รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์
คอนเวนชัน่ กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
ก่ อนเริ่มการประชุม
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “ECF”) ได้ให้ขอ้ มูลต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น เพื่อกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมในครั้ งนี้ บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วเป็ นจานวน 239,871,889.25 บาท คิดเป็ นจานวนหุ ้นสามัญที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 959,487,557 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 354,137,269 บาท คิดเป็ นจานวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,416,549,076 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โดยขณะเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมการประชุมจานวนทั้งสิ้น 105 ราย
นับรวมจานวนหุน้ ได้ 609,828,955 หุ ้น เท่ากับร้อยละ 63.5578 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จานวน
959,487,557 หุ ้น โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย และรับมอบฉันทะ 82 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย คิดเป็ นจานวนหุ น้ ทั้งสิ้น 458,104,957 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 47.7448
2. ผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ 82 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 151,723,998 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15.8130
ซึ่ งมีผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว ทั้งนี้ ยงั คงรั บ
ลงทะเบียนต่อไป ทางบริ ษทั จึงได้เริ่ มแนะนากรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่ วม
ประชุมเพื่อทาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ต่อไป
บริ ษทั ได้แนะนาคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษากฎหมายภายนอก ดังมีรายนามต่อไปนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. พลเอก เทอดศักดิ์** มารมย์
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์

3.
4.
5.
6.
7.

รศ.ทรงกลด
ดร.เอกริ นทร์
นายชาลี
นายอารักษ์
นางสาวทิพวรรณ

จารุ สมบัติ
วาสนาส่ง
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ ส ระ
ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง และประธานกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริ ษทั
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*จานวนกรรมการที่ เข้าร่ ว มประชุ มคิ ด เป็ นสั ดส่ วนร้ อ ยละ 77.78 จากจานวนกรรมการทั้ง หมด 9 ท่ าน
**โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และรศ.ดร.
มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย

กรรมการทีไ่ ม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุพรรณ
เศษธะพานิช
2. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ
1. นางสาวพชนัน
2. นายพงศ์พนั ธุ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

สิ งห์ภู่
สุริยอัมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจาปี 2561 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
1. นายอัครเดช
เปลี่ยนสกุล
ที่ปรึ กษากฎหมายจาก สานักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิ บัติหน้าที่ ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงการประชุ ม
เพื่อให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ประกอบด้วย
1. นายฐานันดร์
เจริ ญฤทธิ์
2. นางสาวศิริลกั ษณ์ แย้มพยุง
ที่ปรึ กษากฎหมายจาก สานักงานกฎหมาย ฮันตัน แอนดรู ส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์ ) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตอบข้อซักถามในเนื้ อหา
ของวาระการประชุม ประกอบด้วย
1. นายธีรศักดิ์
เพ็ชรไพบูลย์ และทีมงานอีก 1 ท่าน
ฝ่ ายเลขานุการบริษัทฯ
1. นางสาวสาริ สา

ทองกิตติกลุ

ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั ฯ

บริ ษทั ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสี ยง การนับคะแนน
เสี ยง และวิธีการคานวณคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
กติกาการประชุม
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูท้ ี่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่ วมการประชุม ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะ
เรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ระบุไว้
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ในหนังสื อมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่ จะนาคะแนนที่ ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูม้ อบฉันทะกาหนดมาล่วงหน้านี้ บนั ทึ กใน
ระบบและนามานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ
2. คะแนนเสี ยงรวมและจานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจานวนไม่เท่ากัน เนื่ องจากมีผถู ้ ือ
หุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่
เข้าร่ วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่ วมประชุมทันและวาระที่
เหลืออยูเ่ ท่านั้น และสาหรับผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้องประชุมใน
วาระใด ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิ ของท่านได้ โดยส่ งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ก่อนออกจากห้องประชุม
3. การซักถามและแสดงความเห็ นของผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะได้มี
โอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทัว่ ถึงในแต่ละวาระโดยไม่เป็ นการรบกวนเวลาของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับ
มอบฉันทะท่านอื่นมากเกินควร ทางบริ ษทั ขอชี้แจงแนวทางปฏิบตั ิในการซักถามหรื อแสดงความเห็น ดังนี้
3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ตอ้ งการซักถามกรุ ณายกมือขึ้น
เพื่อแสดงดนและให้ประธานที่ประชุมอนุญาต ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์จะซักถาม
หรื อแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาโดยคานึงถึงผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่
ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรื อแสดงความเห็นก่อน ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเป็ นผูจ้ ดั ลาดับให้
3.2 เมื่อผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะดั้บอนุญาตจากประธานในที่ประชุมแล้ว ให้เดินไปที่ไมโครโฟนที่ต้ งั อยู่
ใกล้กบั ท่าน พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรื อแสดงความเห็นทุกครั้ง และ
หากเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะด้วย เพื่อบริ ษทั จะได้บนั ทึกรายงานการประชุม
ได้ครบถ้วน ทั้งนี้การซักถามหรื อแสดงความเห็นจะต้องกล่าวกับประธานในที่ประชุมเท่านั้น จะไม่มีการ
กล่าวโต้แย้งกับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะรายอื่น และต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
3.3 ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมีคาถามหรื อความเห็ นที่นอกเหนื อจากวาระที่ กาลังพิจารณา ขอให้นาไปซักถามหรื อ
แสดงความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
การลงคะแนนเสียง
4. ในการลงคะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายมีคะแนนเสี ยง 1 หุ ้น ต่อ 1 เสี ยง ในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีส่วนได้เสี ยใน
เรื่ องใดเป็ นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ให้กาเครื่ องหมายถูก () หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ ง ลงใน
ช่ อ ง เห็ น ด้ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง พร้ อ มลงชื่ อ ในบัต รลงคะแนน และส่ ง ให้เ จ้า หน้า ที่ หากใส่
เครื่ องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน การลงคะแนนเสี ยงนั้น ๆ จะถือว่าเป็ นโมฆะและถือเป็ นบัตรเสี ย
5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะและถือเป็ นบัตรเสี ย
ก. บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
ข. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
ค. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
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6. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนามาคานวณคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ
การนับคะแนนเสียง และวิธีการคานวณคะแนนเสียง
7. วิธีการคานวณคะแนนเสี ยงจะนับคะแนนเสี ยงเป็ นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 จะแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
ก. วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ได้แก่
วาระที่ 2 4 5 6 8 15 และวาระที่ 16 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผู ้
ถือหุน้ ซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสี ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออก
เสี ยง
ข. วาระที่ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มา
ประชุม ได้แก่วาระที่ 7 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง นับจากเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมออก
เสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
ค. วาระที่ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ได้แก่ วาระที่ 9 10 11 12 13 และวาระที่ 14 โดยบริ ษทั จะคานวณฐาน
คะแนนเสี ยง นับจากเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตร
เสี ย
9. บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดตามรายละเอียดของ
ฐานคะแนนเสี ยงที่กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย สาหรับผูท้ ี่ออกเสี ยงเห็น
ด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั หลังเสร็ จสิ้นการประชุม
10. เพื่อให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ ดี ดังนั้น สาหรับวาระที่ 6
ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ บริ ษทั
จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งในกรณี ที่ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทาเครื่ องหมายถูก () หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้
หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จะถือ
ว่าผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบ
11. ผลของคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบ
สาหรับรายงานประจาปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจาปี 2561 บริ ษทั ได้ดาเนินการจัดส่งให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้น พร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี นี้ ในรู ปแบบ QR Code แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ตอ้ งการรับ
แบบรู ปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริ เวณโต๊ะลงทะเบียนของบริ ษทั
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เริ่มการประชุม
พลเอก เทอดศัก ดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริ ษ ทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ สระ ทาหน้าที่ เ ป็ น
ประธานในที่ ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 และดาเนิ น การประชุมตาม
ระเบี ยบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ ใช้ในการประชุมวันนี้ บริ ษทั ได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั และแจ้ง ต่อตลาดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ” ) ตั้งแต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่ งบริ ษทั ได้
จัด ส่ ง เอกสารประกอบการประชุม ให้แ ก่ผูถ้ ือ หุ ้น เป็ นระยะเวลาล่ว งหน้า ไม่น ้อ ยกว่า 14 วัน ก่อ นวัน ประชุม ผูถ้ ือ หุ ้น
รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 จนถึงวันที่ 15
เมษายน 2562 ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดส่ งคาถามเข้ามาล่วงหน้า
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนด โดยเรี ยงตามลาดับรวมทั้งสิ้ น 17
วาระ
-วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติวาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ของบริ ษทั โดยได้มีการจัดทารายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.ecf-furniture.com เพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ เพิ่มเติมหรื อไม่ และ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ของบริ ษทั ที่จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
610,556,357

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
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ร้อยละของจานวนหุน้
มติที่ลง
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
178,800
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 8 ราย
คิดเป็ นจานวนหุน้ 906,202 หุน้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
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รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจาปี 2561 ซึ่งส่ง
ให้ในรู ปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง โดยในวาระนี้ ขอ
เชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จดั การ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 ดังนี้
ในรอบปี 2561 ได้มีเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ดังนี้
 รายได้รวมมีมูลค่า 1,504.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,477.93 ล้านบาท คิด
เป็ นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.82
 กาไรสาหรับงวด (ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) มีมูลค่า 33.76 ล้านบาท และกาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับ
งวด (ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) มีมูลค่า 33.33 ล้านบาท
 พัฒนาการสาคัญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และให้ความสาคัญกับการประหยัดพลังงาน เพื่อลดการสูญเสี ย
ทรัพยากรมากขึ้น อาทิ
1) บริ ษทั มีแผนงานที่จะสร้างสานักงาน และ Ware house เพิ่มเติม เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
เพื่อสนับสนุนการขยายแบรนด์ COSTA แต่ยงั อยูร่ ะหว่างการพิจารณา โดยในส่วนของโชว์รูมสาหรับจัด
แสดงสิ นค้าของบริ ษทั ได้มีการร่ วมมือกันระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั แสงอุดมไลท์ติ้ง จากัด โดยการเช่า
พื้นที่เพื่อใช้เป็ น Outlet หรื อเป็ นศูนย์กลางกระจายสิ นค้าของบริ ษทั รวมถึงโชว์รูมเพื่อจัดแสดงสิ นค้า ทั้ง
ในส่วนการจัดจาหน่ายสิ นค้าภายในประเทศ รวมถึงการส่งออกต่างประเทศ
2) พัฒนาโครงการ Solar Roof เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของโรงงาน โดยเริ่ มดาเนิ นการติดตั้งเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้วที่สานักงานใหญ่ของบริ ษทั
3) การปรับลดการใช้กระดาษ โดยอยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองการใช้งาน
สัง่ งาน หรื อพิจารณางานผ่านทางระบบ และอีเมล์ได้
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4) การพัฒนามาตรฐานการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โดยยกเลิกมาตรฐานการผลิตแบบ E2 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานทัว่ ไป
สาหรับงานไม้และเฟอร์ นิเจอร์ ที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั ที่มีค่า formaldehyde ค่อนข้างสู งกว่า
ระดับอื่น และเปลี่ยนรู ปแบบการผลิตมาเป็ นแบบ E1 ซึ่งเป็ นมาตรฐานที่กาหนดไว้วา่ ไม้ที่จะผ่าน E1 ได้
จะมีสาร formaldehyde ได้ไม่เกิน 0.1 ppm เหมาะสาหรับใช้ทาเฟอร์ นิเจอร์ ที่อยูใ่ นโรงพยาบาล บ้านพัก
คนชรา ของเล่นเด็ก และเหมาะสาหรับบุคคลที่ใส่ใจสุขภาพ
ในรอบปี 2561 ที่ ผ่านมา บริ ษทั ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในธุ รกิจต่าง ๆ ของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
ในส่วนต่าง ๆ ทั้งในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ตามแผนงานการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจที่
จะเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินงานของธุรกิจหลัก โดยมีโครงสร้างการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ดังแผนภาพต่อไปนี้
โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

โดยสามารถสรุ ปสาระสาคัญในการดาเนินงานในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย และโครงการต่าง ๆ ได้ดงั นี้
(1) การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 เมกะวัตต์แรก จาก
ทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ของบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด หรื อ GEP ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั โดย
เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวตั้งอยูท่ ี่เมืองมินบู เขตมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ โดยความคืบหน้าของ
โครงการในเฟสที่ 1 ได้ทาการติดตั้งแผงไปแล้วจานวน 25 เมกะวัตต์ และอยูร่ ะหว่างดาเนิ นการอีก 25 เมกะวัตต์ คาดว่าจะ
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สามารถจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์สาหรับ 50 เมกะวัตต์ (เฟสที่ 1) ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จากทั้งหมด 4 เฟส ที่จะเริ่ ม
ทยอยจาหน่ายไฟทุก ๆ 360 วัน หลังจากเฟสที่ 1 เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิ ชย์
(2) บริษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั แพลนเนทบอร์ด ซึ่งเป็ นบริ ษทั
ย่อย (ถื อหุ ้นสัดส่ วนร้อยละ 57) เข้าทารายการลงทุนสร้ างโรงงานผลิ ตและจาหน่ ายไฟเบอร์ บอร์ ดความหนาปานกลาง
(Medium Density Fiber Board) หรื อแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF Board) ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการวางแผนดาเนิ นการก่อสร้าง
คาดว่าจะแล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากการดาเนินการเลือกที่ดินที่จะก่อสร้างแล้วเสร็ จ
(3) บริษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิงส์ จากัด
โครงการพลังงานไฟฟ้าชีวมวล บริ ษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์จี จากัด ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดนราธิวาส
ซึ่ งได้ดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว ในส่ วนของผลประกอบการอยู่ในสถานะปกติ และบริ ษทั ยังมี แผนงานที่ จะพิจารณา
โครงการใหม่ ๆ ต่อไป ซึ่งจะได้มีการหารื อร่ วมกันและพิจารณาโดยละเอียดเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
(4) บริษัท เซฟ เอนเนอร์ จี แพร่ จากัด
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี แพร่ จากัด (ชื่ อเดิ ม บริ ษทั บิ น่า พูรี่ พาว
เวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด) ซึ่ งมีจานวน 2 โครงการ โดยโครงการตั้งอยู่ที่ อาเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาด 1 เมกะวัตต์ ได้
ดาเนิ นการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ในวันที่ 1 สิ งหาคม 2561 และในส่ วนของโครงการที่ 2 ตั้งอยูท่ ี่ อาเภอสู งเม่น จังหวัด
แพร่ จานวน 1 เมกะวัตต์ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาเพื่อเริ่ มก่อสร้างโครงการ
(5) ธุรกิจร้ านค้ าปลีก
การยกเลิกการดาเนินธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do ในรู ปแบบร้านค้าจาหน่ายสิ นค้าราคาเดียวทั้งร้านที่
บริ ษทั ซื้ อแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่น นับตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งที่ผ่านมาดาเนิ นงานภายใต้ บริ ษทั อีซีเอฟ โฮล
ดิ้งส์ จากัด เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในตอนเริ่ มต้น
นอกจากนี้ การดาเนิ นธุรกิจภายใต้ บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด ซึ่ งแต่เดิ มดาเนิ นธุรกิ จร้านค้าปลีก
Can Do ในรู ปแบบร้านค้าจาหน่ายสิ นค้าราคาเดียวทั้งร้านนั้น ภายหลังจากยกเลิกการดาเนิ นธุรกิจ Can Do แล้ว บริ ษทั ได้
พิจารณาจัดหาสิ นค้าใหม่เข้ามา คือ เก้าอี้นวด Freelax ซึ่งเก้าอี้นวดถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องมือทางการแพทย์ ในการ
ดาเนิ นการเรื่ องขอใบอนุญาตต่าง ๆ จะค่อนข้างเข้มงวด แต่ทางบริ ษทั ได้ดาเนิ นการขออนุญาตแล้วเสร็ จแล้วจานวน 1 รุ่ น
โดยจะทยอยขอใบอนุญาตให้ครบทุกรุ่ นที่จะนาเข้ามาจัดจาหน่ายต่อไป
(6) ECF Park
บริ ษทั ได้จดั สร้าง ECF Park ขึ้น โดยหนึ่ งในวัตถุประสงค์หลักในการสร้างนั้น เพื่อต้องการสร้าง
แหล่งรายได้ให้กบั คนในชุมชน ECF Park ตั้งอยู่ติดถนนบ้านบึ ง-แกลง ซึ่ งเหมาะสมต่อการใช้เป็ นสถานที่ สาหรับจัด
จาหน่ ายสิ นค้าของฝาก สิ นค้าพื้นบ้าน บริ ษทั ได้ให้คนในชุมชนมาเช่าพื้นที่ เพื่อนาสิ นค้ามาจาหน่ ายใน ECF Park ได้
นอกจากนี้ ยงั ถื อเป็ นจุ ดหนึ่ งที่ ให้บ ริ การพักรถ ซึ่ งมี พ้ืนที่ ให้บริ การและจาหน่ ายสิ นค้า อาทิ ร้ านกาแฟ ร้ านสะดวกซื้ อ
ร้านอาหาร ห้องน้ าสะอาด จุดให้บริ การสถานีอดั ประจุไฟฟ้าแก่รถที่ใช้ไฟฟ้า เป็ นต้น
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นโยบายเกีย่ วกับการต่ อต้ านการทุจริตคอรัปชั่น
นอกจากนี้ บ ริ ษทั ให้ความสาคัญกับ การปรั บปรุ งกระบวนการบริ หารจัดการภายในองค์กรให้เกิ ดความ
โปร่ งใสในการปฏิ บัติงาน สามารถตรวจสอบได้ เราเชื่ อมาเสมอว่าการทาธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และสามารถ
ตรวจสอบได้ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้นรวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ในปี
2561 บริ ษทั เตรี ยมที่จะเข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ตเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยในรายละเอียดการทางานในขณะนี้ คือ บริ ษทั ได้เผยแพร่ นโยบายการต่อต้าน
การทุ จริ ต คอร์ รัปชัน ผ่า นทางเว็บไซต์ (www.ecf-furniture.com) และสร้ างระบบในการป้ อ งกัน การทุ จริ ต ในองค์ก ร
นอกจากนี้ยงั อยูร่ ะหว่างดาเนินการสื่ อสารประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ได้รับทราบโดยออกจดหมายถึงคู่คา้ และลูกค้า ของบริ ษทั ในการงดให้ / รับสิ่ งตอบแทนทั้งในรู ปของเงินสด สิ่ งของ
หรื อของขวัญ รวมถึงการห้ามรับ /จ่ ายสิ นบนใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิ จของบริ ษทั และแจ้งถึงกระบวนการที่ เปิ ด
โอกาสให้คู่คา้ และลูกค้า ที่ ไม่ได้รับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม ได้ร้องเรี ยนและได้รับการแก้ไข รวมถึงจะจัดการประชุมและ
สื่ อสารให้พนักงานทุกฝ่ ายงานของบริ ษทั ได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตนี้อย่างต่อเนื่อง
โดยคณะกรรมการมอบหมายเป็ นนโยบายที่จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต หรื อ CAC โดยบริ ษทั ทุกแห่ งที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วมโครงการ
CAC จะต้องจัดทาหรื อสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่กาหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และ
ให้บุคคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะ
ยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรอง ซึ่ งขณะนี้ บริ ษทั อยูร่ ะหว่าง
การวางแผนงานเตรี ยมการจัดทาแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ให้มีความคืบหน้าอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะเข้าสู่ ข้ นั ตอนการ
ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่ วมโครงการ CAC ต่อไป
การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน (Sustainability Development)
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจควบคู่กบั การสานึ ก รับผิดชอบต่อสังคม และได้ดาเนิ นการภายใต้
แนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง สาหรับการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนนั้น ในปี 2561 บริ ษทั เน้นพัฒนาในด้านต่าง ๆ ควบคู่กนั
ไปในทุก ๆ ด้าน ประกอบด้วย
- ด้านเศรษฐกิจ บริ ษทั มุ่งเน้นการขยายตลาดในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษทั รวมถึงการ
เข้าลงทุน ในโครงการต่าง ๆเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่กลุ่ม ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั และสร้า ง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจแก่บริ ษทั เอง
- ด้านสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม เช่น โครงการ Solar Rooftop
ลดการใช้สารเคมีใ นกระบวนการผลิต ผลิต คู ่มือ การประกอบสิ น ค้า โดยใช้ก ระดาษรี ไ ซเคิล แทน
กระดาษเกรดดี เป็ นต้น
- ด้านสังคม บริ ษทั บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม และตอบแทนผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างสม่าเสมอ
ไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน หรื อคนในชุมชนใกล้เคียง อาทิ มอบทุนการศึกษาให้กบั บุตรหลานของพนักงาน
ที่เรี ยนดี การจัดอบรมให้ความรู ้ทางด้านการวางแผนทางการเงินให้แก่พนักงาน การจัดอบรมความรู ้
ทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงาน การบริ จาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล
แกลง จังหวัดระยอง การสานต่อโครงการ “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้แก่
เด็กนักเรี ยน เป็ นต้น
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ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ โดยในวาระ
นี้ มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามดังต่อไปนี้
นายทองทศ แพงลาด อาสาพิ ทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้ น ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย แสดง
ความชื่ นชมในการดาเนิ นงานของบริ ษัท และมีประเด็นสอบถาม 2 เรื่ อง ดังต่ อไปนี ้
1. ประเด็น ด้ านความเสี่ ย งในการดาเนิ น งานของบริ ษัท ที่ต้ อ งระมัด ระวัง มากที ่สุด และบริ ษัท มีแ นว
ทางการแก้ ไข และป้ องกันความเสี่ ยงนั้น ๆ อย่ างไร
2. ประเด็นการลงทุนในหลาย ๆ ด้ านของบริ ษัท เช่ น การลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงาน รวมทั้งรายได้ ใน
ส่ วนของธุรกิจหลักของบริ ษัท มีผลตอบแทนกลับคื นสู่ บริ ษัทในระดับใด
กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบข้ อซั กถามในแต่ ละประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ประเด็นความเสี่ ยงในการดาเนิ นงานของบริ ษัทนั้น โดยพืน้ ฐานแล้ วบริ ษัทค่ อนข้ างได้ รับความเชื่ อมั่น
จากลูกค้ าอยู่ในระดับดี ยกเว้ นประเด็นต่ าง ๆ อันเกิ ดจากปั จจัยภายนอกที่บริ ษัทไม่ สามารถควบคุมได้
อาทิ
- เกิ ดกรณี พิพาททางการเมืองซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่ อธุ รกิ จในหลายภาคส่ วน เช่ น หากเกิ ดการ
รวมกลุ่มทางการเมือง ดังเช่ นอดีตที่ผ่านมา ก็จะส่ งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจด้ านการส่ งออกสิ นค้ า
ไปต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากความไม่ เ ชื่ อ มั่น ต่ อ สถานการณ์ ภายในประเทศในมุม มองของลูก ค้ า
ต่ างประเทศ
- การปรั บตัวขึน้ /ลง ของค่ าเงิ น ซึ่ งในปั จจุบันค่ อนข้ างมีเสถียรภาพมากขึน้ ทั้งนี ้ บริ ษัทมีแนวทางใน
การป้ องกันประเด็นดังกล่ าวซึ่ งได้ ผ่านการหารื อ และพิจารณาร่ วมกันในคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง โดยการจัดทาสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ าค่ าเงินแล้ ว
2. เรื่ องรายได้ จากการประกอบธุรกิจหลักคื อธุรกิจเฟอร์ นิ เจอร์ และผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจ
อื่ น ๆ ของบริ ษัทนั้น ไม่ ค่อยมีประเด็นที่ต้องกังวลอย่ างมีนัยสาคัญโดยรายได้ หลักของบริ ษัทยังคงมา
จากการผลิต และจาหน่ ายเฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ นอกจากนี ้ผ ลจากการลงทุน ในธุรกิจด้ านพลังงานก็เริ่ ม มี
ผลตอบแทนกลับเข้ ามาแล้ วในปี ที่ผ่านมาโดยผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงานชีวมวล
อยู่ที่ประมาณ 18 – 20 ล้ านบาท ซึ่ งเป็ นไปตามที่ได้ คาดการณ์ ไว้ อีกทั้งการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิ ตย์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ นั้น จากการคาดการณ์ เมื่อดาเนิ นการครบทั้ง 4 เฟส
บริ ษัทจะได้ รับผลตอบแทนรวม 70 – 80 ล้ านบาทต่ อปี โดยประมาณ เมื่อรวมผลตอบแทนของธุรกิจ
ด้ านพลังงานทั้งหมดแล้ ว บริ ษัทคาดการณ์ ว่าจะได้ รับผลตอบแทนประมาณ 100 ล้ านบาท ต่ อปี
นายสุภัทร .ธุระธรรมานนท์ ผู้ถือหุ้ น มีประเด็นสอบถาม 3 เรื่ อง ดังต่ อไปนี ้
1. เรื่ องความจาเป็ นในการสร้ าง Warehouse เพิ่มเติม โดยพิจารณาจาก Stock สิ นค้ า และรายได้ จากการ
ขายสิ นค้ าในปั จจุบัน
2. ประเด็นเรื่ องการเข้ าลงทุนใน S-TREK ว่ ามีความคื บหน้ า หรื อแนวทางการดาเนิ น การต่ อไปอย่ างไร
3. ประเด็นเรื่ องราคาหุ้ นตกลงมาเยอะมากตั้งแต่ ช่วงเดือนตุลาคม 2561 ได้ มีการตรวจสอบสาเหตุแล้ ว
หรื อไม่ ว่าเกิดจากอะไร
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กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบข้ อซั กถามในแต่ ละประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. เรื่ องการสร้ าง Warehouse แห่ งใหม่ มีความจาเป็ นอย่ างมากโดย
(1) เพื่อเป็ นไปตามกลไกทางธุรกิจเฟอร์ นิ เจอร์ ในปั จจุบัน เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และ
เป็ นการเพิ่มการบริ การให้ กับลูกค้ า ได้ อย่ างครอบคลุมทุกกลุ่ม ซึ่ งมีบางกลุ่มจะมีการสั่ งซื ้อสิ นค้ า
เป็ นจานวนมากในแต่ ละครั้ งแต่ มีเงื่ อนไขในการจัดส่ งเป็ นบางส่ วน แบ่ งเป็ นหลาย ๆ รอบ ซึ่ งจะ
แตกต่ างจากในอดีตที่ลูกค้ าสั่ งซื ้อแล้ ว โรงงานผลิตและจัดส่ งทั้งหมดในคราวเดียวได้ ทันที
(2) เพื่อรองรั บการขยายตัวของ COSTA ซึ่ งในปั จจุบันมีลูกค้ ากระจายอยู่ทั่วประเทศเป็ นจานวน 1,400
ราย โดยประมาณ ดังนั้นการลงทุนสร้ าง Warehouse เพิ่มเติมก็เพื่อให้ สามารถให้ บริ การแก่ ลูกค้ า
และเพื่อรองรั บการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้ วย
2. เรื่ องการเข้ าลงทุนใน S-TREK ยังคงมีการหารื อ และดาเนิ นการร่ วมกันระหว่ างบริ ษัทและ S-TREK แต่
เนื่ องจากมีปัจจัยและข้ อมูลในเชิ งลึกที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยละเอียด เพื่อให้ การดาเนิ นงานต่ าง ๆ
เป็ นไปตามระบบ และเป็ นไปตามมาตรฐานอย่ างถูกต้ อง ซึ่ งบริ ษัทได้ มี การนัดหารื อเพื่อสรุ ปแผนงาน
ในระดับบริ หารอีกครั้ ง
3. เรื่ องของราคาหุ้ นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างชัดเจนในช่ วงเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น กรรมการ
ผู้ จัด การก็เ ป็ นหนึ ่ ง ในผู้ ถือ หุ้ น ซึ ่ ง ไม่ ม ีอ านาจในการสอบสวนเพื ่อ หาสาเหตุ โดยการด าเนิ น การ
ตรวจสอบสาเหตุต่าง ๆ เป็ นหน้ าที่ ของหน่ วยงานกากับดูแลที่จะต้ องดาเนิ นการต่ อไป
ภายหลังการนาเสนอข้อมูลผลการดาเนิ นงานทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม
หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดาเนิ นการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4
-วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติวาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่ อย ประจาปี 2561 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่งกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี
บัญชีของบริ ษทั ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ โดยสรุ ปสาระสาคัญ
ตามงบการเงินรวมในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
โดยในวาระนี้ขอเชิญนายพงศ์พนั ธุ์ สุริยอัมพร ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน”) เป็ นผูร้ ายงานเรื่ องงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบปี
2561 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
สอบทานงบการเงินประจาปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
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โซซิเอท จากัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิงบ
การเงินประจาปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุ มตั ิ
งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว
ทั้งนี้ งบการเงิ นดังกล่าว ได้แสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี 2561 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว
นอกจากนี้ ยงั ได้นาเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับงบการเงิน ประจาปี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
 รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
 ผูส้ อบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 สรุ ปคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
o โดยภาพรวมของปี 2561 นับ เป็ นปี แรกที่ ร ายได้ห ลัก ของบริ ษ ัท ที่ เ กิ ด จากการจ าหน่ า ยสิ น ค้า
ภายในประเทศคิดเป็ นสัดส่วนของรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 53 โดยการเติบโตของยอดขาย
ที่ เพิ่มขึ้ นเกิ ดจากบริ ษทั มีอตั ราการเติ บโตของรายได้จากการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ผ่านช่ องทางการ
จาหน่ายกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทัว่ ประเทศ ซึ่งบริ ษทั ใช้ตราสิ นค้า Costa เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญ หรื อคิ ดเป็ นอัตราการเติ บโตกว่าร้ อยละ 78.12 โดยมี มูลค่าการจาหน่ ายผ่านช่ องทาง
ดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 100.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็ น 178.35 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่ งเป็ นผล
จากการปรับโครงสร้างบุคลากรด้านการตลาดและการขาย รวมถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน นอกจากนี้
บริ ษทั ยังสามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้จ ากการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
(Modern trade) อาทิ โฮมโปร บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็ นร้อยละ 6.20 ด้วย
o สาหรับปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริ ษทั มีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เท่ากับ 32.83
ล้านบาท 17.03 ล้านบาท และ ขาดทุน 0.87 ล้านบาท โดยมาจากการเข้าลงทุนของ บริ ษทั อีซีเอฟ
พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P
ได้รับรู ้ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนจากการเข้าลงทุนในบริ ษทั ต่าง ๆ ดังนี้
(1) บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึ่ งบริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”)
ในฐานะบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั เข้าลงทุนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P เข้าลงทุนใน SAFE ที่สดั ส่วนร้อย
ละ 33.37 ปั จจุบนั สามารถรับรู ้ผลการดาเนิ นงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด
7.5 เมกะวัตต์ของ บริ ษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“PWGE”) จังหวัดนราธิ วาส ซึ่ ง
บริ ษทั รับรู ้กาไรตามสัดส่วนเงินลงทุนตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดย SAFE เข้าลงทุนใน PWGE
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o

o

o

o

o

o

คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99 และโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน Biomass Gasification ขนาด 1
เมกะวัตต์ของ บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่ ) จากัด จังหวัดแพร่
(2) บริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด (“GEP”) ดาเนิ นธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมือง มินบู ประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริ ษทั ย่อย
เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโครงการ และยังไม่เริ่ มรับรู ้รายได้
เชิงพาณิ ชย์
o ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จานวน 0.87 ล้านบาท เกิดจากค่าใช้จ่ายที่อยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ GEP ซึ่ งปั จจุบนั ยังไม่สามารถรับรู ้รายได้เชิ ง
พาณิ ชย์ได้ โดยเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญตามปริ มาณการทางานที่เพิ่มขึ้น เพื่อเร่ งการก่อสร้างโครงการ
ในส่วนของเฟสที่ 1 กาลังการผลิต 50 เมกะวัตต์แรกให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว โดยส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เมื่อเทียกับกาไรที่ รับรู ้ในปี 2560 จานวน 17.03 ล้านบาท จึงเป็ นการรายการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ
บริ ษทั มีสัดส่ วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็ น ร้อยละ 71.73
ร้ อยละ 69.51 และร้ อ ยละ 69.78 ตามล าดับ หรื อ คิ ดเป็ นมูลค่ าต้นทุ น ขาย เท่ า กับ 983.27 ล้านบาท
1,004.20 ล้านบาท และ 1,014.99 ล้านบาท ตามลาดับ
บริ ษทั มีสัดส่ วนต้นทุนในการจัดจาหน่ายต่อรายได้รวม ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็ นสัดส่ วน
เท่ากับ ร้อยละ 10.66 ร้อยละ 10.60 และ ร้อยละ 10.49 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 148.73 ล้าน
บาท 156.62 ล้านบาท และ157.82 ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับสัดส่ วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมของบริ ษทั ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ ร้อย
ละ 3.90 ร้อยละ 5.32 และร้อยละ 6.71 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 54.43 ล้านบาท 78.66 ล้านบาท และ
101.24 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งมูลค่าและสัดส่วนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ส่งผลต่อกาไรสาหรับปี
โดยภาพรวมลดลงจากเดิมจากมีนยั สาคัญ
บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้น ในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 คิดเป็ นสัดส่ วนกาไรขั้นต้นต่อรายได้จากการ
ขาย ร้ อยละ 28.27 ร้ อยละ 30.49 และร้ อยละ 30.22 ตามลาดับ หรื อคิ ดเป็ นมูลค่ากาไรขั้นต้น เท่ ากับ
387.51 ล้านบาท 440.42 ล้านบาท และ 439.58 ล้านบาท ตามลาดับ สาเหตุสาคัญที่ ทาให้บริ ษทั มีอตั รา
กาไรขั้น ต้น ปรั บ ตัวเพิ่ มขึ้ น หากพิจ ารณาโดยเปรี ยบเที ย บ ตั้ง แต่ ช่ วงปี 2559 เกิ ด จากบริ ษ ัท ได้ป รั บ
นโยบายในกระบวนการผลิตใหม่ โดยเน้นลดต้นทุนการผลิตสิ นค้า การสั่งซื้ อเครื่ องจักรกึ่ งอัตโนมัติ
(Semi-Automatic Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่มากขึ้นจากเดิม
เมื่อพิจารณาอัตรากาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั พบว่า บริ ษทั มีอตั รากาไรสุ ทธิ สาหรับกาไรสาหรับงวด ในปี
2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 4.66 ร้อยละ 4.35 และร้อยละ 1.93 หรื อคิดเป็ นมูลค่ากาไรสุ ทธิ
เท่ากับ 65.01 ล้านบาท 64.27 ล้านบาท และ 29.05 ล้านบาท ตามลาดับ โดยกาไรสุ ทธิ สาหรับงวดปี
2561 แบ่งออกเป็ น ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จานวน 33.76 ล้านบาท และส่ วนที่ เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจควบคุมจานวน ติดลบ 4.71 ล้านบาท
โดยภาพรวมของกาไรที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2561 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกาไรสาหรับ
งวด ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ ที่มีกาไรเท่ากับ 33.76 ล้านบาท นั้น มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
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เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรเท่ากับ 70.57 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 52.16 ซึ่ งเกิดจากการ
ดาเนินธุรกิจที่พ่ งึ พาแหล่งเงินทุนประเภทเงินกูย้ มื เป็ นจานวนมาก และมีสดั ส่วนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่ม
สู ง ขึ้ น เพื่ อ เที ย บกับ รายได้ร วม นอกจากนี้ ยัง เกิ ด จากการรั บ รู ้ ส่ ว นแบ่ ง ขาดทุ น จากบริ ษ ัท ร่ ว มตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
o ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริ ษทั มีมูลค่าสิ นทรัพย์รวม เท่ากับ 2,357.28 ล้าน
บาท 2,780.29 ล้านบาท และ 3,395.53 ล้านบาท ตามลาดับ สาเหตุสาคัญที่ทาให้รายการสิ นทรัพย์รวม
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญสาหรับปี 2561 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการสิ นค้าคงเหลือ เงิ นให้กยู้ ืมระยะ
สั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
o ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริ ษทั มีมูลค่าหนี้ สินรวม เท่ากับ 1,698.19 ล้านบาท
1,753.73 ล้านบาท และ 1,948.21 ล้านบาท ตามลาดับ บริ ษทั มีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 194.49 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 1.35 เท่า ซึ่ งลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีอตั ราส่ วนดังกล่าวเท่ากับ
1.71 เท่า
o ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริ ษทั มีมูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ 659.09 ล้าน
บาท 1,026.56 ล้านบาท และ 1,447.32 ล้านบาท ตามลาดับ
จากที่ ได้นาเสนอรายละเอียดของงบการเงิ น ประจาปี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ กล่าวมา
ทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุ ม
ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญ ชี
ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย ประจาปี 2561 สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ด้วยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉัน ท์จ ากจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. บัตรเสี ย

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,291,065
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
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มติที่ลง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน

4. งดออกเสี ยง
84,000
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จานวน 14 ราย คิดเป็ นจานวน
หุน้ 1,639,908 หุน้
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไรสะสม สาหรั บผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561 สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ ไว้ในหนังสื อ
เชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิ ญ นางสาวสาริ สา
ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สาหรับข้อเท็จจริ ง และเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
กาไรสะสม และการพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ดังนี้
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การ
จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้ นอยู่กับผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั สภาพคล่อง
แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้การ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ต้องเป็ นการจ่ายจากเงินกาไรและหากบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้
การจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายไว้แล้วจานวน 2.5 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 5.15 ของกาไรสุทธิประจาปี
ดังนั้นในวาระนี้ บริ ษทั จึงจะขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ดังนี้
o จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หรื อคิด
เป็ นเงินจานวน 2,500,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.23 ของทุนจดทะเบียน
o จัดสรรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.030227 บาท โดยจ่ายจากส่ วนที่ ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
(Non-BOI) ที่กิจการต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ รวมเป็ นจานวนเงิน
ทั้งสิ้นประมาณ 29 ล้านบาท
o กาไรส่วนที่เหลือ บริ ษทั จะจัดเป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรต่อไป
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โดยนาเสนอข้อมูลโดยเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 ดังนี้
บริ ษทั มีกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 71.49 ล้านบาท และ 48.54
ล้านบาท ตามลาดับ
ในขณะนี้มีจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วเท่ากับ 959.49 ล้านหุน้ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่มีจานวนหุ ้น
861.66 ล้านหุน้
คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทั้งสิ้นต่อหุน้ ในปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 0.0603 บาทต่อหุ ้น และ 0.030227 บาท
ต่อหุน้ ตามลาดับ
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้น เท่ากับ 51.96 ล้านบาท และประมาณ 29.00 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็นว่า ทั้ง
รอบปี 2560 และ ปี 2561 บริ ษทั สามารถจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมายมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผล
สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปั นผล จากผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2561 ดังกล่าวต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่
30 เมษายน 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ดังนั้นจึ งขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสะสม และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สาหรับ
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561 ตามที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากจากจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,214,065
161,000
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9737
0.0263
0.00
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า ก่อนเริ่ มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุ
สมบัติ นายอารักษ์ สุ ขสวัสดิ์ และนางสาวทิ พวรรณ สุ ขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้แจ้งความประสงค์ขอ
ออกจากห้องประชุมสาหรับการพิจารณาในวาระนี้
สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้
จัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยในรอบวาระนี้ เนื่ องจาก รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ ได้ครบวาระการดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรร
หาตามกาหนดวาระ จึงขอเรี ยนเชิญนายชาลี สุขสวัสดิ์ (“นายชาลีฯ”) ในฐานะรองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา
เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นายชาลีฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า สาหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ มีดงั นี้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 และ 18 สรุ ปใจความ
สาคัญว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม โดย
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี
ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผู ้
ออกจากตาแหน่ง
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561
ครั้ งนี้ กรรมการที่ ต ้อ งพ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ง หมด มี 3 ท่ า น โดยรายชื่ อ
คณะกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในรอบนี้ ตามมติที่ได้พิจารณานาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วย
1. รศ.ทรงกลด
จารุ สมบัติ
2. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีประกาศเชิ ญชวนให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่ อบุคคลที่ เห็ นสมควรได้รับการพิจารณา
คัดเลื อกเป็ นกรรมการบริ ษ ัท โดยนาประกาศขึ้ นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว ตั้งแต่ วนั ที่ 26 กันยายน ถึ งวันที่ 31
ธันวาคม 2561 แต่ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้ว เห็ นว่า ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่ อที่
นาเสนอเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกาหนด รวมทั้งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็ น
อย่างดีซ่ ึงจะส่ งผลเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั สมควรเลือกกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้า
เป็ นกรรมการและเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
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คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็ นของ
คณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามกาหนดวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
1. รศ.ทรงกลด
จารุ สมบัติ
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการสรรหา และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการสรรหา กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ร่ วมกันกากับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง
อุทิศเวลาในการเข้าร่ วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง และในส่ วนของการ
เสนอเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการต่อไป
โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ิอหุ ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่ออานวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ดี ดังนั้น สาหรับ
วาระที่ 6 ซึ่ งเป็ นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ บริ ษทั จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งในกรณี ที่ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ทั้งนี้ ขอให้ผู ้
ถือหุ ้นกาเครื่ องหมายถูก หรื อกากบาท ลงในช่ องเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้ อมลงชื่ อในบัตรลงคะแนน
จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ หากผูถ้ ือหุ ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรื อ
แสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จะถือว่า ผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบ สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติต้ งั แต่ลงทะเบียน
คือ กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุ ้น
ได้ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ บริ ษทั จะพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล)
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,211,065
5,000
0
159,000

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9992
0.0008
0.00

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,211,065
0
0
164,000

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,210,065
0
0
165,000

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
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โดยวาระนี้ขอเรี ยนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“รศ.ดร.
มนตรีฯ”) เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ
สาหรั บ หลักเกณฑ์และขั้น ตอนการเสนอค่ าตอบแทน คณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทนได้น าเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผ่านมา การปฏิ บตั ิงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ การพิจารณาจานวนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างการดาเนิ นธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริ ษทั ได้รับ
จากการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนาข้อมูลค่าตอบแทนที่กาหนดในเบื้องต้นไปเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับข้อมูลสรุ ปผล
สารวจข้อ มูลกรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั จดทะเบี ย นสาหรั บค่ าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุ รกิ จ -ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริ ษทั และแยกตามขนาดกาไร (ขาดทุน) สุทธิของบริ ษทั ซึ่ งจัดทาขึ้น
โดยฝ่ ายวิจยั และนโยบาย สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ประจาปี 2561
โดยในปี 2561 ที่ผา่ นมา สาหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมสาหรับ
คณะกรรมการเท่ากับ 5,102,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี การจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าวอยูใ่ นวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิไม่เกิน 9,000,000 บาท
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริ ษทั ได้
กาหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกเหนื อจากค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ ยประชุ ม
โบนัส ที่ ระบุไว้ และตามอานาจอนุ มตั ิที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่ มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี
จะต้องนาเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียดและความ
สมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิ การเพิ่มเติมดังกล่าว และในปี 2562 นี้ จะขอเสนอพิจารณากาหนดวงเงิ นค่าตอบแทน
กรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการกาหนดค่าตอบแทนดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั จะแบ่งออกเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ
หรื อโบนัส ดังนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
34,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
24,000 บาทต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
29,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
24,000 บาทต่อเดือน
โดยมีค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับการจ่ายในปี ที่แล้ว
2) ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง (โดยยังคงอัตรา
เดิมเท่ากับปี ที่ผา่ นมา) ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง
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4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
4) สาหรับสิ ทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ประกันสุ ขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา (Sport Club) หรื อ
สโมสรเพื่อการพักผ่อนหรื อสันทนาการ (Member Club) : ไม่มี
ทั้งนี้ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่ากับการจ่ายในปี ที่แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้พิจ ารณาเห็ น ชอบตามความเห็ นของคณะกรรมการพิจ ารณาค่ าตอบแทน และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 เป็ นวงเงิน
จานวนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ยประชุม และการ
กาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากับปี 2561 ทุกประการ
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ตามที่ได้
นาเสนอมา
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสอง
ในสามจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุน้
มติที่ลง
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
612,347,270
99.9955
2. ไม่เห็นด้วย
7,000
0.0011
3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
20,800
0.0034
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จานวน 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 5
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

หุน้
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสื อเชิญ
ประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยในส่ วนของเหตุผ ลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ยานุ รัก ษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้ หน่วยงานกากับดูแลได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเมื่ อไม่นานมานี้ ว่า โดยให้เริ่ มตั้งแต่รอบปี บัญชี 2562 นี้ เป็ นต้นไป บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องมีการ
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี (ในสานักงานเดิมหรื อต่างสานักงานก็ได้) โดยผูส้ อบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่วา่ จะ
ติดต่อกันมาหรื อไม่ก็ตามได้สูงสุ ดรวมกันไม่เกิน 7 ปี โดยมีกาหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็ นระยะเวลา 5 ปี จึงจะ
กลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริ ษทั นั้นได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในช่วง transitional period ของเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดนี้
(รอบปี บัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรื อผ่อนผันให้ cooling-off period ของผูส้ อบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปี โดยไม่
ต้องถึงกาหนดระยะเวลา 5 ปี ได้
โดยในรอบปี 2561 นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ซึ่งได้ปฏิบตั ิงานเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั นับเป็ นปี ที่ 2 สาหรับปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5389 หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขที่ 2803 หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็ นควรและเหมาะสม เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2562 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอตั ราค่าสอบบัญชี
ที่ เหมาะสม รวมทั้งปฏิ บัติหน้าที่ ในปี ที่ ผ่านมาได้เป็ นอย่างดี และเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับความเห็ นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกาหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ค่าสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาส เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,550,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 ตามที่
กล่าวมา
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสี ยง
เป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,374,070
0
0
1,000

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้ านบาท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ ไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นแล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิ ญ
นางสาวพชนัน สิ งห์ภู่ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (“ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกและเสนอขาย
หุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์

: เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ชาระคืนหนี้ และ/หรื อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจ
ประเภทของหลักทรัพย์ : หุน้ กูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ หรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ชนิ ดทยอยคืนเงินต้น
หรื อคืนเงิ นต้นครั้ งดี ยวเมื่ อครบกาหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มีประกัน มี หรื อไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุน้ กูน้ ้ นั ๆ
วงเงิน
: มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ี่ยงั ไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง กาหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
(สองพันล้านบาทถ้วน) หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย
: ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั ๆ
อายุของหุน้ กู้
: สาหรับหุน้ กูร้ ะยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสาหรับหุน้ กูร้ ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย
: เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายในกรณี จากัด และ/หรื อ
เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ท้ งั หมด หรื อบางส่ วน
ซึ่งอาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครั้งเดียว หรื อหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การไถ่ถอนก่อนกาหนด : ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ี่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ
: ข้อจากัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ ้นกู้ อาทิ ประเภทหรื อชนิ ดของหุ ้นกูท้ ี่จะออกในแต่ละ
ครั้ง มูลค่าที่ ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่ วย อัตราดอกเบี้ ย การแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาหนด
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และการจดทะเบี ยนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอานาจของกรรมการผูจ้ ดั การและ
มอบอ านาจให้ แ ก่ กรรมการผู ้จัด การในการก าหนดหรื อ เปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกูแ้ ต่ละประเภท / แต่ละชนิ ด
ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอานาจในการดาเนิ นการใด ๆ อันจาเป็ น และเกี่ยวเนื่ องกับการออก
และเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั ๆ ให้สาเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ซึ่งรวมถึงมีอานาจในการแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย การเข้าทาและ
ลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อ
สั ญ ญาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง การจัด ท าและยื่ น ค าขอและเอกสารต่ า ง ๆ กับ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น และให้นาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร ผู้ถือหุ้ น สอบถามถึงสาเหตุความเป็ นมาในการขออนุมัติห้ ุ นกู้จานวน 2,000 ล้ าน
บาทดังกล่ าวว่ ามีวตั ถุประสงค์ ที่จะนาไปใช้ อย่ างไรบ้ าง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงต่ อที่ประชุมว่ าวัตถุประสงค์ ในการขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ใน
วงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้ านบาท ดังกล่ าวเป็ นการต่ ออายุของหุ้นกู้เดิมที่จะหมดอายุในปี 2563
กรรมการผู้จัดการ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่ าเป็ นการต่ ออายุสัญญาของหุ้นกู้เดิมที่เคยได้ ขออนุมตั ิไปแล้ ว ทั้งนี ้ ขั้นตอน
การดาเนินงานเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ในแต่ ละครั้ งจะต้ องนาเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทฯ
เป็ นรายครั้ งต่ อไป
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
โดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติ อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นวงเงิ นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. บัตรเสี ย

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,175,170
159,000
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9674
0.0260
0
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มติที่ลง
4. งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
40,900

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
0.0067

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุ ประสงค์ ของบริ ษัท และพิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์ สนธิ ข้ อ 3. (วัตถุ ประสงค์ ) ของบริ ษัท เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของ
บริษัท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสาหรับวัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของ
บริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ว่า เนื่ องจากบริ ษทั ประสงค์จะจัดจาหน่ายสิ นค้าผ่าน
ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ตเพื่อขยายช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ยสิ น ค้า และขยายฐานลู กค้า ดัง นั้นจึ งต้องด าเนิ นการแก้ไขเพิ่ม เติ ม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั จากเดิมที่มีอยูจ่ านวน 32 ข้อ โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ ซึ่ งจะทาให้วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั
มีจานวนรวมได้ 33 ข้อ โดยมีรายละอียดดังนี้ดงั นี้
“ข้ อ 33. ประกอบกิจการจาหน่ ายสินค้ าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต”
นอกจากนี้ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ
3. (วัตถุประสงค์) ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั โดยแก้ไขข้อความของหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ป ดังต่อไปนี้
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ ของบริษัท มีจานวน 33 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแ่ นบ”
ดังนั้นจึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่ งประกอบด้วย การพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ ประชุมมีมติ อนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั และพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติ ม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้
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มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,353,970
0
0
21,100

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9966
0.00
0.00
0.0034

วาระที่ 11

พิจารณาอนุ มัติการลดทุ นจดทะเบีย นของบริ ษัท จานวน 68,425,178.25 บาท จากทุ นจดทะเบีย นเดิม
354,137,269 บาท เป็ น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญทีย่ งั ไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริษัท จานวน
273,700,713 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ ง
พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชน กาหนดไว้วา่ บริ ษทั จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ ้น
ทั้งหมดได้ออกจาหน่ ายและได้รับชาระเงิ นค่าหุ ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายนั้นเป็ นหุ ้นที่ ออกเพื่อ
รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ดังนั้น เพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ได้ อันเนื่องจากการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตาม
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 95,000,000 หุน้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 15 และเพื่อให้
เป็ นไปตามที่ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนได้กาหนดไว้ บริ ษทั จึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 68,425,178.25
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็ น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของ
บริ ษทั จานวน 273,700,713 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ทั้งนี้ หุ ้นสามัญที่ ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ เป็ นหุ ้นสามัญที่ เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
(Rights Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่ งมติการเพิ่มทุนตามแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) ได้สิ้นสภาพลงตั้งแต่วนั ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผา่ นมา
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาและอนุมตั ิการลด
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็ น 285,712,090.75 บาท
โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริ ษทั จานวน 273,700,713 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หน้าที่ 26

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิ ม 354,137,269 บาท เป็ น 285,712,090.75 บาท โดยการตัด หุ ้น สามัญ ที่ ย งั ไม่ ไ ด้อ อกจ าหน่ า ยของบริ ษ ัท จ านวน
273,700,713 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,334,170
0
0
40,900

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9933
0.00
0.00
0.0067

วาระที่ 12

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขข้ อ 4. ของหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียน
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่าวาระนี้ เป็ นวาระสื บเนื่ องจากวาระที่ 11 เรื่ องการลดทุนจดทะเบียน
โดยมีวตั ถุประสงค์และเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดของวาระการประชุมที่ผ่านมา โดย
บริ ษทั ต้องดาเนินการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ

285,712,090.75 บาท (สองร้อยแปดสิ บ ห้าล้านเจ็ด แสนหนึ่ งหมื่นสอง
พันเก้าสิ บบาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์)
1,142,848,363 หุ ้น (หนึ่ งพันหนึ่ งร้ อยสี่ สิบสองล้านแปดแสนสี่ หมื่ น
แปดพันสามร้อยหกสิ บสามหุน้ )
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
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หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ

1,142,848,363 หุ ้น (หนึ่ งพันหนึ่ งร้ อยสี่ สิ บสองล้านแปดแสนสี่ หมื่ น
แปดพันสามร้อยหกสิ บสามหุน้ )
- หุ ้น (ไม่มี)”

นอกจากนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามรายละเอียดที่นาเสนอข้างต้น
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,334,170
0
0
40,900

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9933
0.00
0.00
0.0067
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พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 26,750,000 บาท โดยแบ่ งออกเป็ น 107,000,000
หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 312,462,090.75 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้น
สามัญจานวน 1,249,848,363 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการขออนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เนื่ องจากบริ ษทั
มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจานวน 26,750,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 107,000,000
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 285,712,090.75 บาท เป็ น 312,462,090.75 บาท โดยเป็ นการออก
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
(1) การเสนอขายให้แก่ บุค คลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ ไป (General
Mandate) จานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนให้กบั กิ จการ เพิ่ม
สภาพคล่องให้แก่บริ ษทั ฯ รวมทั้งเพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่ องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติ
ให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และ/หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ และ/หรื อการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริ ษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ ้นสัดส่ วนร้อยละ
20 ในบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด รวมถึงการเข้าลงทุนในส่ วนของบริ ษทั ร่ วมทุน (บริ ษทั เซฟ เอน
เนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด : SAFE) ซึ่ งบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด) เข้าถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 33.37 ทั้งนี้
SAFE มีแผนจะเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการ และ
(2) การปรับสิ ทธิ ของ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 สาหรับผูถ้ ือหุ ้นเดิม (ECFW3) (“ECF-W3”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จานวน 12,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
0.25 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั อีก จานวน 26,750,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 107,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25
บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอทุกประการ ทั้งนี้ ในส่ วนของความเห็ นของคณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริ ษทั การ
วิเคราะห์ผลกระทบที่ส่งผลต่อสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
นายทองทศ แพงลาด อาสาพิ ทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถื อหุ้ น ผู้ รับ มอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ ลงทุ น ไทย มี
ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการออกหุ้ นสามัญเพื่อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบ
อานาจทั่วไป (General Mandate) ได้ มีการวางแผนการใช้ เงิ นไว้ หรื อไม่ และในกรณี ที่จาหน่ ายให้ แก่ บุคคลในวงจากัดนั้น
ส่ งผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้ นเดิมอย่ างไร และมีความจาเป็ นหรื อไม่ ที่จะต้ องขอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในครั้ งนี ้
ผู้ช่วยเลขาฯ ได้ ตอบข้ อซั กถามในประเด็นเกี่ยวกับการขออนุมัติออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้ แก่ บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้ เคยขออนุมัติไปเมื่อปี 2560 นั้น ได้
มีก ารทยอยขายออกไปแล้ ว บางส่ วน อนึ ่ ง การขออนุม ัติด ัง กล่ า วจะมีอ ายุ 1 ปี บริ ษ ัท จึ ง มีค วามจ าเป็ นต้ อ งน าเสนอ
รายละเอียดต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบปฏิ บัติ ซึ่ งในการพิจารณาดาเนิ นการเรื่ องดังกล่ าว บริ ษัทมีทีมที่
ปรึ กษากฎหมายเป็ นผู้ให้ คาปรึ กษาทุกครั้ ง
คุณธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์ ที่ปรึ กษากฎหมายจากสานักงานกฎหมายฮั นตัน แอนดรู ส์ เคิ ร์ท (ไทยแลนด์ ) ได้
ชี แ้ จงต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์ การปฏิ บัติในเรื่ องการขออนุมัติการออกหุ้ นสามัญเพื่อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ผู้ถือหุ้ นสามารถเข้ าไปศึ กษา
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รายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซด์ ของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ถึงรายละเอียดการเพิ่มทุนตามมติของ General
Mandate ที่ได้ มีการอนุมัติไว้ โดยที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท สาหรั บการออกและเสนอขายในแต่ ละครั้ งที่เกิดขึน้
โดยทางตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยได้ มีข้อกาหนด และระเบียบปฏิ บัติเป็ นนโยบายให้ บริ ษัทจด
ทะเบีย นปฏิ บัติต าม โดยบริ ษ ัท จดทะเบีย นจะสามารถออกหุ้ น สามัญ เพื่อ เสนอขายให้ แ ก่ บุค คลในวงจากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ได้ ตามสั ดส่ วนที่กาหนดไว้ ทั้งนีต้ ้ องไม่ เกินร้ อยละ 10
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ ก ารเพิ่มทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษทั จานวน 26,750,000 บาท โดยแบ่ งออกเป็ น
107,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบี ยนจานวน 312,462,090.75 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้น
สามัญจานวน 1,249,848,363 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,330,070
5,100
0
39,900

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9927
0.0008
0.00
0.0065
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พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อ 4. ของหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่าวาระนี้เป็ นวาระสื บเนื่ องจากวาระที่ 13 เรื่ องการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยมีวตั ถุประสงค์และเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น โดยบริ ษทั ต้องดาเนิ นการแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้
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“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ

312,462,090.75 บาท (สามร้อยสิ บ สองล้า นสี่ แสนหกหมื่นสองพัน เก้า
สิ บบาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์)
1,249,848,363 หุ ้น (หนึ่ ง พัน สองร้อ ยสี ่ สิ บ เก้า ล้า นแปดแสนสี ่ ห มื ่น
แปดพันสามร้อยหกสิ บสามหุ ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
1,249,848,363 หุ ้น (หนึ่ ง พัน สองร้อ ยสี ่ สิ บ เก้า ล้า นแปดแสนสี ่ ห มื ่น
แปดพันสามร้อยหกสิ บสามหุ ้น)
- หุ ้น (ไม่มี)”

นอกจากนี้ขอให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามรายละเอียดที่
นาเสนอข้างต้น
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,329,070
5,100
0
40,900

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9925
0.0008
0.0000
0.0067

หน้าที่ 31

วาระที่ 15

พิจารณาอนุ มัติก ารออกและจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่ เกิน 95,000,000 หุ้น
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการพิจารณาออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ตามที่ได้เสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 13 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุม ัติการ
ออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 95,000,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ของบริ ษทั เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ทั้งนี้ บริ ษทั จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนครั้ งเดียวเต็มจานวนหรื อบางส่ วนก็ได้ โดยเสนอขาย
เป็ นคราวเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ กรณี ๆ จานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 95,000,000
หุ ้น หรื อไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate)
โดยบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบั ติการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก) เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551
เรื่ องการกาหนดบทนิ ยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่ มีฐานะทางการเงินมัน่ คง และมีศกั ยภาพในการ
ลงทุนได้จริ ง รวมทั้งมีความรู ้ความสามารถประสบการณ์ หรื อศักยภาพในการที่เป็ นประโยชน์หรื อส่ งเสริ มการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) นี้ จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price)
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นนั้น โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ย
ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้ อขายหุ ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า
สามวันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอานาจในการดาเนิ นการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็ นครั้งเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ รายชื่อบุคคลในวงจากัด และเงื่อนไขและรายละเอียด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
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2. การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดาเนิ นการต่าง
ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
3. ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง และการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
อนึ่ง เหตุที่บริ ษทั เห็นสมควรให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) เนื่องจาก บริ ษทั เห็นว่า การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว เพื่อเสนอขายตามแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) จะทาให้บริ ษทั สามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับ
การดาเนิ นธุรกิจ รองรับการขยายธุรกิจ และยังเป็ นการเพิ่มศักยภาพของบริ ษทั ในการลงทุนต่าง ๆ โดยสามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้เงิ นของบริ ษทั ในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทนั ที ที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความ
จาเป็ นต้องออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยงั ไม่มีความชัดเจนและอาจไม่
เกิ ดขึ้น ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดความไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นและอาจทาให้ผถู ้ ือหุ ้นรับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งใน
ส่วนของการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) หรื อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ ้น (Control Dilution) ในขณะที่ผถู ้ ือหุ ้น
จะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของบริ ษทั ที่ จะเพิ่มมากขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในอนาคต จากการเติบโตและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ดังกล่าว อาจ
มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ ้น (Price Dilution) สาหรับกรณี ที่กาหนดราคาเสนอขายหุ ้นต่ากว่าราคา
ตลาดของบริ ษทั ในอนาคต
2. ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น (Control Dilution) กรณี จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจากัดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว ผลกระทบต่อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว สูงสุดไม่เกินร้อย
ละ 10
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
นายวิโรจน์ ทั กษิณานุกร ผู้ถือหุ้ น มีประเด็นซั กถามเรื่ องของการกาหนดราคาขายกรณี ที่เสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ว่ าทาไมถึงต้ องมีส่วนลดจากราคาตลาด สามารถทาให้ เป็ นไปตามราคาตลาด ณ
ปั จจุบัน หรื อเสนอขายในราคาที่สูงกว่ าราคาตลาดได้ หรื อไม่
ผู้ช่วยเลขา ได้ ชีแ้ จงต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ าเกณฑ์ การคานวณราคาซื ้อขายนั้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ที่กาหนดไว้ ให้ บริ ษัทมหาชนสามารถดาเนินการได้
กรรมการผู้จัดการ ได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่ า วัตถุประสงค์ ของการออกและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) นั้น เป็ นเพียงการขออนุมัติ
กรอบการปฏิ บัติไว้ เพื่อรองรั บการดาเนินงานต่ าง ๆ ในอนาคตที่บริ ษัทอาจจะมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนในระหว่ างปี ซึ่ ง
หากจะต้ องนาเสนอขออนุมตั ิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นรายโครงการอาจจะไม่ ทันต่ อเวลาได้ โดยการเสนอขายให้ แก่ บุคคล
ในวงจ ากั ด (Private Placement) ในแต่ ล ะครั้ ง บริ ษั ท จะต้ อ งพิ จ ารณารายละเอี ย ดต่ า ง ๆ และน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาโดยละเอียดเป็ นรายครั้ ง
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ทั้งนี ้ ในเรื่ องของการกาหนดราคาขายนั้น โดยพืน้ ฐานบริ ษัทย่ อมมีความต้ องการให้ มเี งินลงทุนในบริ ษัทเป็ น
จานวนมาก แต่ โดยหลักการและการปฏิ บัติต้องขึน้ อยู่กับข้ อตกลง และเงื่อนไขต่ าง ๆ ระหว่ างบริ ษัทและผู้ร่วมทุน ซึ่ งบริ ษัท
ให้ ความสาคัญในการพิจารณาผลตอบแทนที่ให้ ประโยชน์ และมีความคุ้มค่ าสูงสุดต่ อบริ ษัทอยู่แล้ ว
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ ้น ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากจาก
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,335,070
100
0
39,900

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

วาระที่ 16

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรั บการปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สาหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) จานวนไม่ เกิน 12,000,000 หุ้น
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเกี่ ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 สาหรับผูถ้ ือหุ ้นเดิม (ECF-W3) จานวนไม่เกิน 12,000,000 หุ ้น
ดังกล่าว
ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 15 อนุมตั ิการเสนอขาย
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ทั้งนี้ ตามข้อ
3.3.1 (ข) ของข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
ที่ อ อกและเสนอขายให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ของ ECF-W3 เรื่ อ งเงื่ อ นไขการปรั บ สิ ท ธิ ข องใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ บ ริ ษ ัท ต้อ ง
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ดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหุ ้นสามัญแก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คานวณ
ได้ ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตั้งแต่วนั แรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่แก่บุคคลในวงจากัด ดังนั้น บริ ษทั จึงจาเป็ นต้องการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิม่ ทุน เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 จานวนไม่เกิน 12,000,000 หุ ้น เนื่ องจากการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน
95,000,000 หุน้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 15 ในกรณี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ และ
การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ จะไม่ทาให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดอ้ ยไปกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่ องจากในการ
คานวณราคา และอัตราการใช้สิทธิ ใหม่น้ นั จะต้องคานวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ” ซึ่ งได้กาหนดไว้
เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อหุน้ สามัญของบริ ษทั ” ซึ่ งหมายถึง มูลค่าการซื้ อขายหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั หาร
ด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ทาการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่เปิ ดทา
การซื้ อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ ใช้ในการคานวณ ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษ ทั ยังไม่สามารถคานวณได้ โดย
บริ ษทั จะสามารถคานวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อ
หลักทรั พย์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั กล่าวคื อ วันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นให้แก่ บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
โดยรายละเอียดจะปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารายละเอียดการปรับ
สิ ทธิของ ECF-W3 เพิ่มเติม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (ECF-W3))
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 12,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 สาหรับผูถ้ ือหุ ้นเดิม (ECF-W3) จานวนไม่เกิน 12,000,000 หุ ้น ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอก
ฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
าระที่ 17

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,335,070
0
0
39,900

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิ ดเห็ นใด ๆ ที่ ตอ้ งการจะนาเสนอเพิ่มเติมอี ก
หรื อไม่ โดยในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม ดังต่อไปนี้
นายทองทศ แพงลาด อาสาพิ ทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้ น ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุ นไทย ขอให้
บริ ษัทนาเสนอแผนงานประจาปี 2562 รวมทั้งเป้ าหมายของบริ ษัทต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบด้ วย
กรรมการผู้จัดการ ได้ ชีแ้ จงต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นถึงแผนงานของบริ ษัทในปี 2562 ว่ ายังคงมุ่งเน้ นการขยายฐาน
ลูกค้ า ทั้งในธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัท รวมถึงธุรกิจด้ านอื่น ๆ โดยในปั จจุบันบริ ษัทมีการดาเนินงานต่ าง ๆ
โดยสรุ ปได้ ดังนี ้
1) ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ซึ่ งนับเป็ น Good Problem อันเนื่องมาจากบริ ษัทมีคาสั่ งซื ้อจากลูกค้ าเข้ ามาเป็ นจานวน
มาก
2) ธุรกิจใหม่ / ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ที่อยู่ภายใต้ การบริ หารงานของ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด ซึ่ งมาทดแทน
ในส่ วนของร้ าน Can Do ก็จะมีเก้ าอีน้ วด Freelax ซึ่ งมีแผนที่จะวางจาหน่ ายในเร็ ว ๆ นี ้
ทั้งนี ้ ในส่ วนของแผนงานด้ านอื่ น ๆ หากมีโอกาสที่ดีและน่ าสนใจมานาเสนอ บริ ษัทจะได้ ทาการพิ จารณา
โดยละเอียดรอบคอบต่ อไป ซึ่ งในปั จจุบันบริ ษัทเริ่ มให้ ความสาคัญในการลงทุนด้ านบุคลากรเพิ่ มมากขึน้ เพื่ อสรรหาผู้มี
ความรู้ ความสามารถเข้ ามาปฏิ บัติงานเสริ มความแข็งแกร่ งให้ กับบริ ษัท อั นจะส่ งผลให้ การดาเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึน้
ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ก็จะขอปฏิ บัติหน้ าที่ อย่ างเต็มที่ เต็มความสามารถเพื่อผลักดันให้ บริ ษัทมีความ
แข็งแกร่ ง มัน่ คงในทุกด้ าน และก้ าวสู่ความเป็ นสากลต่ อไป
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ภายหลังการตอบคาถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้
กล่าวขอบคุณต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมในเวลา 16.15 น.

ลงนาม.......................................................
(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริ ษทั

ลงนาม.......................................................
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)
เลขานุการบริ ษทั
นางสาวสุบงกช หงษ์ทอง
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ

ผูช้ ่วยนักลงทุนสัมพันธ์
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม
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