
โดยระบบจะเปิดให้ด าเนินการ ตั้งแต่วนัที ่30 มนีาคม 2565  – 18 เมษายน 2565 

 
โดยผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ จะตอ้งด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ กรอกขอ้มูลตามท่ีระบบแสดง (โดยขอ้มูลท่ีกรอกในระบบตอ้ง

ตรงกนักบัขอ้มูล ณ วนั Record Date จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เช่น 
 เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์
 เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล 
 อีเมล์ท่ีใชส้ าหรับการรับ Web Link ในการเขา้สู่การประชุม E-AGM ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้

(Password) ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม E-AGM 
 หมายเลขโทรศพัท ์
 แนบเอกสารเพ่ิมเติม ตามกรณี ดงัน้ี 

 

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน/นิตบุิคคล ทีไ่ม่ใช่

กรรมการอสิระของบริษัท 
ตามเอกสารแนบ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ตามเอกสารแนบ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

 
2. เม่ือบริษทัไดรั้บเอกสารตามขอ้ 1 จากท่าน บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม โดยเม่ือ

ผา่นการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัจะจดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password)  พร้อม Web Link ในการเขา้
สู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งน้ี ขอความกรุณาให้ท่านผูถื้อหุ้น งดให้ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) 
ของท่านแก่ผูอ่ื้น กรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านสูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บภายในวนัท่ี 18 
เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษทั โดยทนัทีท่ีอีเมล ์: ir@eastcoast.co.th หรือ โทร.02-152-7301 - 4 ต่อ 202, 209 

3. โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ท่ีแนบไปพร้อมกับ ช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช ้
(Password) โดยละเอียดจากอีเมล ์(e-mail) ท่ีบริษทัไดส่้งให้ท่าน ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
ล่วงหนา้ 1 ชัว่โมงก่อนเร่ิมการประชุม อยา่งไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเร่ิมเม่ือถึงเวลาประชุมเท่านั้น 

https://ecf.foqus.vc/registration/
mailto:ir@eastcoast.co.th
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4. ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหวา่งประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดย ลงคะแนน “เห็นดว้ย” 
หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น 
“เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

5. กรณีท่ีท่านประสบปัญหาดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุมกรุณาติดต่อ 
บริษทั ควดิแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั โดยบริษทัจะระบุช่องทางการติดต่อกบั
บริษทั ควดิแลบ จ ากดั ไวใ้นอีเมลท่ี์ไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท่้าน 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่ 9 
เอกสารทีต้่องแสดงในการยนืยนัตน วธีิการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  

รายละเอียดกรรมการอิสระทีเ่สนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น  

หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียง 

 
เอกสารทีต้่องแสดงในการยืนยนัตนตามกรณี ดงันี ้
1. ผู้ถือหุ้นทีม่คีวามประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง 

1.1   บุคคลธรรมดา 

 ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บตัรรัฐวสิาหกิจ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุ
- ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉันทะ และส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมหนงัสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นและ
ลงนามเรียบร้อย 

- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างประเทศ 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
- ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสือเดินทางผูม้อบฉันทะ และส าเนาบัตรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมหนงัสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นและ
ลงนามเรียบร้อย 

1.2   นิตบุิคคล 

 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
- ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึง

รับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองความถูกตอ้ง
โดยกรรมการดงักล่าว 

- ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นและลงนามเรียบร้อย 

 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
- ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล โดยส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ี

จดัท าข้ึนในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค หรือหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ี
คลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ ให้น าหนงัสือมอบ
ฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าท่ีผูมี้อ  านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าท่ีผูไ้ด้รับ
มอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซ่ึงสามารถให้การรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของ
กฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองเอกสาร (โนตารีพบัลิค) อีกชั้นหน่ึง 

- ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบ
ฉนัทะ พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นและลงนามเรียบร้อย 
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2. กรณีผู้ถือหุ้นทีม่คีวามประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วมประชุม E-AGM : 
ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ

ของบริษทัท่านใดท่านหน่ึง เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือใหอ้อกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ  

ทั้งน้ี ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะให้
ถูกตอ้งครบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงลายมือช่ือก ากบัไวทุ้กแห่ง โดยใชห้นงัสือ
มอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร
ประกอบการมอบฉนัทะใหแ้ก่บริษทัผา่นทางระบบท่ีจดัเตรียมไวต้ามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ภายในวนัองัคารท่ี 18 เมษายน 2565 
โดยทางบริษทัจะจดัเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท เพื่อปิดลงในหนังสือมอบฉันทะให้กบัท่าน เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะ
ถูกตอ้งและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย  

โดยผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงแทน สามารถมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
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ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัททีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ   
 

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ 
: ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
 

อายุ 86 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
การศึกษา - วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต (กิตติมศกัด์ิ) 

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

กระทรวงกลาโหม 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 10/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
อิสระ  

 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2520 – ปัจจุบัน ผู้น าองค์กรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ 
2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบท่ี 21 รักษาพระองค์ 
2529 – ปัจจุบัน    ประธานท่ีปรึกษาและกรรมการ 
                        บริษทั อี.เทค. จ ากดั  (วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก) 
2535 – ปัจจุบัน ประธานมลูนิธิไตรแก้ว ด้านการศึกษา โรงเรียนธรรมวาที 
2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวยีดนามในพระบรมราชูปถมัภ์ 
2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
  บริษทั ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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2559 – ปัจจุบัน ประธานท่ีปรึกษามลูนิธิไลออนส์ในประเทศไทย 
2562 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ 
  บริษทั ยบิูส (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) 

ความเช่ียวชาญ ดา้นการบริหารจดัการ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

2 แห่ง ไดแ้ก่  
1. บริษทั ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2. บริษทั ยบิูส (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

1 แห่ง ไดแ้ก่ 
บริษทั อี.เทค. จ ากดั  (วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก) 

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 

9 ปี 8 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 (7/7 คร้ัง) 
คณะกรรมการตรวจสอบ สดัส่วนร้อยละ 100 (4/4 คร้ัง) 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 

-ไม่มี- 
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ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัททีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ   

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
: ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ 64 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- 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  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน บริษทัจดทะเบียน 
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง /  ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 
 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ   
                            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) 
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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 

4 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 

9 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 (7/7 คร้ัง) 
คณะกรรมการตรวจสอบ สดัส่วนร้อยละ 100 (4/4 คร้ัง) 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สดัส่วนร้อยละ 100 (2/2 คร้ัง) 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สดัส่วนร้อยละ 100 (2/2 คร้ัง) 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
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การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
- ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติให้ด าเนินการให้เป็นไป

ตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดงักล่าว 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ยกเวน้การออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่คราวก็ได ้

หลกัเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18  ก าหนดวา่ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง บริษทัจะนบั

คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ก่อนเร่ิมประชุม ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ทราบวา่ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยการหักคะแนน
เสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ผลการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบในแต่ละ
วาระของการประชุมก่อนเร่ิมวาระถดัไป  
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 

1. หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งใชสิ้ทธิในการออกเสียงลงคะแนนน้ีให้ถูกตอ้งตรงกบั
วาระ 

2. วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ จะลงคะแนน
เสียง แยกหวัขอ้เป็นขอ้ยอ่ยต่างหากโดยเฉพาะ ซ่ึงระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการไวท้ั้ง 3 ท่าน แยก
ต่างหากจากกนั เพ่ือใหพิ้จารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผูถื้อหุ้นใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้ง
กรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

4. เม่ือการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแลว้จะท าการนบัคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทนัทีในท่ีประชุม 
โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูส้รุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระ 

  

การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระที่
เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 

-ไม่มี- 
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ผูถื้อหุน้ / ผูรั้บมอบฉนัทะ 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมตามวธีิท่ีก าหนด 
(ภายในวนัที ่18 เมษายน 2565) 

ไดรั้บ Link ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม และคู่มือการ
เขา้ใชง้านระบบทาง e-mail ตามท่ีแจง้ไว ้

ผูถื้อหุน้ท าการ Log in เขา้สู่ระบบเพ่ือเขา้ร่วม
ประชุมวนัท่ี 21 เมษายน 2565 (เร่ิม 09.00 น.) 

เร่ิมการถ่ายทอดสดและประธานเปิดการประชุม
(เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมและเรียกลงคะแนน
แต่ละวาระตามล าดบั 

ลงคะแนนเสียง 

เจา้หนา้ท่ีส่งสรุปผลการลงคะแนนเสียง 

ประธานกล่าวสรุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

น าส่งเอกสารส่วนบุคคล / 
หนงัสือมอบฉนัทะ และเอกสาร
ประกอบทั้งหมดผา่นระบบท่ีได้

ก าหนดไว ้

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่ 10 
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 E-AGM 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

หมายเหตุ 
นบัคะแนนเสียงโดยวิธีการหัก

คะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและ

งดออกเสียงของผู ้ถือหุ้นออก

จากจ านวนหุ้นทั้ งหมดตาม

เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร ค า น ว ณฐ า น

คะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่11 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy (Form A) 

 

 
เขียนท่ี       
Written at       
วนัที่ เดือน   พ.ศ.   
Date Month   Year   

3. ขา้พเจา้      สัญชาติ                      
I/We      Nationality     
อยูบ่า้นเลขท่ี            
Address            

 
4. เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) 

As a shareholder of Eastcoast Furnitech Public Company Limited (The Company) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of shares and having the right to vote equal to  votes as follows. 
หุน้สามญั หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
Ordinary share shares and having the right to vote equal to  votes 
หุน้บุริมสิทธิ หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
Preferred share shares and having the right to vote equal to  votes 
 

5. ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint 
 พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์/ General Terdsak Morome กรรมการอิสระ / Independent Director 

อาย ุ/ Age 86 ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 2/268 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210  
Residing at 2/286 Moo 1, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210  หรือ / or 

 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์/ Asso.Prof.Dr. Montree Socatiyanurak  กรรมการอิสระ / Independent Director 
อาย ุ/ Age 64 ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 29/37 ซอย ลาดพร้าว 23 ถนน ลาดพร้าว แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
Residing at 29/37 Soi Ladprao 23, Ladprao Road, Chankasem, Chatuchak, Bangkok 10900 หรือ / or 

 ช่ือ / Name     อาย ุ/ Age  ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี / Residing at   ถนน / Road    ต าบล / แขวง / Sub-district
   อ าเภอ/เขต/District   จงัหวดั/Province    
รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code   

 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp  
20 ฿ 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น 
Shareholders’ Registration No. 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมาย
ก าหนดเก่ียวกบัการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย  / Only one of 
them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
to be held on Thursday 21 April 2022 at 10.00 hours through electronic media according to the relevant laws and regulations 
regarding holding the electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ / All acts 

undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as 
specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects . 
  

ลงช่ือ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                                     (                                                                                        ) 

ลงช่ือ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                                      (                                                                                        ) 

ลงช่ือ/Signed  ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                     (                                                                                        ) 

ลงช่ือ/Signed  ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                     (                                                                                        ) 

 
 

หมายเหตุ/Remark :  
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอมฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting 

and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

  



  

  74| ห น้ า ท่ี  
 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy (Form B) 

 

 
เขียนท่ี       
Written at       
วนัที่ เดือน   พ.ศ.   
Date Month   Year   

1. ขา้พเจา้      สัญชาติ                      
I/We      Nationality     
อยูบ่า้นเลขท่ี            
Address            

 
2. เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) 

As a shareholder of Eastcoast Furnitech Public Company Limited (The Company)  
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of shares and having the right to vote equal to  votes as follows. 
หุน้สามญั หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
Ordinary share shares and having the right to vote equal to  votes 
หุน้บุริมสิทธิ หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
Preferred share shares and having the right to vote equal to  votes 
 

3. ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint 
 พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์/ General Terdsak Morome กรรมการอิสระ / Independent Director 

อาย ุ/ Age 86 ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 2/268 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 หรือ  
Residing at 2/286 Moo 1, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 or 

 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์/ Asso.Prof.Dr. Montree Socatiyanurak  กรรมการอิสระ / Independent Director 
อาย ุ/ Age 64 ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 29/37 ซอย ลาดพร้าว 23 ถนน ลาดพร้าว แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือ 
Residing at 29/37 Soi Ladprao 23, Ladprao Road, Chankasem, Chatuchak, Bangkok 10900 or 

 ช่ือ / Name     อาย ุ/ Age  ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี / Residing at     ถนน / Road     
ต าบล / แขวง / Sub-district    อ าเภอ/เขต/District    
จงัหวดั/Province     รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code   

  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด
เก่ียวกบัการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย  / Only one of them to 
represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น 
Shareholders’ Registration No. 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty stamp  
20 ฿ 
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held on Thursday 21 April 2022 at 10.00 hours through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding 
holding the electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
In this Meeting, I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 (ข)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 
วาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
Agenda No.1 Matters to be informed by the Chairman 
   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2564 
Agenda No.2 To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders,  
 held on 22 April 2021 
   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 3  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2564 ถึง วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
Agenda No.3 To acknowledge the operational results of the Company and its subsidiaries for the fiscal year from 1 

January 2021 to 31 December 2021 
   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
Agenda No.4 To consider and approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income 

and the auditor’s report of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2021 ended 31 
December 2021 

   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

Agenda No.5 To consider and approve allocating of net profit to be legal reserve and dividend payment from the 
operating results of the year 2021 ended 31 December 2021 

   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
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Agenda No.6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire by 
rotation 

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The election of the individual certain directors 
 

ช่ือกรรมการ  รศ.ทรงกลด จารุสมบติั   
Name of Director Asso.Prof.Songklod Jarusombat  

   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
ช่ือกรรมการ  ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง   
Name of Director Dr.Ekarin Vasanasong   

   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
ช่ือกรรมการ  นายไพบูลย ์อรุณประสบสุข   
Name of Director Mr.Paiboon Aroonprasobsuk   

   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
Agenda No.7 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2022 
   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที ่8   พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 
Agenda No.8 To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2022 
   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที ่9    เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
Agenda No.9 Any other matters (if any) 
   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 

5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น / The proxy holder’s vote on any agenda 
item, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be 
treated as my/our vote, as a shareholder. 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือ ในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีการแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร / In 
case that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item or in case the meeting considers or passes 
resolutions on any matters other than those specified above, including any case for which there is any amendment or 
addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate in all respects. 
 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ / All act(s) undertaken by the proxy holder at the meeting, 
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except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had  been 
undertaken by myself/ourselves in all respects. 
  

ลงช่ือ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
    (     ) 

 
ลงช่ือ/Signed  ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

    (     ) 
 

หมายเหต ุ/ Remark : 
(1) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the proxy must 
authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting 
votes. 

(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / For agenda appointing directors, the 
whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 

(3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ / If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified 
above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Supplemental Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดเก่ียวกับการจัดประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
 

Grant of proxy as shareholders of East Coast Furnitech Public Company Limited.  
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 2 1, 2022 

at 10.00 a.m. through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the 
electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned  

 
     วาระท่ี  เร่ือง         

Agenda   Subject         
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.  
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
  (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 

   เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 

     วาระท่ี  เร่ือง         
Agenda   Subject         
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.  
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
  (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 

   เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 

     วาระท่ี  เร่ือง         
Agenda   Subject         
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.  
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
  (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 

   เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.   
Proxy Form C 

(ส าหรับผูถื้อหุน้ต่างประเทศท่ีแตง่ตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) 
For foreign shareholders who appoint a custodian in Thailand only 

        
เขียนท่ี      
Written at    

      วนัที่ เดือน   พ.ศ   
      Date Month   Year   

1. ขา้พเจา้      สัญชาติ       
I/We      Nationality      
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง      
Address   Road   Sub District      
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    
District    Province    Postal code    
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั       
As the Custodian for            
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Eastcoast Furnitech Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง   ดงัน้ี 
Holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to   votes 
as below: 

หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
Ordinary share  shares and have the rights to vote equal to   votes 
หุน้บุริมสิทธิ  หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
Preference share  shares and have the rights to vote equal to   votes 

2. ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint 
(1)         อาย ุ    ปี 
Name        Age    Year 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
Residing at  Road    Sub district     
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
District    Province   Postal code    or 
(2)         อาย ุ    ปี 
Name        Age    Year 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
Residing at  Road    Sub district     
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
District    Province   Postal code    or 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty stamp  
20 ฿ 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมาย
ก าหนดเก่ียวกบัการจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย / Anyone to be 
above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 
Thursday April 22, 2022 at 10.00 a.m. through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding 
the electronic meeting or on other date, time and place as maybe postponed or changed. 

3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We hereby authorize the proxy holder to attend the meeting and cast their votes. as follows: 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้น ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ / Grant partial shares of 
 หุน้สามญั    หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 

Ordinary share   shares and have the rights to vote equal to  votes 
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 

Preferred share   shares and have the rights to vote equal to  votes 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด       เสียง 
Total voting rights         votes 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We hereby authorize the proxy holder to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows: 

วาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
Agenda 1  Matters to be informed by the Chairman 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2564 
Agenda 2   To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 22 

April 2021 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects, 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
          เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 3  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  
 2564 ถึง วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
Agenda 3  To acknowledge the operational results of the Company and its subsidiaries for the fiscal year from 1 
 January 2021 to 31 December 2021 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects, 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
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(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
          เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
Agenda 4 To consider and approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income 

and the auditor’s report of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2021 ended 31 
December 2021 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects, 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
          เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564  
  ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

Agenda No.5 To consider and approve allocating of net profit to be legal reserve and dividend payment from the 
operating results of the year 2021 ended 31 December 2021 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects, 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
          เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
Agenda No.6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire by 

rotation 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects, 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ช่ือกรรมการ   รศ.ทรงกลด จารุสมบติั     
Name of Director  Assoc.Prof.Songklod Jurusombat    
   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
ช่ือกรรมการ   ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง     
Name of Director  Dr. Ekarin Vasanasong     
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   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
ช่ือกรรมการ   นายไพบูลย ์อรุณประสบสุข     
Name of Director  Mr. Paiboon Aroonprasobsuk     
   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2022  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she  may deem 
appropriate in all respects, 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
          เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที ่8   พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 
Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2022 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects, 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
          เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที ่9   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) / Any other matters (if any) 

 
5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น / Voting by the Proxy in 
any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a 
shareholder. 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ ในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly 
specified o in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those spe cified above, 
including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote 
on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ / All act(s) undertaken by the proxy holder at the meeting, 
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except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been 
undertaken by myself/ourselves in all respects. 

  
 

ลงช่ือ / Signed     ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
                           (     ) 
ลงช่ือ / Signed     ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 

        (     ) 
ลงช่ือ / Signed     ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 

         (     ) 
 
 
หมายเหตุ / Remarks 
(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / The Proxy Form C. only uses for shareholders whose names appearing 
in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

(2) หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. คือ / Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 
1. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน / Power of 

attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 
2. หนงัสือยนืยนัวา่ ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) / Letter of 

certification to certify that the Proxy Form has a permit to act as a custodian. 
(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the proxy must authorize only one 
proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes. 

(4) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  / If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, 
the attached Supplement to Proxy Form C. shall be used. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Supplemental Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดเก่ียวกับการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะ

พึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
 

Grant of proxy as shareholders of East Coast Furnitech Pu blic Company Limited. 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 2 1, 2022 

at 10.00 a.m. through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the 
electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned  

 

 วาระท่ี เร่ือง            
Agenda Subject          

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/sh e may deem 
appropriate in all respects, 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
 

 วาระท่ี เร่ือง            
Agenda Subject          

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects, 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
 

 วาระท่ี เร่ือง            
Agenda Subject          

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects, 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่12 
แผนทีส่ านักงานส าหรับจดัส่งเอกสาร (ถ้ามี) 

 

แผนทีส่ านักงานส าหรับจดัส่งเอกสาร (ถ้าม)ี 

 
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสาขาล าลูกกา  

เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150  
โทรศพัท์ : +662-152-7301-4 ต่อ 202 หรือ 209 โทรสาร : +662-152-7305 

 
 

 

  



  

  86| ห น้ า ท่ี  
 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่ 13 
ค าอธิบายการใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) 

 
การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ประจ าปี 2564 
 

ตามท่ีทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนาย
ทะเบียนหลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพ่ือให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นและแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR 
Code) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว นั้น 

ส าหรับปี 2565 น้ี บริษทัไดจ้ดัส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56 -1 One Report) 
ประจ าปี 2564 โดยรหสัคิวอาร์ (QR Code) ทั้งน้ีบริษทัขอเรียนใหข้อ้มูลต่อผูถื้อหุน้ส าหรับวธีิการดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR 
Code (ตามท่ีปรากฏในเอกสารการประชุมท่ีส่งให)้ ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

ส าหรับระบบ iOS  

 
1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้น เพ่ือดูขอ้มูลรายงานประจ าปี 2564 

 
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 2564 

 

*****ทางบริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / 

รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ประจ าปี 2564 ด้วยตนเอง เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายลดการใช้ทรัพยากรและ

ค่าใช้จ่ายของบริษัท และสอดคล้องตามนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืนต่อไป***** 

 



บริิษััท อีีสต์์โคสท์เฟอีริ์นิิเทค จำำ�กััด (มห�ชนิ) (ECF)
ทั่�ตั�งสำานักงานใหญ่
37/9 หม้่ 10 ถืนนบี��นบีึง-แกล้ง ต้ำ�บีล้ท�งเกวีย์น 
อำ�เภอแกล้ง จังหวัดรัะย์อง 21110
โทรัศัพท์ : +66 3867 5181-4
โทรัสิ�รั : +66 3867 8220

ทั่�ตั�งสำานักงานฝึ่ายการตลาดำ
เล้ขท้� 25/28 หม้่ท้� 12 ต้ำ�บีล้บีึงค่ำ�พรั�อย์ อำ�เภอล้ำ�ล้้กก� จังหวัดปีท้มธิ�น้ 12150
โทรัศัพท์ : +66 2152 7301-4
โทรัสิ�รั : +66 2152 7305

WWW.EASTCOAST.CO.TH 


