หนังส�อเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2562
บร�ษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จำกัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.
ณ หองศร�นคร�นทร 1 ชั�น 9
โรงแรมเดอะ แกรนด โฟรว�งส� คอนเวนชั�น
เลขที่ 333 ถนนศร�นคร�นทร แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

บร�ษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จำกัด (มหาชน)
ส�นักงานใหญ
37/9 หมู 10 ถนนบานบึง-แกลง ตำบลทางเกว�ยน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท : +66 3888 6372-4 โทรสาร : +66 3867 8220

ส�นักงานฝายการตลาด
25/28 หมูที่ 12 ตำบลบึงคำพรอย อำเภอล�ล�กกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท : +66 3888 6372-4 โทรสาร : +66 3867 8220

เร��มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.
กรุณานำแบบฟอรมลงทะเบียนมาในวันประชุม
เพ�อ่ ความรวดเร็วในการลงทะเบียน

บริ ษัทขอเรี ยนต่ อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึงการงดแจกของชาร่ วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แนวทางที่หน่ วยงานกากับดูแลได้ รณรงค์ ให้ บริ ษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของชาร่ วยในการประชุมให้ กับผู้ถือหุ้น

ที่ ECF2 014/2562
5 เมษายน 2562
เรื่ อง

ขอเรี ยนเชิญเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
2. รายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดารงตาแหน่ง และคานิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2562
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. รายละเอียดการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
7. รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 13 วาระที่ 15 และวาระที่ 16)
9. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (ECF-W3)
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 16)
10. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
11. ข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

 เอกสารและหลักฐานแสดงสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม
 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 การออกเสี ยงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยง
ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
แบบคาขอรับรายงานประจาปี เป็ นรู ปเล่ม
แผนที่สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้
คาอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

18. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ที่ตอ้ งนามาในวันประชุม)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2562 ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ของบริ ษทั ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2561 โดยได้มีการจัดทารายงานการประชุม และจัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.ecf-furniture.com เพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล สรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปรากฎตามรายงานประจาปี 2561 ซึ่งส่งมา
ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 รับทราบผลการ
ดาเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
การลงมติ –เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ของบริษัทและ
บริษัทย่ อย ประจาปี 2561 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ โดยสรุ ปสาระสาคัญตามงบการเงินรวมได้ ดังนี้
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
รายได้จากการขาย – สุทธิ
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายรวม
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรสาหรับปี -ส่ วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี -ส่ วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่

ณ 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)
3,395.53
1,948.21
1,447.32
239.85
1,454.57
1,504.79
1,014.99
446.67
-0.87
13.21
29.05
33.76
28.63
33.33

ณ 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)
2,780.29
1,753.73
1,026.56
207.50
1,444.62
1,477.93
1,004.20
414.83
17.03
11.65
64.27
70.57
64.27
70.57

เปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึน้ /ลดลง
22.13 %
11.09%
40.99%
15.59%
0.69%
1.82%
1.07%
33.96%
-105.13%
13.37%
-54.80%
-52.16%
-55.46%
-52.77%

ความเห็ นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิ นประจาปี ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด แล้ว เห็ น ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษ ทั เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ ง บการเงิ น ประจาปี ของบริ ษ ทั และ
บริ ษทั ย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษ ทั เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2562 พิจ ารณา
อนุ มตั ิ งบการเงิ น ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลและจัดสรรกาไรสะสม สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561 สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน และข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้การ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ต้องเป็ นการจ่ายจากเงินกาไรและหากบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้
การจ่ ายเงิ นปั นผลต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และบริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ น
สารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายไว้แล้วจานวน 2,5000,000
บาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 5.15 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี ดังนั้น บริ ษทั จะมีเงิ นทุนสารองสะสมตามกฎหมายรวมจานวน
25,600,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.23 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของ
กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงิ นสารองตามกฎหมายตามที่ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การ
จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั สภาพคล่อง
แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561 ดังนี้
(1) จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หรื อคิดเป็ น
เงินจานวน 2,5000,000 บาท ดังนั้น บริ ษทั จะมีเงินทุนสารองสะสมตามกฎหมายรวมจานวน 25,600,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
7.23 ของทุนจดทะเบียน
(2) จัดสรรเป็ นเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ่งเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
(จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุน้ ละ 0.030227 บาท โดยจ่ายจากส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (Non-BOI)
ที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงิ นได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 29,002,500 บาท โดย
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลข้างต้น มีอตั ราสูงกว่านโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษทั และ
การให้สิทธิดงั กล่าวของบริ ษทั ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 และ 18 สรุ ปใจความ
สาคัญว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม โดย
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและ
ปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ น
ผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 ครั้ง
นี้ กรรมการที่ ต ้อ งพ้นจากต าแหน่ ง ตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่ าน โดยรายชื่ อ
คณะกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในรอบนี้ ตามมติที่ได้พิจารณานาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วย
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1. รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ
2. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีประกาศเชิ ญชวนให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ ประสงค์จะเสนอชื่ อบุคคลที่ เห็ นสมควรได้รับการพิจารณา
คัดเลื อกเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยนาประกาศขึ้ นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 26 กันยายน ถึ งวันที่ 31
ธันวาคม 2561 แต่ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า
กรรมการทั้ง 3 ท่ า น ได้แก่ รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ นายอารั กษ์ สุ ข สวัสดิ์ และ นางสาวทิ พวรรณ สุ ขสวัสดิ์ เป็ นผูท้ ี่ มี
คุ ณสมบัติ ค รบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริ ษ ัท มหาชน ประกาศของคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด รวมทั้งเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานในธุ รกิ จเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นอย่างดีซ่ ึ งจะส่ งผลเป็ นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจของบริ ษทั สมควรเลือกกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการและเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีก
วาระหนึ่ง
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั บุ คคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อในครั้ งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของ
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระนี้แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริ ษทั ประกอบกับไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้
ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษ ัทจึ งพิ จารณาเห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่ อบุ คคล
ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามกาหนดวาระกลับ
เข้ามาดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ
เพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ สระ ประธาน
คณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
เพื่ อด ารงต าแหน่ งกรรมการบริ ษ ัท กรรมการผู ้มี อ านาจลงนาม
กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
เพื่ อ ด ารงต าแหน่ งกรรมการ กรรมการผู ้ มี อ านาจลงนาม
กรรมการบริ หาร
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ร่ วมกันกากับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง
อุทิศเวลาในการเข้าร่ วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง และในส่วนของการ
เสนอเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
หมายเหตุ ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ บริ ษทั จะพิจารณาอนุมตั ิ
เป็ นรายบุคคล)
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พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นาเสนอค่าตอบแทน
โดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ ผ่านมา การปฏิ บตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ
การพิจารณาจานวนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ที่ เพิ่มขึ้ นตามโครงสร้างการดาเนิ นธุ รกิ จ ผลประโยชน์ที่ บ ริ ษ ทั ได้รั บ จาก
การปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องกรรมการ โดยจะนาข้อ มูล ค่า ตอบแทนที่ กาหนดในเบื้ อ งต้น ไปเปรี ย บเที ย บอ้า งอิง กับ ข้อ มูล
รายงานการสารวจค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุ รกิ จ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้
ของบริ ษทั และแยกตามขนาดกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของบริ ษทั ซึ่ งจัดทาขึ้นโดยฝ่ ายวิจยั และนโยบาย สถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย ประจาปี 2561
ความเห็ นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็ นสมควรให้เสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562
อนุมตั ิค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริ ษทั ประจาปี 2562 ภายในวงเงินไม่
เกิน 9,000,000 บาทต่อปี เท่ากับการจ่ายในปี ที่แล้ว ดังนี้
อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

อัตราค่ าตอบแทน
(บาทต่ อท่ านต่อเดือน)
34,000
24,000
29,000
24,000

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนรายเดือน เท่ ากับการจ่ ายในปี ที่แล้ว

ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 7,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง (โดยยังคงอัตราเดิม
เท่ากับปี ที่ผา่ นมา) ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริ ษทั
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4) คณะกรรมการสรรหา
5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
สาหรับสิ ทธิ ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ประกันสุ ขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรื อ
สโมสรเพื่อการพักผ่อนหรื อสันทนาการ (Member Club) –ไม่มีโดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 เป็ นวงเงิ น
จานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
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การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนได้กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียน
ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชี รายเดิมปฏิ บตั ิหน้าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบ
การเงินของบริ ษทั มาแล้วห้ารอบปี บัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับ
ผูส้ อบบัญชี รายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายที่ พน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่เนื่ องจากการหมุนเวียน
ผูส้ อบบัญชีเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปี บัญชีนบั แต่วนั ที่ผสู ้ อบบัญชีรายดังกล่าวพ้น
จากการปฏิบตั ิหน้าที่
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5389 หรื อนายเมธี รั ตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3425 หรื อนายพิศิษฐ์ ชี วะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชี
รั บอนุ ญาตเลขที่ 2803 หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่ นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็ น ควรและเหมาะสม
เป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย สาหรั บ ปี 2562 เนื่ อ งจากมี ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ใ นการสอบ
บัญชี มี อตั ราค่าสอบบัญชี ที่เ หมาะสม รวมทั้ง ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ใ นปี ที่ ผ่า นมาได้เ ป็ นอย่า งดี และเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ
ความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ย
กับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือ หุ ้นรายใหญ่ / ผูบ้ ริ ห าร หรื อ ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บุค คลดัง กล่า วแต่อ ย่า งใด โดยกาหนดค่า
ตรวจสอบงบการเงินประจาปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 2,550,000 บาทต่อปี
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็ น สมควร
เสนอให้ที่ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 พิจารณาและอนุ มตั ิ การแต่งตั้ง นายอัค รเดช เปลี่ ย นสกุล ผูส้ อบบัญ ชี
รั บอนุ ญาตเลขที่ 5389 หรื อ นายเมธี รั ต นศรี เ มธา ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3425 หรื อ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 2803 หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็ นควรและ
เหมาะสมเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2562 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่ 2,550,000
บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้ านบาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็ นการเสริ มความแข็งแกร่ งทางการเงินให้กบั บริ ษทั สาหรับรองรับการดาเนิ น
ธุรกิจ ในการเพิ่มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ชาระคืนหนี้ และ/หรื อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขาย
หุ ้นกูใ้ นวงเงินไม่เกิ น 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ชาระคืนหนี้ และ/หรื อใช้เป็ นเงิ นลงทุนในการ
ขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นสาหรับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุ ประสงค์ ของบริ ษัท และพิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริคณห์ สนธิ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์ ) ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่ องจากบริ ษทั ประสงค์จะจาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตเพื่อขยายช่อง
ทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าและขยายฐานลูกค้า
ความเห็ นของคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ ม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้เป็ นข้อ 33.
“ข้อ 33. ประกอบกิจการจาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต”
นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั โดยมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจานวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 11 พิจ ารณาอนุ มัติก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 68,425,178.25 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิม
354,137,269 บาท เป็ น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริษัท จานวน
273,700,713 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน กาหนดไว้วา่ บริ ษทั จะเพิ่ม
ทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ ้นทั้งหมดได้ออกจาหน่ายและได้รับชาระเงินค่า
หุ ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ ้นที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายนั้นเป็ นหุ ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จ ะซื้ อ หุ ้น ดังนั้น เพื่อให้บ ริ ษ ทั สามารถดาเนิ น การเพิ่มทุน จดทะเบีย นของบริ ษ ทั ได้ อันเนื่ องจากการออกและ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) จานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 15 และเพื่อให้เป็ นไปตามที่ พ.ร.บ. บริ ษทั
มหาชนได้กาหนดไว้ บริ ษทั จึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 354,137,269 บาท เป็ น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญ ที่ย งั ไม่ไ ด้ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน
273,700,713 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทั้งนี้ หุ ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ เป็ นหุ ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม
(Rights Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่ งมติการเพิ่มทุนตามแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) ได้สิ้นสภาพลงตั้งแต่วนั ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่
ผ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั จานวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็ น 285,712,090.75 บาท โดย
การตัดหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน 273,700,713 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ ในส่ วนของความเห็นของคณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริ ษทั การวิเคราะห์
ผลกระทบที่ส่งผลต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 10
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
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การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 12 พิจ ารณาอนุ มัติการแก้ ไ ขข้ อ 4. ของหนั งสื อบริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษัท เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับการลดทุน จด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริ ษทั ต้องดาเนิ นการแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

285,712,090.75 บาท

(สองร้อ ยแปดสิ บ ห้าล้านเจ็ด แสนหนึ่ ง
หมื ่น สองพ นั เก้า สิ บ บาทเจ็ด สิ บ ห้า
สตางค์)

แบ่งออกเป็ น

1,142,848,363 หุ ้น

(หนึ่งพันหนึ่ งร้อยสี่ สิบสองล้านแปดแสน
สี่ หมื่นแปดพันสามร้อยหกสิ บสามหุน้ )

มูลค่าหุ ้นละ

0.25 บาท

(ยี่สิบห้าสตางค์)

หุ ้นสามัญ

1,142,848,363 หุ ้น

(หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยสี่ สิบสองล้านแปดแสน
สี่ หมื่นแปดพันสามร้อยหกสิ บสามหุน้ )

หุ ้นบุริมสิ ทธิ

- หุ ้น

(ไม่มี)”

ความเห็ นของคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ ม
หนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ด้วยการลด
ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั โดยวิธีตดั หุ ้นจดทะเบี ยนที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอทุก
ประการ
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 26,750,000 บาท โดยแบ่ งออกเป็ น 107,000,000 หุ้น
มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 312,462,090.75 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 1,249,848,363 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริ ษทั มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจานวน 26,750,000
บาท แบ่ง ออกเป็ นหุ ้น สามัญ จ านวน 107,000,000 หุ ้น มูล ค่า ที ่ต ราไว้หุ ้น ละ 0.25 บาท จากทุน จดทะเบีย นเดิม
285,712,090.75 บาท เป็ น 312,462,090.75 บาท โดยเป็ นการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การปรับสิ ทธิ ของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 สาหรับผูถ้ ือหุ ้นเดิม (ECF-W3) (“ECF-W3”) ซึ่ งออกและ
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จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น จานวน 12,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และ (2) การ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน
95,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุน
(F 53-4) (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8)
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิ เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั อีกจานวน 26,750,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 107,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท จากทุน จดทะเบีย นเดิม 285,712,090.75 บาท เป็ น 312,462,090.75 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ทั้งนี้ ในส่ วนของความเห็นของคณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริ ษทั การวิเคราะห์ผลกระทบที่ส่งผลต่อสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น สามารถพิ จารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8 แบบรายงานการเพิ่มทุน
(F53-4)
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 14 พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขข้ อ 4. ของหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ มทุนจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริ ษทั ต้องดาเนิ นการแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

312,462,090.75 บาท

(สามร้อ ยสิ บ สองล้า นสี ่ แ สนหกหมื ่น
สองพันเก้าสิ บบาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

1,249,848,363 หุ ้น

(หนึ่ งพันสองร้อยสี่ สิบเก้าล้านแปดแสน
สี่ หมื่นแปดพันสามร้อยหกสิ บสามหุ ้น )

มูลค่าหุ ้นละ

0.25 บาท

(ยี่สิบห้าสตางค์)

หุ ้นสามัญ

1,249,848,363 หุ ้น

(หนึ่ งพันสองร้อยสี่ สิบเก้าล้านแปดแสน
สี่ หมื่นแปดพันสามร้อยหกสิ บสามหุ ้น )

หุ ้นบุริมสิ ทธิ

- หุ ้น

(ไม่มี)”

ความเห็ นของคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ ม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
10 | ห น้ า ที่

วาระที่ 15 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารออกและจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่ เกิน 95,000,000 หุ้น
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่
14 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 95,000,000 หุ ้น คิดเป็ นไม่เกินร้อย
ละ10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ทั้งนี้ บริ ษทั จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจานวนหรื อบางส่ วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ น
คราวเดีย วหรื อ เป็ นคราว ๆ ไปก็ไ ด้ อย่า งไรก็ตาม ไม่วา่ กรณี ๆ จานวนหุ ้นสามัญ เพิ่ม ทุนที่เ สนอขายให้แ ก่บุค คลใน
วงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) นี้ จะต้อ งมีจานวนรวมกัน ไม่เ กิน
95,000,000 หุ ้น หรื อไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
โดยบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546
(ก) เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551
เรื่ องการกาหนดบทนิ ยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คง และมีศกั ยภาพในการ
ลงทุน ได้จ ริ ง รวมทั้ง มีค วามรู ้ค วามสามารถประสบการณ์ หรื อ ศัก ยภาพในการที ่เ ป็ นประโยชน์ห รื อ ส่ ง เสริ ม การ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) นี้ จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price)
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นนั้น โดยราคาที่นามาถัว
เฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้ อขายหุ ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นต้องย้อนหลังไม่เกิน
กว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการดาเนิ นการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การเสนอ
ขายเป็ นครั้ งเดียวหรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ ้น รายชื่อบุคคลในวงจากัด และเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดาเนิ นการต่าง
ๆ อันเกี่ยวเนื่ องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญ าต คาขอผ่อ นผัน ต่า ง ๆ และหลัก ฐานที่จาเป็ นและเกี่ย วข้อ งกับ การ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
อนึ่ ง เหตุที่บริ ษทั เห็นสมควรให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) เนื่ องจาก บริ ษทั เห็นว่า การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว เพื่อเสนอขายตามแบบ
มอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จะทาให้บริ ษทั สามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
สาหรับการดาเนิ นธุรกิจ รองรับการขยายธุรกิจ และยังเป็ นการเพิ่มศักยภาพของบริ ษทั ในการลงทุนต่าง ๆ โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริ ษทั ในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทนั ทีที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดย
ไม่มีความจาเป็ นต้องออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยงั ไม่มีความชัดเจน
และอาจไม่เกิดขึ้ น ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นและอาจทาให้ผูถ้ ือหุ ้นรับผลกระทบจากการเพิ่มทุน
ดังกล่าว ทั้งในส่ วนของการลดลงของราคาหุ ้น (Price Dilution) หรื อการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ ้น (Control Dilution)
ในขณะที่ผถู ้ ือหุ ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของบริ ษทั ที่จะเพิ่มมากขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในอนาคต
จากการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่างๆของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ดังกล่าว
อาจมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้น โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ ้น (Price Dilution) สาหรับกรณี ที่กาหนดราคาเสนอขายหุ ้นต่ากว่าราคา
ตลาดของบริ ษทั ในอนาคต
2. ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น (Control Dilution) กรณี จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจากัดในสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว สู งสุ ดไม่เกิน
ร้อยละ 10
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุน จานวน 95,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่ อรองรั บการปรั บสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้ น
สามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สาหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) จานวนไม่ เกิน 12,000,000 หุ้น
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่
15 อนุม ตั ิการเสนอขายหุ ้นสามัญ เพิ่มทุน ให้แก่บุค คลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) ทั้งนี้ ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซื้ อหุ ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของ ECF-W3 เรื่ องเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ต้องดาเนิ นการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหุ ้นสามัญแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อ
หุ ้น ของหุ ้น สามัญ ที ่อ อกใหม่ที่ค านวณได้ ต่ า กว่า ร้อ ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลใน

12 | ห น้ า ที่

วงจากัด ดังนั้น บริ ษทั จึงจาเป็ นต้องการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 จานวนไม่เกิน
12,000,000 หุ ้น เนื่ องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 15 ใน
กรณี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ ท่ีจะซื้ อหุน้ สามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ จะ
ไม่ทาให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดอ้ ยไปกว่าเดิม
ดังนั้น จึ งเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 12,000,000 หุ ้น
มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิของ ECF-W3 ที่อาจจะเกิดขึ้น
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
ด้วยจานวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ทาการซื้ อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่เปิ ด
ทาการซื้ อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่สามารถคานวณได้ โดย
บริ ษทั จะสามารถคานวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ได้ในวันแรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจอง
ซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
โปรดพิจารณารายละเอียดการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 เพิ่มเติม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9 สารสนเทศ
เกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (ECF-W3)
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุน จานวน 12,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 17 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้น
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 11.00 น. เป็ นต้นไป หากท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
และประสงค์จ ะแต่ง ตั้ง บุค คลอื ่น หรื อ กรรมการอิส ระของบริ ษ ทั เข้า ร่ ว มประชุม และออกเสี ย งแทนตน โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 13 หรื อสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ecffurniture.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น โปรดส่ งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้อานวยความ
สะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ในหนังสื อมอบฉันทะให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วย
กรณี ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถามที่ ตอ้ งการให้บริ ษทั ชี้ แจงในประเด็นของระเบี ยบวาระการประชุ มที่ นาเสนอ
ในครั้งนี้ สามารถจัดส่ งคาถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail : ir@eastcoast.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 0-2152-7305
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อนึ่ ง บริ ษทั ได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 (Record Date)
ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 โทรสาร 0-2152-7305
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 1
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 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 วมประชุมในครั้งนี้ บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วเป็ นจานวน 215,413,874.50 บาท คิดเป็ นจานวนหุน้ สามัญที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 861,655,498 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 354,137,269 บาท คิดเป็ นจานวนหุ ้นสามัญทั้งหมด 1,416,549,076 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โดยขณะเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ ้น มาเข้าร่ วมการประชุมจานวนทั้งสิ้ น 122
ราย นับรวมจานวนหุ ้นได้ 565,837,195 หุ ้น เท่ากับร้อยละ 65.6686 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
จานวน 861,655,498 หุ ้น โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย และรับมอบฉันทะ 99 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 447,947,817 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 51.9869
2. ผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ 99 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 117,889,378 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 13.6817
ซึ่ งมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว ทั้งนี้ ยงั คงรับ
ลงทะเบี ยนต่อไป ทางบริ ษทั จึ งได้เริ่ มแนะนากรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมายภายนอกที่ เข้าร่ 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.
8.

รศ.ทรงกลด
ดร.เอกริ นทร์
นายวัลลภ
นายชาลี
นายอารักษ์
นางสาวทิพวรรณ

จารุ สมบัติ
วาสนาส่ง
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริ ษทั
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9. นางวราภรณ์

สุขสวัสดิ์

กรรมการ

*จานวนกรรมการที่ เข้าร่ ว มประชุ มคิ ด เป็ นสั ดส่ วนร้ อ ยละ 100 จากจานวนกรรมการทั้ง หมด 9 ท่ าน
**โดยมี พลเอก เทอดศัก ดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริ ษ ัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ ส ระ เป็ น
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย

กรรมการทีไ่ ม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
-ไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ
1. นางสาวพชนัน

สิ งห์ภู่

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจาปี 2560 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
1. นายอัครเดช
เปลี่ยนสกุล
ทีป่ รึกษากฎหมายจาก สานักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ประกอบด้วย
1. นายฐานันดร์
เจริ ญฤทธิ์
2. นางสาวศิริลกั ษณ์ แย้มพยุง
3. นายวัชรพงศ์
ฝอยทอง
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 ซึ่ งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุ ้นได้ระบุ
ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะนาคะแนนที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูม้ อบฉันทะกาหนดมาล่วงหน้านี้บนั ทึกใน
ระบบและนามานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ
2. คะแนนเสี ยงรวมและจานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจานวนไม่เท่ากัน เนื่ องจากมีผถู ้ ือ
หุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่เข้าร่ วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่ วมประชุมทันและวาระ
ที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น และสาหรับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้องประชุมใน
วาระใด ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิ ของท่านได้ โดยส่ งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ก่อนออกจากห้องประชุม
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3. การซักถามและแสดงความเห็ นของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะได้มี
โอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทัว่ ถึงในแต่ละวาระโดยไม่เป็ นการรบกวนเวลาของผูถ้ ือหุ ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะท่านอื่นมากเกินควร ทางบริ ษทั ขอชี้แจงแนวทางปฏิบตั ิในการซักถามหรื อแสดงความเห็น ดังนี้
3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ตอ้ งการซักถามกรุ ณายกมือ
ขึ้น เพื่อแสดงดนและให้ประธานที่ ประชุมอนุ ญาต ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์จะ
ซักถามหรื อแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาโดยคานึงถึงผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะที่ยงั มิได้มีโอกาสซักถามหรื อแสดงความเห็นก่อน ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเป็ นผูจ้ ดั ลาดับให้
3.2 เมื่อผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะดั้บอนุญาตจากประธานในที่ประชุมแล้ว ให้เดินไปที่ไมโครโฟนที่ต้ งั อยู่
ใกล้กบั ท่าน พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรื อแสดงความเห็นทุกครั้ง และ
หากเป็ นผูร้ ั บ มอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่ อผูถ้ ื อ หุ ้นที่ ม อบฉันทะด้วย เพื่อ บริ ษทั จะได้บันทึ กรายงานการ
ประชุมได้ครบถ้วน ทั้งนี้ การซักถามหรื อแสดงความเห็นจะต้องกล่าวกับประธานในที่ประชุมเท่านั้น จะ
ไม่มีการกล่าวโต้แย้งกับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะรายอื่น และต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
3.3 ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมีคาถามหรื อความเห็นที่ นอกเหนื 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 จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ เห็ น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ให้กาเครื่ องหมายถูก () หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ ง
ลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่ งให้เจ้าหน้าที่ 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
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
a. วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ได้แก่
วาระที่ 2 4 5 6 และวาระที่ 8 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสี ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่งดออก
เสี ยง
b. วาระที่ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุม ได้แก่วาระที่ 7 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง นับจากเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมออก
เสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
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c. วาระที่ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ได้แก่ วาระที่ 9 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง นับจากเสี ยงของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
9. บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดตามรายละเอียดของ
ฐานคะแนนเสี ยงที่กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยส่ วนที่ เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย สาหรับผูท้ ี่ออกเสี ยง
เห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่ งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั หลังเสร็ จสิ้ นการ
ประชุม
10. เพื่อให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ดี ดัง นั้น 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 2560 บริ ษทั ได้ดาเนินการจัดส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี นี้ในรู ปแบบ CD แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ตอ้ งการรับแบบรู ปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริ เวณโต๊ะ
ลงทะเบียนของบริ ษทั
เริ่มการประชุม
พลเอก เทอดศัก ดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริ ษ ทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ สระ ทาหน้าที่ เ ป็ น
ประธานในที่ ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 และดาเนิ นการประชุม ตาม
ระเบี ยบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานฯ แจ้ง ให้ที่ ประชุม ทราบว่า เอกสารที่ ใช้ในการประชุมวันนี้ บริ ษ ทั ได้เผยแพร่ ไ ว้บนเว็บ ไซต์
ของบริ ษทั และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ”) ตั้งแต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2561 ซึ่ งบริ ษทั
ได้จดั ส่ งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น
รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 จนถึงวันที่ 18
เมษายน 2561 ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดส่ งคาถามเข้ามาล่วงหน้า
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนด โดยเรี ยงตามลาดับรวมทั้งสิ้ น 10
วาระ
-วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติวาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณารั บรองรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่
2/2560 ของบริ ษทั โดยได้มีการจัดทารายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับ
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แต่วนั ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.ecf-furniture.com
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
โดยมีสาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรื 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
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 ของบริ ษทั ที่จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 2
ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
ร้อยละของจานวนหุน้
มติที่ลง
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
580,172,245
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 20 ราย
คิดเป็ นจานวนหุน้ 14,335,050 หุน้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า สรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผา่ นมา รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจาปี 2560
ซึ่งส่งให้ในรู ปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง โดยในวาระนี้ ขอ
เชิญ นายอารักษ์ สุ ขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผล
การดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

วาระที่ 3

กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560 ดังนี้
ในรอบปี 2560 ได้ มเี หตุการณ์ สาคัญต่ าง ๆ ดังนี ้
 รายได้รวมมีมูลค่า 1,478.68 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,392.49 ล้านบาท คิด
เป็ นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.19
 กาไรสาหรับงวด (ส่ วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) มีมูลค่า 73.05 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.99
และ
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 กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด (ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) มีมูลค่า 73.05 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ
67.53 เป็ นผลจากปี 2560 บริ ษทั มีกาไรจากการตีราคาทรัพย์สินตามมาตรฐานบัญชี
 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ที่ผา่ นมา
- บริ ษ ัท ได้พิ จ ารณาเพิ่ ม ไลน์ ก ารผลิ ต สิ น ค้า ในกลุ่ ม ห้อ งนอนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความหลากหลาย และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และเพื่อที่จะขยายตลาดไปสู่ กลุ่มประเทศสมาชิกใน
เขตเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) โดยในช่วงเริ่ มต้นจะขยายตลาดไปยังประเทศมาเลเซี ย และประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์
- บริ ษทั มีแผนงานที่จะขยายฐานลูกค้าออกไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยอยูร่ ะหว่างการ
หารื อเรื่ องความร่ วมมือระหว่างกัน
 การเพิม่ ขึ้นของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมอย่างมีนยั สาคัญ
ปี 2560 ที่ ผ่านมา บริ ษทั มี จานวนการเข้าลงทุนและจดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งมี
จานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ ตามแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจที่จะเอื้อประโยชน์ต่อ
การดาเนินงานของธุรกิจหลัก โดยมีโครงสร้างการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ดังแผนภาพต่อไปนี้
โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

โดยสามารถสรุ ปสาระสาคัญในการดาเนินงานในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย และโครงการต่าง ๆ ได้ดงั นี้
- บริษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์ จี้ จากัด (PWGE)
การบริ หารงานโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ของบริ ษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์
จี จากัด (PWGE) จังหวัดนราธิ วาส โดยลงทุนผ่าน บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนของบริ ษทั
เริ่ มมีรายได้เชิงพาณิ ชย์จากการขายไฟฟ้า และเริ่ มรับรู ้รายได้ต้ งั แต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผา่ นมา
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- บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์ ) จากัด (BINA)
อยู่ระหว่างดาเนิ นการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล แก๊สซิ ฟิเคชัน่ จานวน 2 โครงการ
โครงการละ 1 เมกะวัตต์ของ บริ ษทั บิน่า พูรี่ (ไทยแลนด์) จากัด โดยโครงการตั้งอยูท่ ี่ อาเภอลอง และอาเภอสู งเม่น จังหวัด
แพร่ โดยลงทุนผ่าน บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนของบริ ษทั คาดว่าจะเริ่ มรับรู ้ภายในปี 2561
โดยโครงการที่อาเภอลอง และอาเภอสูงเม่น จะเริ่ ม COD ได้ภายในไม่เกินเดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม ตามลาดับ
- บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด (GEP)
อยู่ระหว่างดาเนิ นการก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ 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 โครงการดังกล่าว ตั้งอยูท่ ี่เมืองมินบู เขตมาเกวย ประเทศเมียนมาร์
- บริษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด
อยูร่ ะหว่างศึ กษาความเป็ นไปได้ในการเข้าลงทุนในโรงงานผลิตแผ่นไม้ MDF และแผ่นไม้ปาร์ ติเคิล
บอร์ด โดยลงทุนผ่าน บริ ษทั แพลนเนทบอร์ ด จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยโครงการดังกล่าวจะแบ่งเป็ นโรงงานผลิตแผ่น
ไม้ MDF ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดนราธิวาส และโรงงานผลิตแผ่นไม้ปาร์ติเคิล ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดยะลา ซึ่งคาดว่าจะสามารถขออนุมตั ิเข้า
ลงทุนในสองโครงการดังกล่าวได้ภายในปี 2561 นี้
- ECF Park
โครงการก่อสร้าง ECF Park ซึ่งจะดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จประมาณปลายเดือนเมษายน 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็ นศูนย์กลางของชุมชน และจัดให้มีส่ิ งอานวยความสะดวกบริ การแก่พนักงาน คนในพื้นที่ ผูเ้ ยี่ยมชม
รวมถึงนักท่องเที่ยว เป็ นการสานสัมพันธ์อนั ดีของการอยูร่ ่ วมกันภายในชุมชน
- การก่ อสร้ างโกดังสินค้ า ECF สานักงานใหญ่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โครงการก่อสร้างคลังสิ นค้าเพิ่มเติมในบริ เวณพื้นที่สานักงานใหญ่ของบริ ษทั เพื่อให้สามารถรองรับการ
จัดเก็บสิ นค้าได้มากขึ้น โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็ จในไตรมาสที่ 3 ปี 2561
- การก่ อสร้ างสานักงานแห่ งใหม่ ECF สาขา 2 อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างสานักงานแห่งใหม่ของบริ ษทั ซึ่งเป็ นสานักงาน สาขา 2 ตั้งอยูท่ ี่อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั และเพิม่ พื้นที่จดั เก็บสิ นค้าให้กบั แบรนด์ COSTA ซึ่ งสานักงานแห่ งใหม่น้ ี
มีแผนที่จะแบ่งสัดส่วนเป็ นห้องจัดแสดงสิ นค้าของบริ ษทั ในโอกาส และวาระต่าง ๆ โดยโครงการจะก่อสร้างบนที่ดินขนาด
พื้นที่ 14 ไร่ ซึ่งโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินแล้ว และคาดว่าจะเริ่ มก่อสร้างได้ในเร็ ว ๆ นี้
- เรื่ องอื่น ๆ
นอกจากนี้ บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษา และพัฒนาระบบออนไลน์ และ Application ในการสัง่ ซื้ อสิ นค้า
เพื่อนามาใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้า อานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าใน
การสั่งซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั รวมถึงเป็ นช่องทางในการแจ้งรายละเอียดการส่ งเสริ มการขายต่าง ๆ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็ จ
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2561
นโยบายเกีย่ วกับการต่ อต้ านการทุจริตคอรัปชั่น
นอกจากนี้บริ ษทั ขอรายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ และพัฒนาการจากปี ที่ผา่ นมา
โดยในรอบปี 2560 บริ ษทั ยังคงมีนโยบายเกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ โดยบริ ษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุกฝ่ าย
รับทราบถึงหลักการเบื้องต้นของการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ภายในองค์กรให้ได้ทราบแล้ว โดยได้บรรจุ
แนวทางและการปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เบื้องต้นไว้ในคู่มือพนักงาน ในหัวข้อ “วินยั และโทษทางวินยั
หรื อการร้องทุกข์” โดยเน้นที่เรื่ องของการห้ามรับ / จ่ายสิ นบน จากลูกค้า / คู่คา้ ของบริ ษทั และต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมใน
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การกระทาการใดๆ ที่ถือว่าเป็ นการทุจริ ต สาหรับการให้ และ/หรื อ การรับสิ นบนของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนใด ๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรื อข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยได้จดั ทานโยบายการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนที่ผมู ้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย สามารถติดต่อหรื อร้องเรี ยนในเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทาความผิดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม
แม้ปัจจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต แต่ใน
รอบปี 2561 ทางฝ่ ายบริ หารจะพิจารณาการมอบหมายทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามให้เกิดพัฒนาการที่สาคัญในขั้นตอนการ
ขอรับรองต่อไป
การมีส่วนร่ วมในสังคม (CSRs เพื่อสังคม)
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจควบคู่กบั การสานึ กรับผิดชอบต่อสังคม และได้ดาเนิ นการภายใต้
แนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2560 บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม และตอบแทนผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นการจัดงานขอบคุณ ลูก ค้า ที่ใ ห้ก ารสนับ สนุนบริ ษ ทั ด้วยดีเสมอมา โดยเชิญ ลูก ค้า คู ่คา้ จากทัว่
ประเทศมาร่ วมในงานดังกล่าว นอกเหนื อไปจากนี้ บริ ษทั ยังให้การดูแลพนักงานในบริ ษทั โดยจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี ให้กบั พนักงานทุกคน การจัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน และร่ วมบริ จาคเงินและอุปกรณ์
การศึกษาให้กบั เด็กนักเรี ยนผูย้ ากไร้ รวมทั้งการบริ จาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กบั โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง เพื่อ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป
สาหรับการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน บริ ษทั เน้นการขยายธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ ยงจากการดาเนิ นธุรกิจ
เฟอร์ นิเจอร์ เพียงอย่างเดียว สู่ ความหลากหลายของธุรกิจด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่ งได้เข้า
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ยงั มีแผนการพัฒนาต่อยอดสู่ ธุรกิจ
ต้นน้ า ได้แก่ การศึกษาความเป็ นไปได้เพื่อเข้าสู่ ธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ และไม้ปาติเคิลบอร์ ด เพื่อใช้ในการ
ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้น
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็ นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ โดยใน
วาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามดังต่อไปนี้
นายบุญเสริ ม ไชยยอง ผู้ถือหุ้ น มีประเด็นสอบถาม 3 เรื่ อง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามเรื่ อง Time line ของการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล แก๊ สซิ ฟิเคชั่น บริ ษัท บิ น่า พูรี่ พาว
เวอร์ (ไทยแลนด์ ) จากัด ที่จังหวัดแพร่ ว่ าจะดาเนิ นการแล้ วเสร็ จ และจะเริ่ มการจาหน่ ายไฟฟ้าในเชิ ง
พาณิ ชย์ (COD) ได้ เมื่อไร
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด ที่เมือง
มินบู ประเทศเมียนมาร์ จะเริ่ ม COD ได้ เมื่อไร
3. เรื่ องของการขยายฐานลูกค้ าไปยังประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีนจะดาเนิ นการแล้ วเสร็ จเมื่อไร
กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบข้ อซั กถามในแต่ ละประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ไบโอแมส แก๊ สซิ ฟิเคชั่นของ บริ ษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์ )
จากัด แห่ งแรก 1 เมกะวัตต์ ดาเนินการก่ อสร้ างแล้ วเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว อยู่ระหว่ างรอการอนุมตั ิจาก
ภาครั ฐเพื่อกาหนดวัน COD ต่ อไป ทั้งนี ้ สาเหตุที่ดาเนินการก่ อสร้ างทีละแห่ งก็เพื่อให้ เกิดความมั่นใจใน
การก่ อสร้ าง เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่ าวเป็ นเรื่ องเฉพาะทางและมีระดับความยากด้ านเทคนิ คเป็ นอย่ าง
มาก นอกจากนีย้ งั มีแผนการก่ อสร้ างโครงการถัดไปที่อาเภอสูงเม่ น จังหวัดแพร่ ภายในปี นีด้ ้ วย
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิ ตย์ บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด อยู่ระหว่ าง
การก่ อสร้ าง โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะให้ สามารถ COD ได้ เร็ วที่สุด สาหรั บ 50 เมกะวัตต์ แรก
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3. เรื่ องความร่ วมมือกับลูกค้ าในประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีน ไม่ ได้ อยู่ในแผนงานของบริ ษัทตั้งแต่
ต้ น แต่ เป็ นวาระพิเศษที่บริ ษัทได้ รับโอกาสเพิ่มเข้ ามา โดยคาดว่ าจะเริ่ มรั บรู้ รายได้ จากการดาเนิ นงาน
ดังกล่ าว ประมาณช่ วงเดือนพฤษภาคม 2561 และเพื่อความมั่นคง และก้ าวหน้ าต่ อไปในอนาคต บริ ษัท
ยังมีแผนงานที่จะหารื อเรื่ องความร่ วมมือในระยะยาวอีกด้ วย
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4
-วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติพิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่ อย ประจาปี 2560 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า 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
โดยในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวพชนัน สิ งห์ภู่ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน”) เป็ นผูร้ ายงานเรื่ องงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบปี
2560 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
สอบทานงบการเงินประจาปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จากัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิงบ
การเงินประจาปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่ องจากเห็ นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ทั้งนี้ งบการเงิ นดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจาปี 2560 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว
นอกจากนี้ ยงั ได้นาเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับงบการเงิน ประจาปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
 รายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต แสดงความเห็ นอย่างไม่มีเงื่ อนไขลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2561
 ผูส้ อบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 สรุ ปคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
วาระที่ 4
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o ภาพรวมของรายได้ในช่วงปี 2560 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 6 ของรายได้รวม โดยบริ ษทั สามารถ
สร้างรายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ได้เติบโตจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการ
จาหน่ ายสิ นค้าภายในประเทศ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 16 ปั จจุบนั บริ ษทั มีสัดส่ วน
รายได้จ ากการจาหน่ ายเฟอร์ นิ เจอร์ ภายในประเทศประมาณร้ อยละ 48 ของรายได้จากการขาย
ทั้งหมด นอกจากนี้ ยงั เกิ ดจากรายได้อื่นเพิ่มขึ้ นจากการขายเศษวัสดุ วัตถุดิบ ดอกเบี้ ยรั บจากเงิ น
ลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากเดิม
o สาหรับรายการส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สาหรับปี 2559 สาเหตุหลักเกิด
จากการที่บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั เข้าถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 75
ได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.5 เมกะวัตต์ ณ เมืองฮิเมจิ ประเทศญี่ปุ่น
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 51 ซึ่ งต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2559 ได้มีการจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว
ออกในราคาสุทธิ 82.19 ล้านบาท ทาให้ ปี 2559 เกิดรายการส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมสุทธิ เท่ากับ 32.83 ล้านบาท รายการดังกล่าวเมื่อเทียบกับช่วงปี 2560 ที่มีมูลค่า 19.50
ล้านบาท เกิดจากการรับรู ้กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังนี้
(1) บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด (SAFE) ซึ่ งบริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (ECF-P) ใน
ฐานะบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั เข้าลงทุนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P เข้าลงทุนใน SAFE ที่สัดส่ วนร้อย
ละ 33.37 ปั จจุบนั สามารถรับรู ้ผลการดาเนิ นงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด
7.5 เมกะวัตต์ของ บริ ษทั ไพร์ ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (PWGE) จังหวัดนราธิ วาส ซึ่ ง
บริ ษทั รับรู ้กาไรตามสัดส่วนเงินลงทุนเต็มไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดย SAFE เข้าลงทุนใน PWGE
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99
(2) บริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด ดาเนิ นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริ ษทั ย่อย เข้าลงทุน
ในสัดส่ วนร้อยละ 20 ปั จจุ บนั อยู่ระหว่างการก่ อสร้ างโครงการ และยังไม่เริ่ มรั บรู ้รายได้เชิ ง
พาณิ ชย์
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้การเปรี ยบเทียบ มูลค่าส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยลดลงจากเดิมร้อยละ 41 จากปี 2559
o สาหรับภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2560 บริ ษทั สามารถบริ หารจัดการให้มี
สัดส่วนต้นทุนขายที่ลดลงจากเดิม ส่งผลให้อตั รากาไรขั้นต้นจากเดิมร้อยละ 28 ในปี 2559 ปรับเพิ่ม
เป็ นร้อยละ 30 สาหรับปี 2560 เกิ ดจากราคาวัตถุดิบลดลง และการบริ หารจัดการการผลิ ตภายใน
โรงงานให้มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ลดลงจากเดิม
o สาหรับต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ยังคงมีสัดส่ วนเมื่อเทียบกับรายได้รวม
ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากรายการเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากบุคคลและกิ จการอื่นเพื่อใช้หมุนเวียนในการดาเนิ นธุ รกิจ ซึ่ งมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 เท่ากับ 279.64 ล้านบาท สาหรับรายการภาษีเงินได้สดั ส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมไม่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
o โดยภาพรวมของกาไรที่ เกิ ดขึ้นในช่วงปี 2560 ในส่ วนของงบการเงิ นรวม หากพิจารณาจากกาไร
สาหรั บงวด ส่ วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ จะมี กาไรเท่ ากับ 73.05 ล้านบาท ปรั บตัวเพิ่มขึ้ นอย่างมี
นัยสาคัญเมื่อเที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน คิดเป็ นร้อยละ 17 ซึ่ งเกิ ดจากผลการดาเนิ นงานจาก
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ธุ รกิ จเฟอร์ นิเจอร์ รวมถึงการรั บรู ้ส่วนแบ่งกาไรจากการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวลที่
ลงทุนผ่าน บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จากัด
o ทั้งนี้ หากพิจารณาจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ซึ่ งเป็ นส่ วนของธุ รกิ จเฟอร์ นิเจอร์ บริ ษทั สามารถ
สร้างกาไรขั้นต้น และกาไรสาหรับงวด ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ ที่สัดส่ วนร้อยละ 14 และร้อยละ
29 ตามลาดับ ซึ่งเป็ นผลจากการบริ หารสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลงจากเดิม
 ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และ ปี 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
สิ นทรัพย์
o บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2,782.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 เท่ากับ 425.49 ล้านบาท สาเหตุสาคัญเกิดจากรายการสิ นค้าคงเหลือ และเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ โดยในส่วนของเงินลงทุนเริ่ มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2
ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 3 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเท่ากับ
474.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 8.00 ล้านบาท โดยมูลค่าเงิน
ลงทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็ น เงินลงทุนใน บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จากัด จานวน 157.71 ล้าน
บาท และเงินลงทุนในบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด จานวน 316.98 ล้านบาท
หนี้สิน
o บริ ษทั มีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,753.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 55.55 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ เท่ากับ 1.70 เท่า
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
o บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,029.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 369.94 ล้านบาท จากรายการทุนจดทะเบียนชาระที่เพิ่มขึ้น 65.3 ล้านบาท
ภายในปี 2560 และส่วนเกินมูลค่าหุน้ จากการใช้สิทธิ แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W1
ที่หมดอายุเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ในราคาใช้สิทธิ ที่ 0.50 บาทต่อหุ ้น การใช้สิทธิ แปลงสภาพ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 ครั้งที่ 1/6 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ในราคาใช้สิทธิที่ 3 บาท
ต่อหุ ้น รวมถึ งการออกและเสนอขายหุ ้นให้กับนักลงทุนสถาบัน ได้แก่ บริ ษทั หลักทรั พย์จดั การ
กองทุน วรรณ จากัด จานวน 30 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 5.58 บาท
จากที่ ได้นาเสนอรายละเอียดของงบการเงิ น ประจาปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ กล่าวมา
ทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุ ม
ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญ ชี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2560 สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉัน ท์จ ากจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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ร้อยละของจานวนหุน้
มติที่ลง
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
587,445,645
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จานวน 11 ราย คิดเป็ น
จานวนหุน้ 7,273,400 หุน้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสื 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 และเหตุผลประกอบการแจ้งทราบการจัดสรรกาไร
สะสม และการพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ดังนี้
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การ
จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ 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
การจ่ ายเงิ นปั นผลต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และบริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ น
สารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายไว้แล้วจานวน 3.6 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.04 ของกาไรสุทธิประจาปี
ดังนั้นในวาระนี้ บริ ษทั จึ งจะขอเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรเป็ นทุ น
สารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ดังนี้
o จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หรื อคิด
เป็ นเงินจานวน 3,600,000 บาท
o จัดสรรเป็ นเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.0603 บาท แบ่งเป็ นการจ่ายจากส่ วนที่ ได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุน (BOI) 0.0173 บาทต่อหุน้ และส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (Non-BOI) 0.0430 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งเป็ นส่วนที่กิจการต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ รวมเป็ นจานวน
เงินทั้งสิ้นไม่เกิน 51,957,827 บาท (ห้าสิ บเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยีส่ ิ บเจ็ดบาทถ้วน)
o กาไรส่วนที่เหลือ บริ ษทั จะจัดเป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรต่อไป
โดยนาเสนอข้อมูลโดยเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 ดังนี้
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บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ในรอบปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 55.36 ล้านบาท และ
71.49 ล้านบาท ตามลาดับ
ในขณะนี้มีจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วเท่ากับ 861.66 ล้านหุน้ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่มีจานวนหุน้
568.83 ล้านหุน้
คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทั้งสิ้นต่อหุน้ ในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 0.0535 บาทต่อหุน้ และ 0.0603 บาทต่อ
หุน้ ตามลาดับ
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น เท่ากับ 30.43 ล้านบาท และ 51.96 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี
2559 และ ปี 2560 บริ ษทั สามารถจ่ายเงินปั นผลเที ยบกับกาไรสุ ทธิ หลังหักสารองตามกฎหมายมีอตั ราการจ่ายเงิ นปั นผลสู ง
กว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปั นผล จากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 ดังกล่าวต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 4
พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ดังนั้นจึ งขอเสนอต่อที่ ประชุ มเพื่ อพิ จารณารั บทราบการจัดสรรก าไรสะสม และอนุ ม ัติการจ่ ายเงิ นปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 ตามที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
มติทปี่ ระชุม
สาหรั บผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 6

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
587,445,645
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่ มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.มนตรี โสคติ
ยานุรักษ์ นายชาลี สุขสวัสดิ์ และนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้แจ้งความประสงค์ขอออกจาก
ห้องประชุมสาหรับการพิจารณาในวาระนี้
สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้
จัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
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โดยวาระนี้ ขอเรี ยนเชิญประธานคณะกรรมการสรรหา รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็ นผูน้ า
เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รศ.ทรงกลดฯ ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น ว่า ส าหรั บ เหตุ ผ ลประกอบการพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ มีดงั นี้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 และ 18 สรุ ปใจความ
สาคัญว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม โดย
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและ
ปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ น
ผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561
ครั้ งนี้ กรรมการที่ ต ้องพ้น จากตาแหน่ ง ตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้ง หมด มี 3 ท่ า น โดยรายชื่ อ
คณะกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในรอบนี้ ตามมติที่ได้พิจารณานาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
3. นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ ประสงค์จะเสนอชื่ อบุคคลที่ เห็ นสมควรได้รับการพิจารณา
คัดเลื อกเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยนาประกาศขึ้ นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 26 กันยายน ถึ งวันที่ 31
ธันวาคม 2560 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
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุ น และประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกาหนด รวมทั้งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานในธุ รกิจเฟอร์ นิเจอร์
เป็ นอย่างดีซ่ ึงจะส่งผลเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั สมควรเลือกกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับ
เข้าเป็ นกรรมการและเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็ นของ
คณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามกาหนดวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ เพื่อดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
3. นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
เนื่ องด้วยบุ คคลดังกล่า วเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ร่ วมกัน กากับ ดู แลกิ จการอย่า ง
เข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่ วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งมีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง และในส่ วน
ของการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิ สระ จะสามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิ สระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
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ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการต่อไป
โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ิอหุน้ พิจารณาเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่ออานวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั มีการปฏิ บตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ดี ดังนั้น สาหรับ
วาระที่ 6 ซึ่ งเป็ นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ บริ ษทั จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งในกรณี ที่ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ทั้งนี้ขอให้ผู ้
ถือหุ ้นกาเครื่ องหมายถูก หรื อกากบาท ลงในช่องเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่ อในบัตรลงคะแนน
จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรื อ
แสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จะถือว่า ผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบ สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติต้ งั แต่ลงทะเบียน
คือ กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุ ้น
ได้ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็ นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ โดยใน
วาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามดังต่อไปนี้
คุณชญานุช กันหะปกรณ์ อาสาพิ ทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้ น ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย มี
ประเด็นสอบถามต่ อประธานกรรมการสรรหาว่ า ในปั จจุบันบริ ษัทได้ มีการปรึ กษาหารื อถึงจานวนปี ในการดารงตาแหน่ ง
กรรมการของกรรมการอิ สระไว้ หรื อไม่ และอยู่ในข้ อมูลกากับข้ อใด มีการออกกฎระเบียบที่ชัดเจนหรื อไม่ และขอชมเชย
บริ ษัทเรื่ องการดาเนินการประชุมที่เป็ นไปอย่ างราบรื่ นและเป็ นตัวอย่ างที่ดีมาก
ประธานกรรมการสรรหา ชีแ้ จงในประเด็นข้ อสอบถามดังกล่ าวว่ า บริ ษัทได้ ปฏิ บัติตามกฎระเบียบที่กาหนด
ไว้ อย่ างเคร่ งครั ด และขอให้ ผ้ ูช่วยเลขาชีแ้ จงรายละเอียดข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติ ม
ผู้ช่วยเลขา แจ้ งต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นว่ า บริ ษัทได้ มีการกาหนดนโยบายไว้ โดยได้ ระบุข้อมูลดังกล่ าวไว้ ใน
รายงานประจาปี 2560 หน้ าที่ 118 – 119 เรื่ องการสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสู งสุด ข้ อ 1.5 พิจารณาวาระการดารง
ตาแหน่ งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็ นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ จะต้ องมีการดารงตาแหน่ ง
ต่ อเนื่ องนั บจากวันที่ ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระครั้ งแรกไม่ เกิ นกว่ า 9 ปี โดยจะพิ จารณาถึ งความ
สมเหตุสมผลและความจาเป็ น หากจะแต่ งตั้งให้ กรรมการอิสระท่ านนั้นดารงตาแหน่ งต่ อไป
ประธานฯ ได้ แจ้ ง ต่ อที่ ประชุ มเพิ่ มเติ มในประเด็นดังกล่ าวว่ า ระเบียบปฏิ บัตินั้นมีกาหนดไว้ อยู่แล้ ว โดย
บริ ษัทมีคณะกรรมการที่มหี น้ าที่กากับดูแล และพิจารณาทบทวนกฎระเบียบต่ าง ๆ อย่ างสมา่ เสมอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากตาแหน่งตามวาระ บริ ษทั จะพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล)
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ ด้วย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

30 | ห น้ า ที่

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
587,445,645
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

นายชาลี สุขสวัสดิ์

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
587,445,645
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 7

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
587,445,645
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยวาระนี้ขอเรี ยนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“รศ.ดร.
มนตรีฯ”) เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ
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สาหรั บหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทนได้นาเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ ผ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ การพิจารณาจานวนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างการดาเนิ นธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริ ษทั ได้รับ
จากการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนาข้อมูลค่าตอบแทนที่กาหนดในเบื้องต้นไปเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับข้อมูลสรุ ปผล
สารวจข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบี ย นสาหรั บค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุ รกิ จ -ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริ ษทั และแยกตามขนาดกาไร (ขาดทุน) สุทธิของบริ ษทั ซึ่งจัดทาขึ้น
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจาปี 2559
โดยในปี 2560 ที่ ผ่ า นมา ส าหรั บ จั ด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน บริ ษ ัท มี ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนรวมสาหรับคณะกรรมการเท่ากับ 4,295,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ ปรากฏอยูใ่ น
รายงานประจาปี การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวอยูใ่ นวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิไม่เกิน 4,500,000 บาท
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริ ษทั ได้
กาหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกเหนื อจากค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ยประชุม
โบนัส ที่ ระบุไว้ และตามอานาจอนุ มตั ิที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่ มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี
จะต้องนาเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียดและความ
สมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิ การเพิ่มเติ มดังกล่าว และในปี 2561 นี้ จะขอเสนอพิจารณากาหนดวงเงิ นค่าตอบแทน
กรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการกาหนดค่าตอบแทนดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั จะแบ่งออกเป็ นค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ ยประชุม และค่าตอบแทน
พิเศษหรื อโบนัส ดังนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
34,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
24,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
29,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
24,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง (โดยยังคงอัตรา
เดิมเท่ากับปี ที่ผา่ นมา) ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงิ นรวมไม่เกิ น 9,000,000 บาท ปรั บเพิ่มขึ้ นจากปี ที่ แล้วที่
กาหนดวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท
โดยสาเหตุของการเสนอวงเงิ นค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้นมาจากการพิจารณาจานวนบริ ษทั ย่อย และ
บริ ษทั ร่ วมที่เพิ่มขึ้น โดยในรอบปี 2560 ที่ผา่ นมา มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
1. บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น 2 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด และบริ ษทั แพลนเนทบอร์ด จากัด
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2. บริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น 2 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด และบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี
เขียว (ประเทศไทย) จากัด
3. และภายในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด ยังประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยภายใต้ SAFE
อีก 3 บริ ษทั ประกอบด้วย บริ ษทั ไพร์ ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์ จี จากัด บริ ษทั เซฟ ไบโอแม็ส จากัด
และบริ ษทั บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
โดยมีโครงสร้างการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในปั จจุบนั ตามหน้าที่ 32 ของเอกสารรายงานประจาปี
นอกจากนี้ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา เฉพาะการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีจานวนครั้งการประชุม
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 จากปริ มาณงานที่ จะต้องพิจารณาเพื่อขอมติ อนุ มตั ิจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีวาระ
พิจารณาที่เพิ่มขึ้น
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 เป็ น
วงเงินจานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ตามที่ได้
นาเสนอมา
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จาก
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 8

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
587,445,645
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า บริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ ไว้ในหนังสื อ
เชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยในส่ ว นของเหตุ ผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ขอเชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ยานุ รักษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนได้กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้าที่
สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั มาแล้วห้ารอบปี บัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
รายที่พน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีเป็ นผูส้ อบบัญชีข องบริ ษทั ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย
สองรอบปี บัญชีนบั แต่วนั ที่ผสู ้ อบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่
โดยในรอบปี 2560 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 1 สาหรับปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5389 หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรั บอนุญาต
เลขที่ 2803 หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็ นควรและเหมาะสม เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2561 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอตั ราค่าสอบบัญชี
ที่ เหมาะสม รวมทั้งปฏิ บัติหน้าที่ ในปี ที่ ผ่านมาได้เป็ นอย่างดี และเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับความเห็ นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกาหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,450,000 บาท
ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 ตามที่
กล่าวมา
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

1. เห็นด้วย
587,865,645
2. ไม่เห็นด้วย
0
3. บัตรเสี ย
0
4. งดออกเสี ยง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จานวน 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุ ้น
420,000 หุน้
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 6. และข้ อ 35.
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสาหรับวัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 6 และ ข้อ 35 มีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 6. ตามที่ ไ ด้รับ แจ้ง จากฝ่ ายกฎหมาย ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เห็ น ควรให้บ ริ ษ ทั แก้ไ ข
ข้อบังคับของบริ ษทั โดยระบุว่า “หุ ้นของบริ ษทั เป็ นหุ ้นชนิ ดระบุผูถ้ ือ ” เนื่ องจากตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพ ย์
เรื่ อ ง การรับ หลัก ทรัพ ย์ฯ ก าหนดคุณ สมบัติใ ห้หุ ้น สามัญ ที ่ จ ะขอจดทะเบี ย นจะต้อ งเป็ นหุ ้น ชนิ ด ระบุชื่ อ ผู ถ้ ือ หุ ้น
(ข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 6 กล่าวถึงเฉพาะ “ใบหุ ้น” ซึ่ งไม่ใช่ “หุ ้น”)
ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกใน
การประกอบธุ รกิ จ โดยแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 35 (เฉพาะในวรรคสามเดิ ม) เป็ นการแก้ไขตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
คสช. ที่ 21/2560 ข้อ 9 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
ข้ อความปัจจุบัน
ข้อ 6. ใบหุ้ นทุ กใบของบริ ษัทจะระบุชื่อผู้ถือ และมี
ลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรื อพิมพ์
ลายมื อ ชื่ อไว้ แต่ ท้ ั งนี้ คณะกรรมการสามารถ
มอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูล้ งหรื อพิมพ์
ลายมือแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ดงั กล่าว
นั้นให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดื อน นับ
แต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ ง
ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ ง
ในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผู ้
ถือหุน้ จานวนไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ ขอให้

ข้ อความหลังการแก้ ไข
ข้อ 6. หุ้ นของบริ ษั ท เป็ นหุ้ นชนิ ด ระบุ ชื่อ ผู้ ถื อ และมี ล ายมื อ ชื่ อ
กรรมการอย่างน้อยหนึ่ ง (1) คน ลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ท้ งั นี้
คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบี ยนหลักทรัพย์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูล้ งหรื อพิมพ์
ลายมื อ แทนก็ ไ ด้ ซึ่ งการลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ พิ ม พ์ดัง กล่ า วนั้น ให้
เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 35. คณะกรรมการต้อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม .................
(ข้อความที่เหลือคงไว้ตามเดิม)................ฯ
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่ นนอกจากวรรคหนึ่ ง (ข้อความที่ เหลื อ
คงไว้ตามเดิม)................ฯ

“ผู้ถือหุ้ นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละสิ บของจานวนหุ้ นที่ จาหน่ ายได้ ทั้งหมด จะเข้ าชื่ อ
กันทาหนั ง สื อขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผู้ถือ หุ้ นเป็ นการ
ประชุ มวิ สามัญเมื่ อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุ เรื่ องและเหตุผลในการที่
ขอให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ดเจนในหนั งสื อดัง กล่ าวด้ วย ในกรณี
เช่ นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่ สิบห้ า
วัน นับแต่ วนั ที่ได้ รับหนังสื อจากผู้ถือหุ้น
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ข้ อความปัจจุบัน
ข้ อความหลังการแก้ ไข
เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนั งสื อดังกล่าวด้วย ใน
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายใน
กรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่ งเข้ าชื่ อกันหรื อ
หุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้น ผู้ถือหุ้ นคนอื่ น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้ นตามที่ บังคับไว้ นั้นจะเรี ยก
ประชุมเองก็ได้ ภายในสี่ สิบห้ าวันนับแต่ วันครบกาหนดระยะเวลา
จากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
ตามวรรคสาม ในกรณี เ ช่ น นี ้ ให้ ถื อ ว่ าเป็ นการประชุ ม ผู้ถือ หุ้ นที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายอัน
จาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณี ที่ ป รากฎว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่ เ ป็ นการเรี ย ก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้ งใด จานวน ผู้ถือหุ้ นซึ่ งมาร่ วม
ประชุมไม่ ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 37 ผู้ถือหุ้ น
ตามวรรคสี่ ต้อง ร่ วมกันรั บผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจั ด
ให้ มกี ารประชุมในครั้ งนั้นให้ แก่ บริ ษัท”
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 6. และข้อ 35. ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จาก
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 10

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
587,865,645
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผูจ้ ดั การ (“กรรมการผู้จัดการ”) ชี้แจงข้อมูลของ
บริ ษทั เพิ่มเติมต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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กรรมการผู ้จัด การได้ช้ ี แจงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ในฐานะตัว แทนคณะผู ้บ ริ ห ารเกี่ ย วกับ แนวทางการ
บริ หารงานของบริ ษทั โดยปั จจุบนั นอกจากบริ ษทั จะให้ความสาคัญต่อการลงทุนเพื่อความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจแล้ว บริ ษทั
ยังคงเล็งเห็ นความสาคัญของการบริ หารงาน และการกากับดูแลด้านอื่น ๆ ซึ่ งมีส่วนผลักดัน และเป็ นแรงสนับสนุ นให้
บริ ษทั เจริ ญเติบโตขึ้น โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ประกอบด้วย
1. ส่ วนของลูกค้า อันประกอบด้วยลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้ารายย่อย รวมถึงลูกค้าภายในประเทศ และลูกค้า
ต่างประเทศ
2. ส่ วนของพนักงานทุ กระดับของบริ ษทั และบุ คคลภายนอกที่ อาจจะไม่ใ ช่ พนักงานโดยตรง แต่เป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับบริ ษทั อาทิ ที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ
3. ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูล้ งทุนของบริ ษทั
4. ส่ วนของสังคม ในด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่วาจะเป็ นการบริ จาคทรัพย์สินและสิ่ งของให้กบั ผู ้
เดือดร้อน การบริ จาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กบั โรงพยาบาล การมอบทุนการศึกษาให้กบั เด็กนักเรี ยน ทั้ง
ในส่วนของชุมชนโดยรอบ และครอบครัวของพนักงาน รวมทั้งการทากิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
เป็ นต้น
โดยทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นหลักการสาคัญที่ คณะผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญและได้มีการลงมือปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่องตลอดมา
ทั้งนี้ อีกส่ วนหนึ่ งของการบริ หารงานที่จะขอเรี ยนให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับทราบว่า ในช่วงปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้มี
การขยายกิ จการ และลงทุนในธุ รกิ จต่าง ๆ เพิ่มขึ้ นหลายโครงการ ซึ่ งในการลงทุ นแต่ละโครงการได้ผ่านการพิจารณา
ไตร่ ตรอง ถึงความเหมาะสม ความคุม้ ค่าในการลงทุนอย่างรอบคอบ และการลงทุนในทุกโครงการเป็ นการลงทุนในระยะ
ยาว โดยบริ ษทั มีการวางแผนงานเพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ทั้งทางด้านรายได้ และผลกาไรที่จะเติบโตขึ้น
เหตุผลและที่มาของการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ก็เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยง และส่ งผลให้บริ ษทั
สามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน รวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็ นใด ๆ ที่ ตอ้ งการจะนาเสนอเพิ่มเติมอีก
หรื อไม่ โดยในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม ดังต่อไปนี้
คุณชญานุช กันหะปกรณ์ อาสาพิทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้น ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ กล่ าว
ชมเชยบริ ษัทที่ได้ มแี ผนการสื บทอดแผนงาน และผู้บริ หารของบริ ษัทมีความกระตือรื อร้ นในการบริ หารงาน
แต่ ทั้งนีม้ ีประเด็นที่ค่อนข้ างกังวลเกี่ยวกับธุรกิจ E-Comerce ตามที่บริ ษัทจะมีการติดต่ อซื ้อขายกับประเทศ
สาธารณรั ฐประชาชนจีน (“ประเทศจีน”) ซึ่ งจากกรณี ศึกษาที่ผ่านมามักเกิดเหตุการณ์ ลอกเลียนแบบสิ นค้ าและผลิตภัณฑ์
ของคู่ค้า ทางบริ ษัทมีแนวทาง หรื อนโยบายในการป้ องกันการลอกเลียนแบบ และสามารถที่จะดาเนิ นการได้ ยั่งยืนหรื อไม่
รวมทั้งขอทราบการคาดการณ์ รายได้ และยอดขายของบริ ษัทว่ าจะเข้ ามาเมื่อไร
กรรมการผู้จัดการ ชีแ้ จงต่ อที่ ประชุมผู้ถือหุ้ นถึงประเด็นดังกล่ าวว่ า บริ ษัทได้ ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการ
ลงทุนกับประเทศจีนมาเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งในอดีตมีประเด็นที่ต้องระวังเรื่ องการถูกลอกเลียนแบบสิ นค้ า แต่ ในปั จจุบัน
เทคโนโลยีของประเทศจี นมีความเจริ ญก้ าวหน้ ามากกว่ าประเทศไทย และบริ ษัทมีขั้นตอนการปฏิ บัติงานดังกล่ าว โดย
พิ จ ารณาถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลในระยะยาว ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ก ารซื ้ อ มาขายไป แต่ ยั ง พิ จ ารณาไปถึ ง ศั กยภาพในการซื ้ อ สิ น ค้ า
รวมถึงเน็ตเวิร์กของประเทศจีนซึ่ งกระจายไปทั่วโลก ดังนั้นการจับมื อเป็ นพันธมิตรในการดาเนิ นธุรกิจกับประเทศจีนจะ
ช่ วยให้ บริ ษัทสามารถกระจายสิ นค้ าไปได้ ในวงกว้ างยิ่งขึน้
สาหรั บเรื่ องการคาดการณ์ รายได้ และยอดขายของบริ ษัท พิจารณาตามแผนการดาเนิ นงานในระยะ 3 ปี ของ
บริ ษัท ซึ่ งมุ่งที่ จะผลักดันให้ เกิดการเติบโตในสั ดส่ วนที่ เพิ่มขึน้ ถึงร้ อยละ 10 – 15 แต่ ทั้งนีใ้ นช่ วงระหว่ างระยะเวลา 3 ปี
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บริ ษัทอาจจะมีโครงการอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมขึน้ มา อย่ างไรก็ตามบริ ษัทจะพิจารณาการลงทุนโดยมุ่งเน้ นผลประโยชน์ สูงสุดเป็ น
สาคัญ
นอกจากนี้ เพื่ อเป็ นการเพิ่ มความมัน่ ใจให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประธานฯ ได้เชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ยานุ รักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (“รศ.ดร.มนตรี ฯ ”) ให้ขอ้ คิดเห็ นในแนวทางการบริ หารของบริ ษทั
ดังกล่าวข้างต้น
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ แจ้ งต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในฐานะประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ถึงแนวทาง
การบริ หารงานดังกล่ าวว่ า บริ ษัทดาเนินธุรกิจภายใต้ การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และจากประเด็น
คาถามของผู้ถือหุ้นเรื่ องแผนการร่ วมมือทางธุรกิจกับประเทศจีน ยกตัวอย่ างเช่ น ธุรกิจอาลีบาบา ถือได้ ว่าเป็ นทั้งวิกฤตและ
โอกาสได้ โดยมองในแง่ ของโอกาสทางธุรกิจถือว่ าเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ เกิดกิ จกรรมขึน้ เนื่ องจากประเทศจีนมีพืน้ ที่มาก
มีประชากรมากคิดเป็ นสัดส่ วน 1 ใน 4 ของประชากรโลก เป็ นกลุ่มประเทศที่มกี าลังซื ้อสู งในปั จจุบัน ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่จะ
ทาให้ เกิดการกระตุ้นการเติบโต ทาให้ บริ ษัทสามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ มากขึน้ ซึ่ งผลสุดท้ ายจะเกิดเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นใน
ที่สุด
ภายหลังการตอบคาถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ
ได้กล่าวขอบคุณต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมในเวลา 11.15 น.

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

ลงนาม.......................................................
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)
เลขานุการบริ ษทั
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 2
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4

รายงานประจาปี 2561
พร้ อมงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 3
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบ
การเงินบริ ษทั และเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงินของบริ ษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่
เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 116 นั้น บริ ษทั มหาชนจากัดต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่ง
ไว้เป็ นทุนสารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสารอง
นี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบี ยน เว้นแต่บริ ษทั จะมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ตอ้ งมีทุน
สารองมากกว่านั้น
โดยในปี 2561 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 48.54 ล้านบาท ซึ่ งตาม
มาตรา 116 แห่ ง พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดฯ และข้อบังคับ ของบริ ษ ัทข้อ 39. บริ ษ ัทต้อ งจัด สรรกาไรสุ ท ธิ
ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ งปี 2561 บริ ษทั ได้จดั สรรกาไรสะสมเป็ นทุน
สารองตามกฎหมายจานวน 2.5 ล้านบาท
ดังนั้นทางบริ ษทั จะขอเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายดังกล่าว และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ดังนี้
 จัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิด
เป็ นร้อยละ 5.15 ของกาไรสุทธิประจาปี ดังนั้นบริ ษทั จะมีทุนสารองสะสมตามกฎหมายรวมจานวน 25.6
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.23 ของทุนจดทะเบียน
 จ่ายเงินปั นผลจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ ้นละ 0.030227 บาท ซึ่ ง
เป็ นส่ วนที่กิจการต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ นไม่
เกิน 29,002,500 บาท โดยมีกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 30
เมษายน 2562 และการจ่ายเงินปั นผลจะดาเนินการภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ข้อมูลเปรี ยบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล ระหว่างปี 2560 และ ปี 2561
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
จัดสรรเงินสารอง 5% ตามกฎหมาย (ล้านบาท)
จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)
สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักสารอง (%)*

ปี 2560

ปี 2561
71.49
3.60
861.66
0.0603
51.96
76.53%

หมายเหตุ : บริษทั มีอตั ราการจ่ ายเงินปันผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงินปันผลทั้งของปี 2560 และ ปี 2561

48.54
2.5
959.49
0.030227
29.00
62.99%
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 4
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

ประวัติกรรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
1. รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ ส ระ / ประธาน
คณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

55 ปี
ไทย
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ปริ ญญาโท
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 99/2012 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2555 – ปั จจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ สระ /ประธานคณะกรรมการ
สรรหา / กรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2539 – ปั จจุบัน ผู้อานวยการ
ศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา
ผู้เชี่ยวชาญของโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไทย (iTAP)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ที่ปรึ กษา
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนไทย
ที่ปรึ กษา
สมาคมธุรกิจไม้ยางพารา
กรรมการ
คณะกรรมการการรับรองไม้เศรษฐกิ จไทย สานักงานการรับรอง
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ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา

ไม้เศรษฐกิจไทย
ด้านอุตสาหกรรมป่ าไม้
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -

6 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 93 (13/14 ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 75 (3/4 ครั้ง)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)
- ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรื อที่
การมี/ไม่ มี ส่ วนได้ เสียกับบริษัท และ
ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
บริษัทย่ อยในปัจจุบนั หรื อในช่ วง 2 ปี ที่
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
ผ่านมา (สาหรับการพิจารณาแต่ งตั้ง
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถ
เพื่อดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ)
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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ประวัติกรรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
2. นายอารักษ์ สุ ขสวัสดิ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม / กรรมการสรรหา /
กรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน / กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง /
กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริ หาร
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท

การศึกษา

48 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม / กรรมการสรรหา / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการผูจ้ ดั การ /
กรรมการบริ หาร
ปริ ญญาโท
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแห
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประกาศนียบัตร
 (DAP) รุ่ นที่ 95/2012 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 16
 หลักสูตรผูเ้ ชี่ยวชาญและผูช้ านวญการประจาตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่ นที่ 6
สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
(วพน.)
 หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 4 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Master of Investment Courses (Ultra Wealth Group รุ่ นที่ 3)
 หลักสู ตร “วิทยาการการจัดการสาหรับนักบริ หารระดับสู ง” (วบส.) รุ่ นที่ 1
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 95/2012 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2542 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษั ท / กรรมการบริ หาร / กรรมการผู้ จั ด การ /
ผู้อานวยการฝ่ ายขายและการตลาด (รั กษาการ)
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
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ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา

2558 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อย
2560 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อย
2560 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษทั ร่ วม
2560 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั ไพร์ ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์ จี จากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จากัด)
2560 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะ
บริ ษทั ร่ วม
2560 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั แพลนเนทบอร์ด จากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อย
2550 – ปั จจุบัน กรรมการ
คณะกรรมการ Council of Asia Furniture Associations (CAFA)
2555 – 2559 นายกสมาคม
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนไทย
การดาเนินธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์
- ไม่มี 6 บริ ษทั ตามรายละเอียดข้างต้น
- ไม่มี -

15.78 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กับนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
และน้องสาวของนายชาลี สุขสวัสดิ์ กับ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งปั จจุบนั ทั้ง 4 ท่าน
ตามที่กล่าวมา ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั
6 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100 (14/14 ครั้ง)
คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (3/3 ครั้ง)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนร้อยละ 100 (3/3 ครั้ง)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)
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ประวัติกรรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
3. นางสาวทิพวรรณ สุ ขสวัสดิ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม / กรรมการบริ หาร / รอง
กรรมการผูจ้ ดั การ / เลขานุการบริ ษทั
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง

45 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การ / เลขานุการบริ ษทั
ปริ ญญาตรี
สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2542 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร / รองกรรมการผู้จัดการ /
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อย
2560 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อย
2560 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั แพลนเนทบอร์ด จากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อย
การดาเนินธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และด้านบัญชีการเงิน
- ไม่ มี 3 บริ ษัท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
- ไม่ มี -

15.6541 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กับนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
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ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา

และน้องสาวของนายชาลี สุขสวัสดิ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งปั จจุบนั ทั้ง 4 ท่าน
ตามที่กล่าวมา ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั
6 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 93 (13/14 ครั้ง)
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 4 (ต่ อ)
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 (ต่ อ)
คานิยามกรรมการอิสระของบริษทั
(ทีเ่ ป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์)
o ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
o ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อ
สานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
o ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
o ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคย
เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทา เป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกับ สิ นทรั พย์ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ห รื อรั บ ความ
ช่ ว ยเหลื อทางการเงิ น ด้ว ยการรั บหรื อ ให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สิน ทรั พย์ เป็ นหลัก ประกัน หนี้ สิ น รวมถึ ง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ
3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การ
คานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว
ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
o ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
o ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
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อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้น
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
o ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
o ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
o ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั

ตารางเปรี ยบเทียบข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2562 (ปี ทีน่ าเสนอ)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
34,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
จานวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
34,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
จานวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท

ปี 2561

ค่ าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2562

หลักการเดิม
เท่าเดิม

เท่าเดิม

เท่าเดิม
เท่าเดิม
เท่าเดิม
เท่าเดิม

การเปลีย่ นแปลง

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 5
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7
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สาหรับสิ ทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ประกันสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรื อ
สโมสรเพื่อการพักผ่อนหรื อสันทนาการ (Member Club) –ไม่มีอนึ่ง ในปี 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น
5,102,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฎอยูใ่ น
รายงานประจาปี 2561 ส่วนโครงสร้างการจัดการ หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี

รวมถึงเพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล

บริ ษทั ได้

กาหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม
โบนัส ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น และตามอานาจอนุมตั ิที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคน
ต่อปี จะต้องนาเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียดและ
ความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 6
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8
การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
จากการประชุ มของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2562 มีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั สรุ ปว่า บริ ษทั ได้แต่งตั้ง นายอัครเดช
เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ซึ่ งปี 2561 เป็ น
ปี ล่าสุด และเป็ นปี ที่ 2 ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ของการเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ผูส้ อบ
บัญชี ได้ทาหน้าที่ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ และมีขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบั บริ ษทั เป็ นอย่า งดี ม าโดยตลอด ดัง ตาราง
รายชื่ อผูส้ อบบัญชีใน แต่ละปี ดังนี้
รายการ
ชื่ อสานักงาน
ตรวจสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

ปี 2562
(นาเสนอเพื่อพิจารณา)
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด

ปี 2561
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด

นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389
หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3425
หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803
หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จากัด เห็นควรและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชี ที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชี
กับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งมีความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่โดยปราศจากอิทธิ พลของบุคคลอื่นที่ทาให้เกิดความสงสัยในความเป็ นกลางหรื อความเที่ยงธรรมของ
ผูส้ อบบัญชี
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389
หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
2803 หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2562 ต่อไป
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ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 ที่
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี 2562 เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิ น 2,550,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้ นเมื่อเปรี ยบเที ยบกับค่าสอบบัญชี ปี 2561 เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 100,000 บาทต่อปี
เนื่ อ งจากปริ มาณเนื้ องาน ขั้น ตอน ระยะเวลาของการสอบบั ญ ชี จ ะเพิ่ ม ขึ้ นมากจากปี 2561 ซึ่ งสมเหตุสมผลที่
จะเสนออัต ราค่า สอบบัญ ชี ด ัง กล่า วต่อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี 2562 พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ ค่าสอบบัญชีประจาปี
2562 ในส่วนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,550,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
รายการ
ค่าตรวจสอบประจาปี (Audit Fee)
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)
(Non-Audit Fee)
รวมค่ าสอบบัญชีท้งั หมดของบริษัท
และบริษัทย่ อย

ปี 2562
(นาเสนอเพื่อพิจารณา)
1,740,000

1,670,000

810,000

780,000

2,550,000

2,450,000

ปี 2561

เนื่ องจากในการนาเสนอครั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ผูส้ อบบัญชี และสังกัดสานักงานสอบบัญชี เดียวกัน ดังนั้น
คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้บริ ษทั ดาเนิ นการวางแผนกาหนดการทางาน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผูส้ อบบัญชี
และติดตามงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ จะสามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา

หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
23 ปี (2538 - ปั จจุบนั )
 บริ ษทั สานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จากัด
(2538 - 2546)
 บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จากัด
(2546 - 2547)
 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
(2547 - ปั จจุบนั )

การฝึ กอบรม

ประสบการณ์ดา้ นการสอบบัญชี

นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล
กรรมการบริ หาร
45 ปี
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 บัญชีบณ
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งในสานักงาน
อายุ
คุณวุฒิ / คุณสมบัติ

แบบสรุปประวัตขิ องผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
นายเมธี รัตนศรีเมธา
กรรมการผูจ้ ดั การ (หัวหน้าสานักงาน)
60 ปี
ั ฑิตและนิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
 บัญชีบณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
38 ปี (2523 - ปั จจุบนั )
 บริ ษทั สานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จากัด
(2523 - 2546)
 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
(2547 - ปั จจุบนั )

หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
48 ปี (2513 - ปั จจุบนั )
 บริ ษทั สานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จากัด
(2513 - 2546)
 บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จากัด
(2546 - 2552)
 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
(2552 - ปั จจุบนั )

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
กรรมการบริ หาร
71 ปี
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 บัญชีบณ
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 7
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9
ข้ อมูลเบื้องต้ นเกีย่ วกับเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้ านบาท มีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์

: เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ชาระคืนหนี้ และ/หรื อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจ
ประเภทของหลักทรัพย์ : หุน้ กูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิหรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ชนิ ดทยอยคืนเงินต้น
หรื อคืนเงิ นต้นครั้ งดี ยวเมื่ อครบกาหนดไถ่ถอน มี ประกันหรื 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
และการจดทะเบี ยนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอานาจของกรรมการผูจ้ ดั การและ
มอบอ านาจให้ แ ก่ กรรมการผูจ้ ัด 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
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 8
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 13 วาระที่ 15 และวาระที่ 16
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
วันที่ 29 มีนาคม 2562
ข้าพเจ้า บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1.
การลดทุน / เพิม่ ทุน
การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้ดาเนิ นการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 68,425,178.25
บาท มู ล ค่ า หุ ้ น ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.25 บาท จากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ย น 354,137,269.00 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่
285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ จานวน 273,700,713 หุ ้น ก่อนที่จะดาเนิ นการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
อนึ่ง ในการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ จะไม่รวมถึงหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิในใบสาคัญแสดงสิ ทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (“ECF-W2”) ที่ได้รับการอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ จานวน 53,484,650 หุ ้นและใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิในการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (“ECF-W3”) ที่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ จานวน 129,958,631 หุน้
การเพิม่ ทุน
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จากเดิ มทุ นจดทะเบี ยน 285,712,090.75
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 312,462,090.75 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 26,750,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้น
สามัญจานวน 107,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่ าทีต่ ราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)

 แบบกาหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

หุน้ สามัญ

ไม่เกิน 12,000,000

0.25

ไม่เกิน
3,000,000.00

หุน้ สามัญ

ไม่เกิน 95,000,000

0.25

ไม่เกิน
23,750,000.00
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2.

การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
2.1
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
ก. รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

เพื่ อ รองรั บ การปรั บ สิ ท ธิ ข องใบส าคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ECF-W3

หมายเหตุ:

2.2

จานวนหุ้น
(หุ้น)
12,000,000

อัตราส่ วน (เดิม :
ใหม่ )
-

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
ไม่คิดมูลค่า

วัน เวลา จองซื้ อ
และชาระเงินค่ าหุ้น
-

หมายเหตุ
หมายเหตุ

เพื่อจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิของ ECF-W3 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน ตามเงื่อนไขของการปรับสิ ทธิที่กาหนดไว้ในข้อกาหนด
สิ ทธิ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่ องจาก
ในการคานวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่น้ นั จะต้องคานวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ” ซึ่ งได้กาหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ” ซึ่ งหมายถึง
มูลค่าการซื้อขายหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั ฯ หารด้วยจานวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ที่ทาการซื้ อขาย
ทั้ง หมดในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ในระหว่า งระยะเวลา 7 ท าการ (วัน ที่ เ ปิ ดท าการซื้ อ ขายของตลาด
หลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ ใช้ในการคานวณ ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถคานวณได้ โดย
บริ ษทั ฯ จะสามารถคานวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที่ผซู ้ ้ือหุ ้นสามัญจะไม่ได้
รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
ข. การดาเนินการของบริษัทฯ กรณีทมี่ เี ศษของหุ้น
ในกรณี ที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ ดังกล่าวทิ้ง
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)

จัดสรรให้ แก่
บุคคลในวงจากัด (Private
Placement)

ประเภท
หลักทรั พย์
หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น
(หุ้น)
ไม่เกิน 95,000,000

ร้ อยละต่ อทุนชาระแล้ว
1/

ไม่เกินร้อยละ 10

หมายเหตุ
หมายเหตุขอ้ 1 ข้อ 2 ข้อ 3
และข้อ 4

หมายเหตุ:
1. บริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดี ยวเต็มจานวนหรื อแต่บางส่ วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ นคราว
เดี ยวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี ใด ๆ จานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิ น
95,000,000 หุน้ หรื อไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการเพิ่ม
ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
2. บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก) เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่ องการ
กาหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คง และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้
จริ ง รวมทั้งมีความรู ้ความสามารถประสบการณ์ หรื อศักยภาพในการที่เป็ นประโยชน์หรื อส่ งเสริ มการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด บริ ษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยรายชื่อผูล้ งทุนที่ได้รับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
3. ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) นี้จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ ้น
นั้น โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุน้ นั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกาหนดราคาเสนอ
ขายหุ ้นต้องย้อนหลังไม่เกิ นกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่ เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณี ที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจกาหนดราคา
เสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ตอ้ งไม่เกิ นร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ คานวณได้ขา้ งต้น โดยในการกาหนด
ส่ วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็ นครั้ง
เดี ยวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ ้น รายชื่ อบุ คคลในวงจากัด และเงื่ อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดาเนิ นการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
3. ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึ งการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่า วต่อหน่ วยงานราชการหรื อหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อง และการนาหุ ้น สามัญ เพิ่มทุ น ของบริ ษทั ฯ เข้าจด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และมี อานาจในการดาเนิ นการอื่ นใดอันจาเป็ นและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
3.
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อขออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเดอะ
แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ ห้องศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240 ทั้งนี้ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562
(Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

57| ห น้ า ที่

4.

5.

6.

7.
8.
9.

การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ ามี)
1. การจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน
ชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
2. การดาเนิ นการขออนุ ญาตจากตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เพื่อรับหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน และเข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
1. เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ECF-W3 ตามเงื่อนไขในการปรับสิ ทธิ ในข้อกาหนดว่า
ด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
2. การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้กบั กิจการ เพิ่มสภาพ
คล่องให้แก่บริ ษทั ฯ รวมทั้งเพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่ วนการลงทุนเครื่ องจักรแบบ
กึ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และ/หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
การลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริ ษทั ฯ
เข้าลงทุนโดยการถือหุ ้นสัดส่ วนร้อยละ 20 ในบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด รวมถึง
การเข้าลงทุนในส่ วนของบริ ษทั ร่ วมทุน (บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด : SAFE) ซึ่ งบริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั อี ซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด) เข้าถือหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 33.37 ทั้งนี้ SAFE มี แผนจะเข้าลงทุ นใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิม่ เติมในอนาคต และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้
ของโครงการ
ประโยชน์ ทบี่ ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะช่วยเสริ มสภาพคล่องทางการเงิน
และเป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นกิ จการ รวมทั้งเสริ มสร้างให้บริ ษทั ฯ มีฐานเงิ นทุนที่ แข็งแกร่ งขึ้นเพื่อ
รองรั บการขยายธุ รกิ จหลัก และ/หรื อธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ รวมถึ งการลงทุ นในธุ รกิ จ
พลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริ ษทั ฯ ในระยะยาว
ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุนและการจัดสรรเพิม่ ทุน
โปรดพิจารณาข้อ 6. ของแบบรายงานการเพิม่ ทุนฉบับนี้
รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
-ไม่มีตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
1.
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่4/2562
28 มีนาคม 2562
2.
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
13 มีนาคม 2562
2562
3.
4.

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์

5.

ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์

22 เมษายน 2562
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
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บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายชาลี สุขสวัสดิ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 9
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 16
สารสนเทศเกีย่ วกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (ECF-W3)
เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 12,000,000 หุ ้
นเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (ECF-W3) (“ECF-W3”) ซึ่ งออก
และจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น โดยการปรับสิ ทธิ ดงั กล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นจะเป็ นไปตามเงื่ อนไขการ
ปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญที่ ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของ ECF-W3 (“ข้ อกาหนดสิ ทธิฯ”) จากการที่ บริ ษทั
ประสงค์ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยการออกและจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวน
ไม่เกิน 95,000,000 หุน้
ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมด ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 จะต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ มีดงั ต่อไปนี้
1.
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้น
สามัญ
1.1
รายละเอียดของการเสนอขาย
บริ ษทั จะจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 12,000,000 หุ ้นเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไข
ของข้อกาหนดสิ ทธิฯ ของ ECF-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
: ใบส าค ญ
ั แสดงสิ ท ธิ ที ่ จ ะซื ้ อ หุ ้น สาม ญ
ั เพิ ่ม ทุ น ของ
ประเภทหลักทรัพย์
บริ ษทั อี สต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 3
ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ชนิดของหลักทรัพย์
: 129,958,631 หน่วย
จานวนทีอ่ อก
: 0.00 บาท
ราคาต่ อหน่ วย
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
อัตราการใช้ สิทธิเดิม
: 5 บาทต่อหุน้
ราคาการใช้ สิทธิเดิม
: 20 ตุลาคม 2560
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
: 3 ปี 4 เดือน
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดง
วิธีการจัดสรร
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ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

สิ ทธิ ในอัตรา 6 หุ ้นเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี
ที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะเริ่ มใช้สิทธิ ได้ครั้งแรกในวันที่
25 พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
และสามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้อีก 7 ครั้ง
จนถึ งสิ้ นสุ ด วันครบกาหนดอายุข องใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ
ทั้งนี้ วันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25
สิ ง หาคม 2562 วัน ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2562 วัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25
สิ งหาคม 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และครั้งสุ ดท้าย
กาหนดให้ตรงกับวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิซ่ ึงตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริ ษทั ให้เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าวเป็ นวัน
ทาการก่อนหน้า โดยบริ ษทั จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ และไม่มีขอ้ กาหนดเรี ยกให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกาหนด
: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกาหนดสิ ทธิ ฯ เรื่ องเงื่ อนไขการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ต้อง
ดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุ ้น
สามัญแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่
ออกใหม่ที่คานวณได้ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ทั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ
และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจากัด
บริ ษ ัท จึ ง จ าเป็ นต้อ งการจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ รองรั บ การปรั บ สิ ท ธิ ข อง ECF-W3 จ านวนไม่ เ กิ น
12,000,000 หุน้ ในกรณี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
ใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ รวมทั้งวิธีการคานวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ ระบุต่อไปนี้ จะไม่ทาให้
ผลตอบแทนใด ๆ ที่ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Pr ice1  Pr ice0 

[( A  MP)  BX ]
[ MP( A  B)]

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio1  Ratio0 

โดยที่

[ MP( A  B)]
[( A  MP)  BX ]

Price0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
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Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

คือ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ”
A
คือ จานวนหุ ้นสามัญที่ ได้เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ ้น
สามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจากัด
B
คือ จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
BX
คือ จานวนเงินที่ได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ที่
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
“ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ” ได้กาหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อ หุ ้นของหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุน้
สามัญทั้งหมดของบริ ษทั หารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ทาการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่เปิ ดทาการซื้ อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
“ราคาเฉลี่ยของหุน้ สามัญที่ออกใหม่” คานวณได้จากจานวนเงินทั้งสิ้ นที่บริ ษทั จะได้รับจากการเสนอขายหุ ้นหัก
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจานวนหุ ้นสามัญทั้งสิ้ นที่ออกใหม่ใน
ครั้งนั้น
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจากัด
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิ ทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่ องจากในการคานวณ
ราคา ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่น้ นั จะต้องคานวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ”
ซึ่ งได้กาหนดไว้เท่ ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ” ซึ่ งหมายถึง มูลค่าการซื้ อขายหุ ้น
สามัญทั้งหมดของบริ ษทั หารด้วยจานวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ทาการซื้ อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
ระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่ เปิ ดทาการซื้ อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันแรกของการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่สามารถคานวณได้
โดยบริ ษทั จะสามารถคานวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ
ในการจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที
ตั้งแต่วนั แรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัด ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
อนึ่ง ในกรณี ที่ราคาที่เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดที่คานวณได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั บริ ษทั จะไม่ทาการปรับสิ ทธิของ ECF-W3 แต่อย่างใด และในกรณี ดงั กล่าว บริ ษทั
จะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุน้ ที่ไม่ได้จดั สรรดังกล่าวต่อไป
การกาหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาการใช้ สิทธิและอัตราการปรับสิทธิ
รายละเอียดวิธีการคานวณการเปลี่ยนแปลงของราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะเป็ นไปตามข้อ 3.3.1 (ข)
ของข้อกาหนดสิ ทธิฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิ ทธิ ของ
ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคานวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ใหม่น้ นั จะต้องคานวณโดย
ใช้ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ” ซึ่ งได้กาหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั หารด้วยจานวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ทาการ
MP

1.2
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2.
2.1

2.2

2.3

ซื้ อ ขายทั้ง หมดในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ในระหว่า งระยะเวลา 7 วัน ทาการ (วัน ที่ เ ปิ ดท าการซื้ อ ขายของตลาด
หลัก ทรั พ ย์ฯ ) ติ ด ต่ อ กัน ก่ อ นวัน แรกของการเสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่สามารถคานวณได้ โดยบริ ษทั จะสามารถคานวณราคาการใช้สิทธิ และอัตรา
การใช้สิทธิได้ในวันแรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั กล่าวคือ
วันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยการเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ต้ งั แต่วนั แรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ให้แก่
บุคคลในวงจากัด ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
อนึ่ง ในกรณี ที่ราคาที่เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดที่คานวณได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั บริ ษทั จะไม่ทาการปรับสิ ทธิของ ECF-W3 แต่อย่างใด และในกรณี ดงั กล่าว บริ ษทั
จะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุน้ ที่ไม่ได้จดั สรรดังกล่าวต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแผนการใช้ เงิน และรายละเอียดโครงการ
วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้ เงิน และรายละเอียดของโครงการที่บริ ษัท และ/หรื อ
บริษัทย่ อยจะนาเงินทีไ่ ด้ รับจากการเพิม่ ทุนไปใช้ ในโครงการ
เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกาหนดสิ ทธิ ฯ เรื่ องเงื่อนไขการ
ปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ต้องดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุน้ สามัญแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลใน
วงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ที่คานวณได้ ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ทั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไป
กว่าเดิม บริ ษทั จึงจาเป็ นต้องการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 จานวนไม่เกิน
12,000,000 หุน้ ในกรณี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
ใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ รวมทั้งวิธีการคานวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ไม่ได้ทาให้
ผลตอบแทนใด ๆ ที่ ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
สาหรับแผนการใช้เงิน และรายละเอียดของโครงการที่บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยจะนาเงินที่ได้รับจากการเพิ่ม
ทุนไปใช้ในโครงการบริ ษทั นั้น รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (ECF-W3) สาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 2
ตุลาคม 2560
ผลกระทบทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ ในกรณีที่ไม่ สามารถดาเนินการโครงการได้ สาเร็จและความเสี่ ยงจากการดาเนินการ
โครงการ
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (ECFW3) สาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่ องจากเป็ นโครงการ
เดียวกันกับการใช้เงินจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 2
(ECF-W2) และ ECF-W3
งบประมาณทั้งหมดทีค่ าดว่ าจะใช้ ในเบื้องต้ น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่ าจะต้ องใช้ เพื่อให้ โครงการสามารถ
สร้ างรายได้ ให้ แก่ บริษัท
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4.

4.1

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (ECFW3) สาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่ องจากเป็ นโครงการ
เดียวกันกับการใช้เงินจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3
ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วกับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3
จานวนไม่ เกิน 12,000,000 หุ้น
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
ยังไม่สามารถคานวณได้ ในการคานวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ใหม่ของ ECF-W3 นั้น จะต้อง
คานวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ” ซึ่ งได้กาหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุน้ สามัญทั้งหมดของบริ ษทั หารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริ ษทั
ที่ทาการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่เปิ ดทาการซื้ อขายของตลาด
หลัก ทรั พ ย์ฯ ) ติ ด ต่ อ กัน ก่ อ นวัน แรกของการเสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) ซึ่งปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่สามารถคานวณการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ได้
การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=
จานวนหุน้ เพิ่มทุน
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ เพิม่ ทุน
=
12,000,000
959,405,082 + 12,000,000 + 129,958,631
=
ร้อยละ 1.09
หากมีการปรับสิ ทธิเกิดขึ้นและมีผถู ้ ือใช้สิทธิตาม ECF-W3 จนเต็มจานวน จะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วน
การถือหุน้ (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 1.09
การลดลงของกาไรต่ อหุ้น (Earning per Share Dilution)
=
กาไรต่อหุน้ ก่อนเสนอขาย - กาไรต่อหุน้ หลังเสนอขาย
กาไรต่อหุน้ ก่อนเสนอขาย
= 0.0498 – 0.0493
0.0498
=
ร้อยละ 1.09
หากมีการปรับสิ ทธิ เกิดขึ้นและมีผถู ้ ือใช้สิทธิ ตาม ECF-W3 จนเต็มจานวน จะส่ งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่ วน
การถือหุน้ (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 1.09
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่ องต่ างๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
73/2558 เรื่ อง รายการในหนังสื อนัดประชุ มผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ของ ECF-W3 จานวนไม่ เกิน 12,000,000 หุ้น
การเปลี่ยนแปลงของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
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4.2

4.3

จานวนไม่เกิ น 95,000,000 หุ ้น จะเป็ นไปตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกาหนดสิ ทธิ ฯ ตามที่ แสดงรายละเอี ยดการ
คานวณไว้ในข้อ 1.1 ซึ่งมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิ ทธิ ของ ECFW3 ได้ในขณะนี้ เนื่ องจากในการคานวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ใหม่น้ นั จะต้องคานวณโดยใช้
“ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ” ซึ่งได้กาหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ”
ซึ่ งหมายถึง มูลค่าการซื้ อขายหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั หารด้วยจานวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ทาการซื้ อขาย
ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่เปิ ดทาการซื้ อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่ งปั จจุบนั
บริ ษทั ยังไม่สามารถคานวณได้ โดยบริ ษทั จะสามารถคานวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ได้ในวันแรก
ที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั กล่าวคือ วันแรกของการเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตรา
การใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัด ทั้งนี้
บริ ษทั จะแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
เหตุผลและความจาเป็ นในการออกออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิของ ECF-W3 จานวนไม่ เกิน
12,000,000 หุ้น
เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกาหนดสิ ทธิ ฯ เรื่ องเงื่อนไขการ
ปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ต้องดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุน้ สามัญแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลใน
วงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ที่คานวณได้ ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ทั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไป
กว่าเดิม เนื่องจากบริ ษทั ประสงค์ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
บริ ษ ัท จึ ง จ าเป็ นต้อ งการจัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ รองรั บ การปรั บ สิ ท ธิ ข อง ECF-W3 จ านวนไม่ เ กิ น
12,000,000 หุ ้น เนื่ องจากการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิ น 95,000,000 หุ ้น ในกรณี ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ รวมทั้ง
วิธีการคานวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 จะไม่ทาให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผถู ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ หรื อ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ จะได้รั บเมื่ อ มี การใช้สิท ธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
อนึ่ง ในกรณี ที่ราคาที่เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดที่คานวณได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั บริ ษทั จะไม่ทาการปรับสิ ทธิของ ECF-W3 แต่อย่างใด และในกรณี ดงั กล่าว บริ ษทั
จะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุน้ ที่ไม่ได้จดั สรรดังกล่าวต่อไป
ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่ อรองรับการปรับสิ ทธิของ ECF-W3
จานวนไม่ เกิน 12,000,000 หุ้น
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (ECFW3) สาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่ องจากเป็ นแผนการ
ใช้เงินเดียวกันกับการใช้เงินจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3
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4.4

4.5

5.

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่ งเงินทุนในกรณีที่เงินได้ จากการออกหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จานวนไม่ เกิน 12,000,000 หุ้น ไม่ ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมด
ทีต่ ้ องใช้ ในการดาเนินการตามโครงการ
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (ECFW3) สาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่ องจากเป็ นแผนการ
ใช้เงินเดียวกันกับการใช้เงินจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3
ผลกระทบทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ ต่ อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษัท อันเนื่ องมาจากการเพิ่มทุนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิของ ECF-W3 จานวนไม่
เกิน 12,000,000 หุ้น และการดาเนินการตามแผนการใช้ เงิน
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (ECFW3) สาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่ องจากเป็ นแผนการ
ใช้เงินเดียวกันกับการใช้เงินจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3
คารับรองของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิ บตั ิหน้าที่
ดังกล่าวเกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ สามารถฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษทั
ได้ตามมาตรา 85 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ
หากการปฏิบตั ิหน้าที่ น้ นั เป็ นเหตุให้กรรมการหรื อบุคคลที่ มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ือหุ ้น
สามารถใช้สิทธิ ฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริ ษทั ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิม่ เติม)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

.........................................................
(นายชาลี สุขสวัสดิ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 10

ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 17.

ข้อ 18.

ข้อ 19.

ข้อ 20.

หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน
แต่ไม่เกินสิ บห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
กรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ กรณี เลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
(3) บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล าดับ ลงมา เป็ นผู ้ไ ด้รั บ เลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการเท่ า จ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุม
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้จบั ฉลากกัน
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด หรื อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตาม ข้อ 22.
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
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ข้อ 35.

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดื อน นับแต่
วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่ สิบห้าวัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลาย ซึ่ ง
เข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่ สิบ
ห้าวันนับ แต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่ นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสี่ ครั้งใด จานวน ผูถ้ ือ
หุ ้นซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ในข้อ 37 ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสี่ ตอ้ ง ร่ วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั

ข้อ 36.

ในการเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ให้ค ณะกรรมการจัด ทาเป็ นหนัง สื อนัด ประชุ ม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา
ระเบี ยบ วาระการประชุม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็ นของ
คณะกรรมการในเรื่ อ งดัง กล่า ว และจัด ส่ ง ให้ผู ถ้ ื อ หุ ้น และนายทะเบี ย นทราบไม่น้อ ยกว่า เจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อ ยกว่า
สาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้

ข้อ 37.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรื อ ไม่น้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ ง ของจานวนผูถ้ ือ หุ ้น ทั้ง หมด และต้อ งมีหุ้น นับ รวมกัน ได้ไม่น้อ ยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้
เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยก
ประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ ให้นัดประชุ มใหม่ และในกรณี น้ ี ให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยัง ผูถ้ ื อ หุ ้น
ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38.

ให้ป ระธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม
หรื อไม่ สามารถปฏิ บัติ หน้าที่ ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ประชุ ม ถ้าไม่ มี รองประธาน
กรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
คนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39.

ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ที่สาคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการควบรวมกิจการ
กับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น

ข้อ 40.

กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการที่ พ ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระ และก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่น ๆ
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ข้อ 45.

ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิ นกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล
เงิ น ปั น ผลนั้น ให้แ บ่ ง ตามจานวนหุ ้น หุ ้น ละเท่ า ๆ กัน เว้น แต่จ ะได้มี กาหนดไว้เ ป็ นอย่า งอื่ น สาหรั บ
หุน้ บุริมสิ ทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็ นว่าบริ ษทั มีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายในหนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้นและให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้น
ในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย

ข้อ 46.

บริ ษทั ต้องการจัดหากาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
สิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 47.

ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 11

ข้ อปฏิบัตสิ าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
ซึ่งจะเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้การจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ ผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป
ทั้งนี้บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิที่จะผ่อนผันการยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
 เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั ใคร่ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงหลักฐานและปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
 บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิ จ หรื อ
ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุของผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี ้ (สิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 18) มาให้ วนั ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
2. กรณี มีการมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิ ดอากรแสตมป์
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงาน
รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ สาเนาใบขับ ขี่ หรื อ สาเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ นชาวต่ า งชาติ ) ที่ ย งั
ไม่หมดอายุ ของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี ้ (สิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 18) มาให้ วนั ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล
1. กรณี ผมู ้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้า ราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อสาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
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สาเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล (กรณี เป็ นนิ ติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิ น 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี ้ (สิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 18) มาให้ วนั ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น


2.

กรณี มีการมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิ ดอากรแสตมป์
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อสาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง ของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั และผูร้ ับมอบฉันทะ
 สาเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล (กรณี เป็ นนิ ติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิ น 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี ้ (สิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 18) มาให้ วนั ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
ในกรณี สาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่ จดั ทาขึ้นในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
บริ ษ ทั จัด ส่ งหนังสื อมอบฉัน ทะแบบ ก. ข. และ ค. ตามที่ กรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์กาหนด
หากผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ ดังนี้
 ให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาให้
 ผู ม้ อบฉัน ทะจะต้อ งมอบฉัน ทะให้บุค คลใดบุค คลหนึ่ ง ตามความประสงค์ห รื อ เลือ กมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผูร้ ับ
มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
 ผูม้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอี ยดในหนังสื อมอบฉันทะ และลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบ
ฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
 ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสื อมอบฉั นทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบอานาจฉันทะ
ดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
 ส่ งหนังสื อมอบฉันทะฉบับจริ งพร้อมปิ ดอาการแสตมป์ และเอกสารประกอบมาทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน
ตามชื่อ - ที่อยูข่ องบริ ษทั โดยจ่าหน้าซองถึง
สานักงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) สาขาลาลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โดยโปรดส่ งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562
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หากผูร้ ั บมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนาหนังสื อมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ณ สถานที่
ประชุม เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชัว่ โมง ก่อนการเริ่ มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่ มประชุม

หมายเหตุ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด ( มหาชน) ขอสงวนสิ ทธิ ในการอนุญาตให้เฉพาะผูม้ ีเอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนเข้าร่ วมประชุมเท่านั้น
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ สถานที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งชัว่ โมง หรื อ
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนถึงกาหนดเวลาเริ่ มการประชุม
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนน
ศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
 การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
บริ ษทั จะจัดเตรี ยม บัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผถู ้ ือหุน้ ณ จุดลงทะเบียนบริ เวณทางเข้าห้องประชุมเพื่อผูถ้ ือหุน้ หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงตามวาระการประชุม
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
การออกเสี ยงลงคะแนน จะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยประธานในที่ ประชุ ม จะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ ื อ หุ ้น พิจารณา
ลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยงให้ผถู ้ ือหุ ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริ ษทั เก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทาการ
ตรวจนับ ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มีคนกลางร่ วมทาหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุม
1. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
o กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยง เป็ นเสี ยงชี้ขาด
o ในกรณี อื่ น ซึ่ งมี ก ฎหมาย และ/หรื อ ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท กาหนดไว้แ ตกต่ า งจากกรณี ป กติ
ให้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามที่ กาหนดนั้น โดยประธานที่ ประชุมจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นในที่ ประชุ ม
รับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ั บมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงตามที่ ผูม้ อบฉันทะระบุ ไว้
ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ยกเว้นการออกเสี ยง
เลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ ประชุมอาจเชิ ญผูน้ ้ ันออกนอกห้องประชุมชัว่ คราวได้

73| ห น้ า ที่

หลักเกณฑ์ การนับคะแนนเสียง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง บริ ษทั จะนับ
คะแนนเสี ยงที่ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงที่ ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจากคะแนนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ก่อนเริ่ มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริ ษทั จะนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระโดยการหักคะแนน
เสี ยงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ออกจากหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละ
วาระของการประชุ มก่ อนเริ่ มวาระถัดไป ยกเว้ น การลงคะแนนเสี ยงในระเบี ยบวาระการประชุ มที่ 6 พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้น
ทุกรายที่เข้าร่ วมประชุม (ทั้งกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง)
หมายเหตุ ; บริ ษทั ลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงการประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยระบบ Barcode
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
1. ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสี ยงเป็ นแผ่นพิมพ์สาหรับแต่ละ
วาระการประชุม (ทั้งหมด 16 วาระ ไม่รวมวาระ เรื่ องอื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผูถ้ ือหุ ้นและ
สิ ทธิ ออกเสี ยง โดยถือว่าหนึ่ งหุ ้นมีหนึ่ งเสี ยง ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องใช้บตั รหลักฐาน
ในการออกเสี ยงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ จะ
ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงเป็ นแผ่นพิมพ์ แยกหัวข้อเป็ นข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่ งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการไว้ท้ งั 3 ท่ าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยผูถ้ ือหุ ้นใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่
ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
4. วาระที่ 9, 10 (สาหรั บการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ ของบริ ษัท), 11,
12, 13, และ 14 วาระดังต่อไปนี้ จะใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
5. สาหรั บการทาเครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสี ยง ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถออกเสี ยงลงคะแนนเห็ นด้วย
ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผูถ้ ือหุ ้นทาเครื่ องหมายถูก () หรื อ กากบาท ()
อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็ นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น
6. บัตรเสี ย คือ บัตรหลักฐานการออกเสี ยงลงคะแนนที่มีการกาเครื่ องหมายอื่นใดนอกจากเครื่ องหมายถูก
() หรื อ กากบาท () เพียงหนึ่งเครื่ องหมาย หรื อ มากกว่าหนึ่งช่อง หรื อ เป็ นการออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่ตรงกับวาระที่กาลังพิจารณา จะถือเป็ นบัตรเสี ย
7. การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผยโดยประธานในที่ประชุม หรื อผูท้ ี่ดาเนิ นการประชุมแทน
อยูใ่ นระหว่างนั้น จะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ที่งดออกเสี ยง หรื อไม่เห็นด้วยชูมือขึ้น และส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงที่
ทาเครื่ องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กาลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
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8.

9.

เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ทาการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้นที่งดออกเสี ยงหรื อไม่เห็นด้วย
เสร็ จแล้วจะทาการนับคะแนนและแสดงผลสรุ ปคะแนนเสี ยงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุม
จะเป็ นผูส้ รุ ปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ามาร่ วมประชุมจะมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่ วมประชุมเท่านั้น สาหรับ
ท่านผูถ้ ื อหุ ้นที่ กลับไปก่ อนการประชุ มสิ้ นสุ ดนั้น จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ ยงั มิ ได้
พิจารณา
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 12

ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
มาด้วยตนเอง

ผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง
เริ่ ม 11.00 น.

โต๊ะลงทะเบียนผูไ้ ด้รับ
มอบฉันทะ เริ่ ม 11.00 น

ตรวจสอบหนังสื อมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจาตัว
และใบลงทะเบียน

แสดงหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมบัตรประจาตัวผูม้ อบและ
สาเนาบัตรประจาตัวของผูร้ ับ
มอบฉันทะ
ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode

หมายเหตุ
 -นับคะแนนเสี ยงโดยวิธีการ
หักคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็ นด้วย
และงดออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
ออกจากจานวนหุ ้ น ทั้ง หมด
ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ทธิ อ อก
เสี ยง
 -กรุ ณาส่ งบัตรลงคะแนนทุก
วาระคื นต่อเจ้าหน้าที่ บ ริ ษทั
เมื่อเสร็ จสิ้นการประชุม

ประธานเปิ ดการประชุม (เวลา 13.00 น)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
ลงคะแนนเสี ยง
นับคะแนนเสี ยง
ประธานกล่าวสรุ ปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม

ผูต้ อ้ งการออกเสี ยง “ไม่
เห็นด้วย” หรื อ “งดออก
เสี ยง” ในวาระนั้น ๆ ให้
กรอกบัตรลงคะแนน
และชูมือเพื่อให้
เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 13

ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัททีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
คุณวุฒกิ ารศึกษาสู งสุ ด

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

83 ปี
ไทย
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต (กิตติมศักดิ์)
สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดา้ นการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (ทบ.)
โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.).
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสาหรับผูบ้ งั คับบัญชาชั้นสูง
กระทรวงกลาโหม
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 10/2004
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2557 – ปั จจุบัน
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2547 – ปั จจุบัน
ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษทั ทีกรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
2529 – ปั จจุบัน
ประธานที่ปรึ กษาและกรรมการด้ านการศึกษา
โรงเรี ยนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E.Tech)
2520 – ปั จจุบัน
ผู้นาองค์ กรไลออนส์ สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
2529 – ปั จจุบัน
นายทหารพิเศษประจากรมทหารราบที่ 21 รั กษาพระองค์
2535 – ปั จจุบัน
ประธานด้ านการศึกษา มูลนิธิไตรแก้ ว โรงเรี ยนธรรมวาที
2547 – ปั จจุบัน
นายกสมาคมทหารผ่ านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 – ปั จจุบัน
ประธานมูลนิธิและที่ปรึ กษาไลออนส์ ประเทศไทย
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ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
ทีอ่ ยู่
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562

ด้ านการบริ หารจัดการ
2 บริ ษทั ตามรายละเอียดข้างต้น
1 กิจการ ตามรายละเอียดข้างต้น
- ไม่มี-

-ไม่มี- (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
-ไม่มี6 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100 (14 ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4 ครั้ง)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
-ไม่มี-
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ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัททีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
: ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท

การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

61 ปี
ไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ปริ ญญาเอก
เศรษฐศาสตร์
University of Minnesota, U.S.A.
ปริ ญญาโท
เศรษฐศาสตร์
University of Minnesota, U.S.A.
ปริ ญญาโท
พัฒนบริ หารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 69/2008 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2555 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ สระ / ประธาน
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง / ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่ าตอบแทน
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการ
บริ ษทั โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ
บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั เมกาเคม จากัด (มหาชน)
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ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา

ทีอ่ ยู่
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562

2559 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
2554 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั เลิร์นเทค จากัด
2558 – ปั จจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั บ้านสวยกรุ๊ ป (สุราษฎร์ธานี) จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการ
บริ ษทั พีซีเอ็น คอร์ป จากัด (มหาชน)
ด้ านการบริ หารจัดการ และด้ านบัญชี – การเงิน
6 บริ ษทั ตามรายละเอียดข้างต้น
3 บริ ษทั ตามรายละเอียดข้างต้น
- ไม่มี

- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี 6 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100 (14/14 ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (3/3 ครั้ง)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (3/3 ครั้ง)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
-ไม่มี-
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 14
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่............................................................................................
1. ข้าพเจ้า.................................................สัญชาติ.........................................อยู่บา้ นเลขที่..................................ถนน
.....................................ตาบล/แขวง........ .............................อ าเภอ/เขต...............................................................จังหวัด
..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .............................................
2. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ...............................อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ...............................
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม.........................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ.........................................หุน้
และออกเสี ยงคะแนนได้เท่ากับ.................................................เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ...................................หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสี ยง
3. ขอมอบฉันทะให้
1. ...................................................................................................................อายุ.........................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน..........................................................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................................หรื อ
2 ......................................................................................................................อายุ. ........................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน..........................................................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................................หรื อ
3 ......................................................................................................................อายุ.........................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน..........................................................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอน
เวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อ ที่จะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลาและ
สถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(………………………………………………)
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(………………………………………………)
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(………………………………………………)
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(………………………………………………)
หมายเหตุ : ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอมฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ น้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยง
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โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่........................................................................
วันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ...............................
(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สัญชาติ...........................................................อยู่
บ้านเลขที่...............................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ น
้ ของบริ ษทั .................อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน).........................................................
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม..........................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ............................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ...................................หุน้
และออกเสี ยงคงคะแนนได้เท่ากับ........................เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ.............................หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุ น
้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 13)
(1) ............................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................หรื อ
(2) ............................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................หรื อ
(3) ............................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์
วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ น ทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อ ที่จะพึงเลื่อ นไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกาไรสะสมสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ............รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ.........................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ............นายอารักษ์ สุ ขสวัสดิ์....................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ............นางสาวทิพวรรณ สุ ขสวัสดิ์..........................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
354,137,269 บาท เป็ น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ จานวน
273,700,713 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 26,750,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ น
107,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 312,462,090.75 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,249,848,363 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 15 พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 95,000,000 หุน้
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 16 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 สาหรับผูถ้ ือหุน้ เดิม (ECF-W3) จานวนไม่เกิน 12,000,000 หุน้
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 17 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่ เป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ใ นหนังสื อมอบฉันทะนี้ ใ ห้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ ในกรณี
ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อลงมติ ใ นเรื่ อ งใดนอกเหนื อ จากเรื่ องที่ ร ะบุ ไ ว้ข้า งต้น รวมถึ ง กรณี ที่ ก ารแก้ไ ข
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เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ั บ มอบฉันทะมีสิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้า
ระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)

หมายเหตุ
(1) ผูถ้ ื อหุ ้ นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉัน ทะให้ผูร้ ั บ มอบฉันทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ สามารถ

แบ่งแยกจานวนเงินให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3) ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น เป็ นผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อ งประชุ มศรี นคริ นทร์ 1
ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิง ส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อที่ จะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้วย
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
(สาหรับผูถ้ ือหุน้ ต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่..........................................................
วันที่....................เดือน...............................................พ.ศ..........................
(1) ข้าพเจ้า.....................................................................................สัญชาติ..............................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่...............................................ถนน........................................ตาบล/แขวง............................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................................ในฐานะผู ้
ประกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั .........................................................................................
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ..........................อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)....................................................................
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม..........................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ............................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ...................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ.............................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................เสี ยง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1).............................................................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง.....................................................
อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................หรื อ
(2).............................................................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง.....................................................
อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................หรื อ
(3).............................................................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง.....................................................
อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อ เข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุ มศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์
วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่ วน คือ
 หุน้ สามัญ...................................หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้...............เสี ยง
 หุน้ บุริมสิ ทธิ............................ .หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้...............เสี ยง
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด........................................................เสี ยง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกาไรสะสมสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ............รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ.........................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ............นายอารักษ์ สุ ขสวัสดิ์....................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ............นางสาวทิพวรรณ สุ ขสวัสดิ์..........................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
354,137,269 บาท เป็ น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ จานวน
273,700,713 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 26,750,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ น
107,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 312,462,090.75 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,249,848,363 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 15 พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 95,000,000 หุน้
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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 วาระที่ 16 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 สาหรับผูถ้ ือหุน้ เดิม (ECF-W3) จานวนไม่เกิน 12,000,000 หุน้
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 17 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ ในกรณี
ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ใ นเรื่ องใดนอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ ระบุ ไ ว้ข้า งต้น รวมถึ ง กรณี ที่ ก ารแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ั บ มอบฉันทะมีสิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุ ก
ประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่
ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)

หมายเหตุ
(1) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นที่ปรากฎชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นให้เท่านั้น
(2) หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. คือ
1. หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
2. หนังสื อยืนยันว่า ผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(3) ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
(4) ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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แบบคาขอรับรายงานประจาปี เป็ นรู ปเล่ ม

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบเล่มเอกสาร ผูถ้ ือหุ ้นสามารถแจ้งความจานง
ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชดั เจนลงในแบบคาขอรับรายงานประจาปี เป็ นรู ปเล่มที่แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นฉบับนี้ แล้วส่ งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 0-2152-7305 หรื อที่ e-mail : ir@eastcoast.co.th ภายหลังจาก
ได้รับแจ้งความประสงค์ ทางบริ ษทั จะดาเนินการจัดส่งรายงานประจาปี 2561 ให้กบั ท่านทางไปรษณี ยต์ ่อไป
ชื่อผูถ้ ือหุน้

………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์

………………………………………………………………………………………..

หรื อสามารถติดต่อขอรับได้ดว้ ยตนเองที่
สานักงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) สาขาลาลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
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แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั การประชุมผู้ถือหุ้น
ณ ห้องประชุมศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่
เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : +662-378-8000 โทรสาร : +662-378-8084
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การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์ โหลด
รายงานประจาปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน ประจาปี 2561
ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนาย
ทะเบี ยนหลักทรัพย์ได้พฒ
ั นาระบบเพื่อให้บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ฯ ส่ งเอกสารการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและ
รายงานประจาปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ ว นั้น
สาหรับปี 2562 นี้ บริ ษทั ได้เริ่ มใช้การจัดส่งรายงานประจาปี 2561 โดยรหัสคิวอาร์ (QR Cose) ทั้งนี้บริ ษทั ขอเรี ยน
ให้ขอ้ มูลต่อผูถ้ ือหุ ้นสาหรับวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ ปรากฏในเอกสารการประชุมที่ส่งให้) ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรู ปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนั้น เพื่อดูขอ้ มูลรายงานประจาปี 2561
หมายเหตุ : กรณี ที่ไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนมือถื อ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิ เคชัน
(Application) อื่น ๆ เช่น QR Scanner, Line เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Scanner หรื อ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลรายงานประจาปี 2561

เลือก QR Code

สแกน QR Code

บร�ษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จำกัด (มหาชน)

EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
ส�นักงานใหญ / Head Office & Factory
37/9 หมู 10 ถนนบานบึง-แกลง ตำบลทางเกว�ยน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท : +66 3867 5181-4 โทรสาร : +66 3867 8220
37/9 Moo 10 Banbueng-Klaeng Road, Thang Kwian Subdistrict, Klaeng District, Rayong Province 21110
Telephone : +66 3867 5181-4 Fax : +66 3867 8220

ส�นักงานฝายการตลาด / Marketing Office
25/28 หมูที่ 12 ตำบลบึงคำพรอย อำเภอล�ล�กกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท : +66 2 152 7301-4 โทรสาร : +66 2 152 7305
25/28 Moo 12, Bueng Kham Phroi Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani 12150
Telephone : +66 2 152 7301-4 Fax : +66 2 152 7305

