บริ ษัทขอเรี ยนต่ อผู้ถือหุ้นเพื�อทราบถึงการงดแจกของชําร่ วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 เพื�อให้ สอดคล้ องกับ
แนวทางที�หน่ วยงานกํากับดูแลได้ รณรงค์ ให้ บริ ษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของชําร่ วยในการประชุมให้ กับผู้ถือหุ้น

ที� ECF2 009/2563
15 มิถุนายน 2563
เรื� อง

ขอเรี ยนเชิญเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)

สิ� งที�ส่งมาด้วย
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 22 เมษายน 2562
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 2)
2. รายงานประจําปี 2562 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงิน สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2562
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 3 และ 4)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 5)
4. ประวัติกรรมการที�เสนอให้ดาํ รงตําแหน่ง และคํานิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 6)
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2563
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� �)
6. รายละเอียดการแต่งตั�งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 8)
7. รายละเอียดเบื�องต้นเกี�ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 9)
8. แบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4)
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 12 วาระที� 14 และวาระที� 15)
9. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
10. ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
 เอกสารและหลักฐานแสดงสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม
 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 การออกเสี ยงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยง
11. ขั�นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
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12.
13.
14.
15.
16.

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริ ษทั ที�เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
แบบคําขอรับรายงานประจําปี เป็ นรู ปเล่ม
แผนที�สถานที�จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้
คําอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

17. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ที�ตอ้ งนํามาในวันประชุม)
18. แนวปฏิบตั ิเพื�อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั�งที� �/2563 เมื�อวันที� 21
พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันพุธที� 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุม แมจิก � ชั�น � โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน� �� ถนนกําแพงเพชร � วิภาวดี-รังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขต
หลักสี� กรุ งเทพฯ �����
เนื�องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ณ ขณะนี� บริ ษทั มีความ
ห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน บริ ษทั จึงขอแนะนําให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ�งเป็ นผู ้
ที�ไม่มีส่วนได้เสี ยใด ๆ กับทุกวาระการประชุมในครั�งนี� เข้าประชุมและออกเสี ยงแทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โดย
ข้อมูลของกรรมการอิสระที�เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม สิ� งที�ส่งมาด้วย ��. หรื อในกรณี ที�ท่านหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะของท่านประสงค์เข้าร่ วมประชุม ขอให้ท่านหรื อผูร้ ับมอบฉันทะของท่านศึกษาและปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิเพื�อป้ องกัน
การแพร่ ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างเคร่ งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ� ง
ที�ส่งมาด้วย ��. เพื�อให้เป็ นไปตามหนังสื อเวียนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที� กลต. จท1. (ว) 9/2563 เรื� อง การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั จดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที� 6 มีนาคม 2563
ในการนี� บริ ษทั ขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ ส่งหนังสื อมอบฉันทะกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที� �� มิถุนายน 2563 หรื อเข้า
ร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที�ดงั กล่าว เพื�อพิจารณาเรื� องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี�
วาระที� 1

เรื� องทีป� ระธานแจ้ งให้ ทปี� ระชุมทราบ

วาระที� 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื�อวันที� 22 เมษายน 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ของบริ ษทั ได้ถูกจัดขึ�นเมื�อวันที� 22 เมษายน
2562 โดยได้มีการจัดทํารายงานการประชุ ม และจัดส่ งให้ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที�
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว พร้อมทั�งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที� www.eastcoast.co.th เพื�อให้ผถู ้ ือ
หุน้ ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ� ง
ที�ส่งมาด้วยลําดับที� 1
การลงมติ วาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที� 3

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ในรอบปี บัญชี ตั�งแต่ วันที� 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที� 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญชี สิ� นสุ ดวันที� 31
ธันวาคม 2562 ที�ผา่ นมา รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปรากฎตามรายงานประจําปี 2562 ซึ�งส่งมา
ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2563 รับทราบผลการ
ดําเนินงาน และการเปลี�ยนแปลงที�สาํ คัญที�เกิดขึ�นในรอบปี 2562
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 2
การลงมติ –เนื�องจากเป็ นวาระเพื�อทราบจึงไม่มีการลงมติวาระที� 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่ อย ประจําปี 2562 สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื�อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�แก้ไข
เพิ�มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริ ษทั ซึ� งกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ� นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ที�ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที�ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ โดยสรุ ปสาระสําคัญตามงบการเงินรวมได้ ดังนี�

รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี�สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
รายได้จากการขาย – สุทธิ
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายรวม
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรสําหรับปี -ส่ วนทีเ� ป็ นของบริษัทใหญ่
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -ส่ วนทีเ� ป็ นของบริษัทใหญ่

รอบปี 2562
รอบปี 2561
สิ�นสุ ด
สิ�นสุ ด
ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
3,590.97
3,395.53
2,136.56
1,948.21
1,454.41
1,447.32
239.87
239.85
1,254.18
1,393.11
1,290.90
1,443.33
884.73
1,014.99
1,259.81
1,400.20
10.76
-0.87
2.58
13.21
39.27
29.05
40.29
33.76
35.84
28.63
36.86
33.33
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เปลีย� นแปลง
เพิม� ขึน� /ลดลง
6%
10%
0%
0%
-9.97%
-10.56%
-12.83%
-10.03%
N.A.
-80.46%
35.17%
19.33%
25.20%
10.57%

ความเห็ นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิ นประจําปี ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ� นสุ ด วันที� 31 ธันวาคม 2562 ซึ� งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี�ยนสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 5389 ซึ� งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จํากัด แล้ว เห็ น ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั เสนอต่อที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 พิจ ารณาอนุ มตั ิงบการเงิ นประจําปี ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย สิ�นสุด วันที� 31 ธันวาคม 2562
ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษ ทั เห็ น สมควรเสนอให้ ที�ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2563 พิจ ารณา
อนุ มตั ิ งบการเงิ น ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562 เนื�องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามหลักการบัญชีที�รับรองทัว� ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 2
การลงมติ วาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที� 5

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลและอนุมัติงดการจ่ ายเงินปันผล ประจําปี ���� เพิ�มอีก และ
พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกําไรสุ ทธิเป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมายสํ าหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี ���� สิ�นสุ ด
วันที� �� ธันวาคม ����
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื�อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน และข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้การ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ต้องเป็ นการจ่ายจากเงินกําไรและหากบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล ทั�งนี�
การจ่ายเงิ นปั นผลต้องได้รับอนุ มตั ิจากที� ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และบริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ� งไว้เป็ นทุ น
สํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํ นวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของ
กําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้นิติบุคคลและเงิ นสํารองตามกฎหมายตามที� ได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั�งนี� การ
จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลง โดยขึ�นอยู่กบั ผลการดําเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั สภาพคล่อง
แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที�เกี�ยวข้องในการบริ หารงาน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื�น ๆ ในอนาคต
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั�งคราว และเมื�อได้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ขอให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากผล
การดําเนิ นงาน ประจําปี ���� (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุ ้นละ �.���� บาท แบ่งออกเป็ นการจ่ายจากส่ วนที�
ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ ้นละ �.���� บาท และจากส่ วนที�ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (Non-BOI)
ที�ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ �� ของกําไรสุ ทธิ ในอัตราหุ ้นละ �.���� บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทั�งสิ�นไม่
เกิน ��,���,��� บาท ซึ�งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2563
และเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลเพิ�มอีกจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562 ดังนี�
(1) จัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หรื อคิดเป็ น
เงินจํานวน 1,800,000 บาท ดังนั�น บริ ษทั จะมีเงินทุนสํารองสะสมตามกฎหมายรวมจํานวน 27,400,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
8.77 ของทุนจดทะเบียน
(2) พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลเพิ�มอีกจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562
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โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 3
การลงมติ วาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที� �

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั�งกรรมการแทนกรรมการทีต� ้ องพ้ นจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 และ 18 สรุ ปใจความ
สําคัญว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั�งให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนั�น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกับส่ วนหนึ� งในสาม โดย
กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและ
ปี ที�สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั�นให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยูใ่ นตําแหน่งนานที�สุดนั�นเป็ น
ผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวนทั�งหมด 8 ท่าน ดังนั�นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครั�ง
นี� กรรมการที�ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั�งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื�อคณะกรรมการ
ที�ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในรอบนี�ตามมติที�ได้พิจารณานําเสนอชื�อโดยคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
1. พลแอก เทอดศักดิ�
มารมย์
2. ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง
3. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ�
ทั�งนี� บริ ษทั ได้มีประกาศเชิ ญชวนให้ผูถ้ ื อหุ ้นที� ประสงค์จะเสนอชื� อบุคคลที� เห็ นสมควรได้รับการพิจารณา
คัดเลื อกเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยนําประกาศขึ� นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว ตั�งแต่วนั ที� 30 กันยายน ถึ งวันที� 31
ธันวาคม 2562 แต่ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื�อบุคคลที�เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั�งนี�
ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาซึ� งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า
กรรมการทั�ง 3 ท่าน ได้แก่ พลเอก เทอดศักดิ� มารมย์ ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง และ นายวัลลภ สุขสวัสดิ� เป็ นผูท้ ี�มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที�เกี�ยวข้องกําหนด รวมทั�งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ทุ่มเท
และมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานในธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานเป็ นอย่างดีซ� ึ งจะส่ งผล
เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั สมควรเลือกกรรมการที�พน้ จากตําแหน่งตามวาระทั�ง � ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการและเข้าดํารง
ตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึ�ง
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั บุ คคลที� ได้รับการเสนอชื� อในครั� งนี� ได้ผ่านกระบวนการกลัน� กรองของ
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ�งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนได้เสี ยในวาระนี�แล้วว่า มีคุณสมบัติที�เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริ ษทั ประกอบกับไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื�อบุคคลที�เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั�งนี�
ดัง นั�น คณะกรรมการบริ ษทั จึ งพิ จารณาเห็ นชอบตามความเห็ นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื� อบุ คคล
ดังต่อไปนี� เพื�อให้ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 พิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�พน้ จากตําแหน่งตามกําหนดวาระกลับ
เข้ามาดํารงตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึ�ง ดังนี�
1. พลเอก เทอดศักดิ� มารมย์
เพื�อดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2. ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง
เพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ
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3.

นายวัลลภ สุขสวัสดิ�

เพื�อดํารงตําแหน่ งกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม ประธาน
กรรมการบริ หาร
เนื�องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ร่ วมกันกํากับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง
อุทิศเวลาในการเข้าร่ วมประชุม และมีคุณสมบัติที�เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั รวมทั�งมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นที�เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ อย่างเต็มที�ตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง และในส่วนของการ
เสนอเพื�อแต่งตั�งเป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง
รายละเอียดประวัติของบุคคลทั�ง � ท่าน ปรากฎตามสิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 4
การลงมติ วาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
หมายเหตุ ในการพิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ บริ ษทั จะพิจารณา
อนุมตั ิเป็ นรายบุคคล
วาระที� 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที� 24 คณะกรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริ ษทั ตามที�ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ
หลักเกณฑ์และขั�นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นาํ เสนอค่าตอบแทน
โดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี ที� ผ่านมา การปฏิ บตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ
การพิจารณาจํานวนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ที� เพิ�มขึ� นตามโครงสร้างการดําเนิ นธุ รกิ จ ผลประโยชน์ที� บ ริ ษทั ได้รับจาก
การปฏิ บ ัติ ห น้า ที� ข องกรรมการ โดยจะนํา ข้อ มูล ค่า ตอบแทนที� กาํ หนดในเบื� อ งต้น ไปเปรี ย บเที ย บอ้า งอิ ง กับ ข้อ มูล
สรุ ป ผลสํา รวจข้อ มูลกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบี ย นสํา หรั บค่า ตอบแทนกรรมการ แยกตามกลุ่มธุ รกิ จ
รายได้ และมูล ค่า หลัก ทรั พ ย์ต ามราคาตลาด ซึ� ง จัด ทํา ขึ� น โดยฝ่ ายวิจ ยั และนโยบาย สถาบัน กรรมการบริ ษ ทั ไทย
ประจําปี ����
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอต่อที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2563
อนุมตั ิค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริ ษทั ประจําปี 2563 โดยมีรายละเอียด
ดังนี�
วงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
วงเงินค่ าตอบแทนปี 2563
วงเงินค่ าตอบแทนปี 25��
ปี ทีเ� สนอ
(บาท)
(บาท)
ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี
ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี
หมายเหตุ : วงเงินค่ าตอบแทนเท่ ากับการจ่ ายในรอบปี 2561 และ ปี 2562 ทีผ� ่านมา

6 | ห น้ า ที�

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
อัตราค่ าตอบแทนปี 2563
อัตราค่ าตอบแทนปี 2562
ตําแหน่ ง
ปี ทีเ� สนอ
(บาทต่ อท่ านต่อเดือน)
(บาทต่ อท่ านต่อเดือน)
ประธานกรรมการ
34,000
34,000
กรรมการ
24,000
24,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
29,000
29,000
กรรมการตรวจสอบ
24,000
24,000
หมายเหตุ : อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน เท่ ากับการจ่ ายในรอบปี 2561 และ ปี 2562 ทีผ� ่านมา
ค่าเบี�ยประชุมสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด :
อัตราค่ าตอบแทนปี 2563
อัตราค่ าตอบแทนปี 2562
ตําแหน่ ง
ปี ทีเ� สนอ
(บาทต่ อท่ านต่อครั�ง)
(บาทต่ อท่ านต่อครั�ง)
คณะกรรมการบริ ษทั
9,000
7,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
9,000
�,000
คณะกรรมการบริ หารความเสี� ยง
9,000
7,000
คณะกรรมการสรรหา
9,000
7,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
9,000
7,000
หมายเหตุ : อัตราค่ าเบีย� ประชุมสําหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อยทุกชุด ขอเสนอปรับ
เพิม� ขึน� จากปี 2562 อีกเป็ นจํานวน 2,000 บาท จากเดิม 7,000 บาท เป็ นจํานวน 9,000 บาท ต่ อท่ านต่ อครั�ง
ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดําเนินงาน
สําหรับสิ ทธิ ประโยชน์อื�น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดิ นทาง สวัสดิ การค่าตรวจสุ ขภาพประจําปี ค่าสมาชิ ก
สนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรื อสโมสรเพื�อการพักผ่อนหรื อสันทนาการ (Member Club) –ไม่มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 เป็ นวงเงิน
จํานวนรวมทั�งสิ�นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 5
การลงมติ วาระนี� ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที�มาประชุม
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วาระที� �

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั�งผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สามัญประจําปี แต่งตั�งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี� ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดให้บริ ษทั ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ทั�งนี�หน่วยงานกํากับดูแลได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม
ข้อกําหนดเมื�อไม่นานมานี� วา่ โดยให้เริ� มตั�งแต่รอบปี บัญชี 2562 นี� เป็ นต้นไป บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผูส้ อบ
บัญชี (ในสํานักงานเดิ มหรื อต่างสํานักงานก็ได้) โดยผูส้ อบบัญชี รายเดิ มลงนามรั บรองงบการเงิ นไม่ว่าจะติ ดต่อกันมา
หรื อไม่ก็ตามได้สูงสุ ดรวมกันไม่เกิ น 7 ปี โดยมีกาํ หนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็ นระยะเวลา 5 ปี จึ งจะกลับมาลง
นามรับรองงบการเงินของบริ ษทั นั�นได้อีกครั�งหนึ� ง ทั�งนี� ในช่วง transitional period ของเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดนี� (รอบปี
บัญชี 2562-2566) มีบทอนุ โลมหรื อผ่อนผันให้ cooling-off period ของผูส้ อบบัญชี อย่างน้อยต้องครบ 3 ปี โดยไม่ตอ้ งถึง
กําหนดระยะเวลา 5 ปี ได้ (สิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 6)
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั�ง นายอัครเดช เปลี�ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที� 5389 หรื อ นายเมธี รั ต นศรี เมธา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญ าตเลขที� 3425 หรื อ นายพิศิษฐ์ ชี วะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญาตเลขที� 2803 หรื อ ผูส้ อบบัญชี ท่า นอื� นที� บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จํา กัด เห็ นควรและเหมาะสม
เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อ ย สํา หรั บ ปี 2563 เนื� อ งจากมี ค วามเชี� ย วชาญและประสบการณ์ ใ นการสอบ
บัญ ชี มี อ ตั ราค่า สอบบัญ ชี ที� เ หมาะสม รวมทั�ง ปฏิ บ ัติ ห น้า ที� ใ นปี ที� ผ่า นมาได้เ ป็ นอย่า งดี และเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ที� ไ ด้รับ
ความเห็ น ชอบจากสํา นัก งานคณะกรรมการ กํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ มีค วามเป็ นอิส ระ และไม่มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ �ี เกี� ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด โดยกําหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็ นจํานวนเงินทั�งสิ� นไม่เกิน
2,690,000 บาทต่อปี
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็ นสมควร
เสนอให้ที� ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 พิจ ารณาและอนุ ม ตั ิ การแต่งตั�ง นายอัครเดช เปลี� ย นสกุล ผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตเลขที� 5389 หรื อ นายเมธี รั ต นศรี เ มธา ผู ส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที� 3425 หรื อ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที� 2803 หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื� นที� บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จํากัด เห็ นควรและ
เหมาะสมเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั และบริ ษ ัทย่อ ย สํา หรั บ ปี 2563 และกํา หนดค่ า สอบบัญชี เ ป็ นจํา นวนเงิ นไม่เกิ น
2,690,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� �
การลงมติ วาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที� 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน �,��� ล้ านบาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื�อเป็ นการเสริ มความแข็งแกร่ งทางการเงินให้กบั บริ ษทั สําหรับรองรับการดําเนิ น
ธุรกิจ ในการเพิม� สภาพคล่อง และ/หรื อใช้ชาํ ระคืนหนี� และ/หรื อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 7
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขาย
หุ ้นกูใ้ นวงเงินไม่เกิ น 2,000 ล้านบาท เพื�อใช้เพิ�มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ชาํ ระคืนหนี� และ/หรื อใช้เป็ นเงินลงทุนในการ
ขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ
การลงมติ วาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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วาระที� 10 พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ท ฯ จํานวน ��,���,���.�� บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิม
���,���,���.�� บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที�ยังไม่ ได้ ออกจําหน่ ายของบริษัทฯ จํานวน ���,���,��� หุ้น มูล
ค่ าที�ตราไว้ ห้ ุนละ �.�� บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน ���,���,��� บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
�,���,���,��� หุ้น มูลค่ าทีต� ราไว้ ห้ ุนละ �.�� บาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา ��� แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน กําหนดไว้วา่ บริ ษทั จะเพิ�ม
ทุนจากจํานวนที�จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ ้นใหม่เพิ�มขึ�นได้ เมื�อหุ ้นทั�งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่า
หุ ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ ้นที�ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายนั�นเป็ นหุ ้นที�ออกเพื�อรองรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที�จะซื� อหุ ้น ดังนั�น เพื�อให้บริ ษทั สามารถดําเนิ นการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ได้ อันเนื� องจาก (�) การออกและ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General
Mandate) จํานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ ้น และ (�) การปรับสิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�จะซื� อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั�ง
ที� 3 สําหรับผูถ้ ือหุ ้นเดิม (ECF-W3) (“ECF-W3”) ตามรายละเอียดที�ระบุไว้ในวาระที� 14 และเพื�อให้เป็ นไปตามที� พ.ร.บ.
บริ ษทั มหาชนได้กาํ หนดไว้ บริ ษทั จึงประสงค์ที�จะลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที�ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั ฯ จํานวน 160,402,175 หุ ้น มูล
ค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 1,089,446,188
หุ ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทั�งนี� หุ ้นสามัญที�ถูกตัดทิ�งในครั� งนี� จํานวน 160,402,175 หุ ้น เป็ นหุ ้นสามัญที�เหลือจากการจัดสรรโดยมี
รายละเอียด ดังนี�
1. หุ ้น สามัญ ที�ยงั ไม่ได้อ อกจํา หน่ายจํานวน ��,���,��� หุ ้น มูล ค่า ที�ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท ซึ� ง ได้รับ
อนุม ตั ิจ ากที � ป ระชุม สามัญ ผูถ้ ือ หุ ้น ประจํา ปี ���� เพื �อ เสนอขายให้แ ก่บุค คลในวงจํา กัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate)
2. หุ ้น สามัญ ที�ยงั ไม่ได้อ อกจําหน่า ยจํานวน ��,���,��� หุ ้น มูล ค่า ที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท ซึ� งได้รับ
อนุมตั ิจากที� ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ���� เพื�อรองรับการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W� จํานวนไม่เกิน
��,���,��� หุ ้น ตามเงื�อนไขการปรับสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�บริ ษทั ต้องดําเนิ นการปรับราคา
การใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เมื�อบริ ษทั เสนอขายหุ ้นสามัญแก่ผู้
ถือหุ ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว� ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด ในราคาเฉลี�ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที�
ออกใหม่ที�คาํ นวณได้ ตํ�ากว่าร้อยละ �� ของราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั
3. หุ ้นสามัญที�ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 53,402,175 หุ ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท ซึ� งเป็ นหุ ้นที�
เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�จะซื� อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ครั�งที� 2 (ECF-W2) ซึ� ง ECF-W2 ได้หมดอายุลงเมื�อวันที� 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที�ผ่านมา
ความเห็ นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน ��,���,���.�� บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม ���,���,���.�� บาท โดยการตัด
หุ ้นสามัญที�ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั ฯ จํานวน ���,���,��� หุ ้น มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จํานวน ���,���,��� บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ ้นสามัญจํา นวน �,���,���,��� หุ ้น มู ล ค่ า ที� ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท โดยมี
รายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ
การลงมติ วาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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วาระที� 11 พิจ ารณาอนุ มัติก ารแก้ ไขข้ อ �. ของหนั งสื อ บริ ค ณห์ สนธิ ของบริ ษัท เพื� อ ให้ ส อดคล้ องกับ การลดทุนจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริ ษทั ต้องดําเนิ นการแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี�แทน และให้บุคคลที�คณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําเพื�อให้
เป็ นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน
“ข้อ �. ทุนจดทะเบียน
272,361,547 บาท (สองร้ อยเจ็ดสิ บสองล้านสามแสนหกหมื�น
หนึ�งพันห้าร้อยสี� สิบเจ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
1,089,446,188 หุน้ (หนึ�งพันแปดสิ บเก้าล้านสี� แสนสี� หมื�นหกพัน
หนึ�งร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.25 บาท (ยีส� ิ บห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
1,089,446,188 หุน้ (หนึ�งพันแปดสิ บเก้าล้านสี� แสนสี� หมื�นหกพัน
หุน้ สามัญ
หนึ�งร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
- หุน้ (ศูนย์หุน้ )”
ความเห็ นของคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ที�ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ�มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4 เรื� องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ด้วยการลด
ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั โดยวิธีตดั หุ ้นจดทะเบี ยนที� ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ ายของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดตามที� เสนอทุก
ประการ
การลงมติ วาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที� 12 พิจ ารณาอนุ มัติก ารเพิ�ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จํา นวนไม่ เกิน ��,���,��� บาท โดยแบ่ ง ออกเป็ น
���,���,��� หุ้ น มู ลค่ าที�ตราไว้ ห้ ุนละ �.�� บาท รวมเป็ นทุน จดทะเบียนจํานวน ���,���,��� บาท แบ่ ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน �,���,���,��� หุ้น มูลค่ าทีต� ราไว้ ห้ ุนละ �.�� บาท
วัต ถุป ระสงค์แ ละเหตุผ ล บริ ษ ทั มีค วามประสงค์จ ะเพิ �ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษ ทั อีก จํา นวนไม่เ กิน
��,���,��� บาท โดยแบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน ���,���,��� หุ ้น มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท รวมเป็ นทุนจด
ทะเบียนจํานวน ���,���,��� บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน �,���,���,��� หุ ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท โดย
เป็ นการออกหุ ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับ
(�) การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตาม
แบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน ��,���,��� หุ ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท
(2) การปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 จํานวนไม่เกิน ��,���,��� หุ ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท เนื� องจากการ
ที�บริ ษทั ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบ
อํานาจทัว� ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน ��,���,��� หุ ้น ตามข้อ (1)
(3) การปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 จํานวนไม่เกิน 200,000 หุ ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท เนื� องจากบริ ษทั
มีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของบริ ษทั ตามที�ที�ประชุมสามัญผู้
ถือหุ ้นประจําปี 2562 เมื�อวันที� 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.030227
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บาทต่อหุ ้น ซึ� ง คิดเป็ นอัตราการจ่า ยเงินปั นผลร้อ ยละ 85.91 ของกํา ไรสุ ทธิ หลังหัก ภาษีเงินได้ของบริ ษทั สํา หรับการ
ดําเนิ นงานในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2561 ซึ� งบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการแจ้งปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 ตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ใน
ข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที� �ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (“ข้ อกําหนดสิ ทธิฯ”) ใน
ราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ของ ECF-W3 ในอัตราใหม่ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ นที�เรี ยบร้อยแล้ว
ทั�งนี� โปรดพิจารณารายละเอียดของการเพิ�มทุนและการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนในแบบรายงานการเพิ�มทุน
(F 53-4) (สิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� �)
ความเห็ นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน ��,���,��� บาท โดยแบ่งออกเป็ น ���,���,��� หุ ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ
�.�� บาท รวมเป็ นทุน จดทะเบียนจํานวน ���,���,��� บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน �,���,���,��� หุ ้น มูลค่าที�
ตราไว้หุ ้น ละ �.�� บาท โดยมีร ายละเอีย ดตามที�เ สนอทุกประการ ทั�ง นี� ใ นส่ ว นของความเห็นของคณะกรรมการถึง
ผลกระทบต่อบริ ษทั การวิเคราะห์ผลกระทบที�ส่งผลต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติม
ได้จาก สิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 8 แบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4)
การลงมติ วาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที� 13 พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขข้ อ 4. ของหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท เพื� อให้ สอดคล้ องกับการเพิ�มทุนจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริ ษทั ต้องดําเนิ นการแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี�แทน และให้บุคคลที�คณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําเพื�อให้
เป็ นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน
“ข้อ �. ทุนจดทะเบียน
299,161,547 บาท (สองร้ อ ยเก้า สิ บ เก้า ล้า นหนึ� ง แสนหกหมื� น
หนึ�งพันห้าร้อยสี� สิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็ น
1,196,646,188 หุน้ (หนึ� ง พันหนึ� งร้ อ ยเก้า สิ บหกล้า นหกแสนสี�
หมื�นหกพันหนึ�งร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.25 บาท (ยีส� ิ บห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
1,196,646,188 หุน้ (หนึ� ง พันหนึ� งร้ อ ยเก้า สิ บหกล้า นหกแสนสี�
หุน้ สามัญ
หมื�นหกพันหนึ�งร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
- หุน้ (ศูนย์หุน้ )”
ความเห็ นของคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ที�ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ�มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เรื� องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยมี
รายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ
การลงมติ วาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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วาระที� �4 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารออกและจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ� ม ทุ น เพื� อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํ า กั ด (Private
Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) จํานวนไม่ เกิน ��,���,��� หุ้น
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที�ได้เสนอให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ�มทุนจดทะเบียนในวาระที�
12 จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุน จํานวน ��,���,��� หุ ้น คิดเป็ นไม่เกินร้อย
ละ10 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริ ษทั เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในแบบมอบ
อํานาจทัว� ไป (General Mandate)
ทั�งนี� บริ ษทั จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ�มทุนครั�งเดียวเต็มจํานวนหรื อบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ น
คราวเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ กรณี ใด ๆ จํานวนหุ ้นสามัญเพิ�มทุนที�เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) นี� จะต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกิน ��,���,���
หุ ้น หรื อไม่เกินกว่าร้อยละ �� ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ณ วันที�คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจ
ทัว� ไป (General Mandate)
โดยบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที�จะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนในแบบมอบอํานาจทัว� ไป
(General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ� งดังต่อไปนี� และจะต้องไม่เป็ นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของ
บริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. ��/���� เรื� องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื� องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที�เกี�ยว
โยงกัน พ.ศ. ����
(ก) เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที� กจ. ��/����
เรื� องการกําหนดบทนิ ยามเกี�ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที�มีฐานะทางการเงินมัน� คง และมีศกั ยภาพในการ
ลงทุน ได้จ ริ ง รวมทั�ง มีค วามรู ้ค วามสามารถประสบการณ์ หรื อ ศัก ยภาพในการที �เ ป็ นประโยชน์ห รื อ ส่ ง เสริ ม การ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั
ทั�งนี� ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิม� ทุนต่อบุคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป
(General Mandate) จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ� ง หมายถึง ราคาถัว เฉลี �ย ถ่ว งนํ�า หนัก ของหุ น้ ของบริ ษ ทั ในตลาด
หลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย
หุ ้นนั�น โดยราคาที�นาํ มาถัวเฉลี�ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี�ยของการซื� อขายหุ น้ นั�นในแต่ละวัน ทั�งนี� วันกําหนดราคาเสนอ
ขายหุ ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทําการก่อนวันแรกที�เสนอขายหุ ้นต่อนักลงทุน และในกรณี ที�คณะกรรมการบริ ษทั
เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเมื�อพิจารณาถึงประโยชน์ที�ดีที�สุดของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั อาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่ ว นลด แต่ต อ้ งไม่เ กิน ร้อ ยละ 10 ของราคาตลาดตามที �ค ํา นวณได้ข า้ งต้น โดยในการกํา หนดส่ว นลดดัง กล่า ว
คณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั�นด้วย
รายละเอียดปรากฏตามสิ� งที�ส่งมาด้วย � (แบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4))
อนึ� ง เหตุที�บริ ษทั เห็นสมควรให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวนดังกล่าวเพื�อเสนอขายตามแบบมอบอํานาจ
ทัว� ไป (General Mandate) เนื� องจาก บริ ษทั เห็นว่า การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวนดังกล่าว เพื�อเสนอขายตามแบบ
มอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) จะทําให้บริ ษทั สามารถเพิ�มสภาพคล่องทางการเงิน ในกรณี ที�มีความจําเป็ นต้องใช้
เงินทุน บริ ษทั สามารถพิจารณาเสนอขายหุ ้นดังกล่าวได้โดยไม่ตอ้ งจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทั�งนี� ภายใต้เงื�อนไขที�กฎหมาย
กําหนดเพื�อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนิ นธุรกิจ รองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรื อธุรกิจที�เกี�ยวเนื� องกับ
ธุรกิจหลักของบริ ษทั รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เพื�อเป็ นการเพิ�มศักยภาพของบริ ษทั ในการลงทุนต่าง ๆ โดย
สามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริ ษทั ในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทนั ทีที�โครงการดังกล่าวมีความ
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ชัดเจน โดยไม่มีความจําเป็ นต้องออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ�มทุนคราวละมาก ๆ เพื�อรองรับแผนการลงทุนที�ยงั ไม่มี
ความชัดเจนและอาจไม่เกิดขึ�น ซึ� งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ และอาจทําให้ผถู ้ ือหุ ้นรับผลกระทบจากการ
เพิ�มทุนดังกล่าว ทั�งในส่ วนของการลดลงของราคาหุ ้น (Price Dilution) หรื อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ ้น (Control
Dilution) ในขณะที�ผถู ้ ือหุ ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของบริ ษทั ที�จะเพิ�มมากขึ�น และผลตอบแทนจากการลงทุนที�ดีใน
อนาคต จากการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ�มทุนตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) ดังกล่าว
อาจมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้น โดยสรุ ปได้ดงั นี�
1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ ้น (Price Dilution) สําหรับกรณี ที�กาํ หนดราคาเสนอขายหุ ้นตํ�ากว่าราคา
ตลาดของบริ ษทั ในอนาคต
2. ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น (Control Dilution) กรณี จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจํากัดในสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ �� ของทุนชําระแล้ว ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว สู งสุ ดไม่เกิน
ร้อยละ ��
นอกจากนี� ที�ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั
มีอาํ นาจในการดําเนิ นการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนดังต่อไปนี�
(�) พิจ ารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุน เช่น การกําหนดราคาเสนอขาย การเสนอ
ขายเป็ นครั� งเดียวหรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชําระค่าหุ ้น รายชื�อบุคคลในวงจํากัด และเงื�อนไขและ
รายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าว
(�) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั�ง ดําเนิ นการต่าง
ๆ อันเกี�ยวเนื� องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าว และ
(�) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที�จาํ เป็ นและเกี�ยวข้องกับการจัดสรร
หุ ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าว ซึ� งรวมถึงการติดต่อ และการยื�นคําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และการนําหุ ้นสามัญเพิ�มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และมีอาํ นาจในการดําเนิ นการอื�นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี�ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ�มทุน จํานวนไม่เกิ น ��,���,��� หุ ้น มูลค่าที� ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการมอบอํานาจที� เกี� ยวข้อง ตามรายละเอียด
ข้างต้น
การลงมติ วาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที� �5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื� อรองรั บการปรั บสิ ทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที�จะซื� อหุ้ น
สามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 3 จํานวนไม่ เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่ าทีต� ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล การขอพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิ ทธิ ของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�จะซื� อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั�งที� � จํานวนไม่เกิน ��,���,��� หุ ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท
มีรายละเอียด ดังนี�
(1) การปรับสิ ทธิ จากการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด) Private Placement)
แบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 12,000,000 หุ ้น
ตามที �ไ ด้เ สนอให้ที �ป ระชุม ผู ถ้ ือ หุ ้น พิจ ารณาอนุม ตั ิก ารเพิ �ม ทุน จดทะเบีย นในวาระที � 12 เพื �อ
ประกอบการอนุมตั ิการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตาม
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แบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) ทั�งนี� ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกําหนดสิ ทธิ ฯ เรื� องเงื�อนไข
การปรับสิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ต้องดําเนิ นการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ
ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เมื�อบริ ษ ัทเสนอขายหุ ้นสามัญแก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชน
ทัว� ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด ในราคาเฉลี�ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที�ออกใหม่ที�คาํ นวณได้ ตํ�ากว่า
ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อรักษาผลประโยชน์ตอบ
แทนของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตรา
การใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต� งั แต่วนั แรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที�ออกใหม่แก่บุคคลในวงจํากัด
ดังนั�น บริ ษทั จึงจําเป็ นต้องการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 จํานวน
ไม่เกิน 12,000,000 หุ ้น เนื� องจากการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 95,000,000
หุ ้น ตามรายละเอียดที�ระบุไว้ในวาระที� 14 ในกรณี ที�เกิดการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ ที�จะซื� อหุ ้น
สามัญ และการเปลี�ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ที�จะซื� อหุ ้นสามัญ จะไม่ทาํ ให้ผลตอบแทนใด ๆ ที�ผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะได้รับเมื�อมีการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดอ้ ยไปกว่าเดิม
อย่า งไรก็ต าม บริ ษ ทั ยัง ไม่ส ามารถคํา นวณอัต ราการปรับ สิ ท ธิข อง ECF-W3 ได้ใ นขณะนี�
เนื� องจากในการคํานวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่น� นั จะต้องคํานวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ ้น
สามัญ ของบริ ษทั ” ซึ� ง ได้กาํ หนดไว้เท่า กับ “ราคาถัว เฉลี�ย ถ่ว งนํ�า หนัก ต่อ หุ ้นสามัญ ของบริ ษทั ” ซึ� ง
หมายถึง มูลค่าการซื� อขายหุ ้นสามัญทั�งหมดของบริ ษทั หารด้วยจํานวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที� ทาํ การซื�อ
ขายทั�งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทําการ (วันที�เปิ ดทําการซื� อขายของตลาด
หลัก ทรัพย์ฯ) ติด ต่อ กันก่อนวันที�ใ ช้ใ นการคํา นวณ ซึ� ง ปั จ จุบนั บริ ษทั ยังไม่สามารถคํานวณได้ โดย
บริ ษทั จะสามารถคํานวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ได้ในวันแรกที�ผูซ้ �ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้
รับสิ ทธิ ในการจองซื� อหลักทรัพย์ที�ออกใหม่ของบริ ษทั กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทั�งนี� บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
(2) การปรับสิ ทธิ เนื� องจากการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ �� ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิน
ได้ของบริ ษทั จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 200,000 หุ ้น
ตามข้อ �.�.� (จ) ของข้อกําหนดสิ ทธิ ฯ เรื� องเงื�อนไขการปรับสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ต้อง
ดําเนิ นการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เมื�อบริ ษทั
จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ �� ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของบริ ษทั สําหรับการ
ดําเนิ นงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทั�งนี� มีวตั ถุประสงค์เพื�อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยการเปลี�ยนแปลงราคา
การใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต� งั แต่วนั แรกที�ผูซ้ �ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ใน
เงินปั นผล
ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ���� เมื� อวันที� �� เมษายน ���� ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผลประจําปี ���� ในอัตราหุ ้นละ �.������ บาทต่อหุ ้น ซึ� งคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ ��.��
ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของบริ ษทั สําหรับการดําเนิ นงานในรอบระยะเวลาบัญชีของปี ����
ซึ� งบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการแจ้งปรับสิ ทธิ ของ ECF-W� ตามข้อกําหนดสิ ทธิ ฯ ในราคาใช้สิทธิ และอัตราการ
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ใช้สิทธิ ของ ECF-W� เป็ นที�เรี ยบร้อยแล้ว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื�อวันที� �� เมษายน
���� ที�ผ่านมา
ดังนั�น จึ งเห็ นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุน จํานวน ��,2��,��� หุ ้น
มูลค่าที� ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท เพื�อรองรับการปรับสิ ทธิของ ECF-W� ที�อาจจะเกิดขึ�น
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ�มทุน จํานวน ��,2��,��� หุ ้น มูลค่าที� ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื�อรองรับการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W� ตามรายละเอียด
ข้างต้น
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� � แบบรายงานการเพิ�มทุน (F��-�)
การลงมติ วาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที� 16 เรื� องอื�น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที�ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั จะเปิ ดให้ผถู ้ ือ
หุน้ ลงทะเบียนเพื�อเข้าร่ วมประชุมได้ต� งั แต่เวลา 11.30 น. เป็ นต้นไป หากท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
และประสงค์จะแต่งตั�งบุคคลอื�นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตน โปรดกรอกข้อความ
และลงลายมือชื�อในหนังสื อมอบฉันทะตามสิ� งที� ส่งมาด้วยลําดับที� 13 หรื อสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.eastcoast.co.th
พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 10 และเพื�อให้การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมเป็ นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ วยิง� ขึ�น โปรดส่ งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที� 30 มิถุนายน 2563 ทั�งนี� บริ ษทั ได้อาํ นวยความสะดวกในการปิ ด
อากรแสตมป์ ในหนังสื อมอบฉันทะให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที�มาลงทะเบียนเพื�อเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
กรณี ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามที� ตอ้ งการให้บริ ษทั ชี� แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที� นาํ เสนอ
ในครั�งนี� สามารถจัดส่ งคําถามล่วงหน้าได้ที� e-mail : ir@eastcoast.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 0-2152-7305
อนึ� ง บริ ษทั ได้กาํ หนดรายชื� อผูถ้ ือหุ ้นที�มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2563 (Record Date)
ในวันพฤหัสบดี ที� � มิถุนายน 2563

ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ �-����-����-� ต่อ ��� หรื อ 202 โทรสาร �-����-����
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สิ�งทีส� ่ งมาด้ วยลําดับที� �
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 2
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จํากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานทีป� ระชุม
ประชุมเมื�อวันจันทร์ ที� 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 1 ชั�น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์
คอนเวนชัน� กรุ งเทพมหานคร เลขที� 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
ก่ อนเริ�มการประชุม
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “ECF”) ได้ให้ขอ้ มูลต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี�
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น เพื�อกําหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมในครั� งนี� บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
ชําระแล้วเป็ นจํานวน 239,871,889.25 บาท คิดเป็ นจํานวนหุ้นสามัญที�จาํ หน่ายได้ท� งั หมด 959,487,557 หุ ้น มูลค่าที�ตราไว้
หุ ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ� น 354,137,269 บาท คิดเป็ นจํานวนหุ ้นสามัญทั�งหมด 1,416,549,076 หุ ้น
มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โดยขณะเริ� มเปิ ดการประชุม มีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ ้น มาเข้าร่ วมการประชุมจํานวนทั�งสิ� น 105
ราย นับรวมจํานวนหุ ้นได้ 609,828,955 หุ ้น เท่ากับร้อยละ 63.5578 ของจํานวนหุ ้นที� จาํ หน่ ายได้แล้วทั�งหมดของบริ ษทั
จํานวน 959,487,557 หุ ้น โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย และรับมอบฉันทะ 82 ราย มีรายละเอียด ดังนี�
1. ผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ ทั�งสิ�น 458,104,957 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 47.7448
2. ผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ 82 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ ทั�งสิ�น 151,723,998 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15.8130
ซึ� งมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว ทั�งนี� ยงั คงรับ
ลงทะเบียนต่อไป ทางบริ ษทั จึงได้เริ� มแนะนํากรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ที� ปรึ กษากฎหมายภายนอกที�เข้าร่ วม
ประชุมเพื�อทําหน้าที�ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุม เพื�อให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ต่อไป
บริ ษทั ได้แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที� ปรึ กษากฎหมายภายนอก ดังมีรายนามต่อไปนี�
กรรมการทีเ� ข้ าร่ วมประชุม
1. พลเอก เทอดศักดิ�** มารมย์
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์

3.
4.
5.
6.
7.

รศ.ทรงกลด
ดร.เอกริ นทร์
นายชาลี
นายอารักษ์
นางสาวทิพวรรณ

จารุ สมบัติ
วาสนาส่ง
สุขสวัสดิ�
สุขสวัสดิ�
สุขสวัสดิ�

ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ป ร ะ ธาน กร ร มการ ต ร วจ สอ บ กร ร มการ อิ สร ะ ป ร ะ ธาน
กรรมการบริ หารความเสี� ย ง และประธานกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริ ษทั
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*จํานวนกรรมการที� เข้า ร่ ว มประชุ มคิ ด เป็ นสั ดส่ วนร้ อ ยละ 77.78 จากจํา นวนกรรมการทั�ง หมด � ท่ า น
**โดยมี พลเอก เทอดศักดิ� มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และรศ.ดร.
มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย

กรรมการทีไ� ม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุพรรณ
เศษธะพานิช
2. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ�

กรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ
1. นางสาวพชนัน
2. นายพงศ์พนั ธุ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

สิ งห์ภู่
สุริยอัมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจําปี 2561 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
1. นายอัครเดช
เปลี�ยนสกุล
ทีป� รึกษากฎหมายจาก สํานักกฎหมายกฤตธรรม เพื�อปฏิบตั ิหน้าที�ดูแล เป็ นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยง
ในที�ประชุม เพื�อให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ประกอบด้วย
1. นายฐานันดร์
เจริ ญฤทธิ�
2. นางสาวศิริลกั ษณ์ แย้มพยุง
ที�ปรึกษากฎหมายจาก สํ านักงานกฎหมาย ฮันตัน แอนดรู ส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์ ) เพื�อปฏิบตั ิหน้าที�ตอบข้อซักถามในเนื� อหา
ของวาระการประชุม ประกอบด้วย
1. นายธีรศักดิ�
เพ็ชรไพบูลย์ และทีมงานอีก 1 ท่าน
ฝ่ ายเลขานุการบริษัทฯ
1. นางสาวสาริ สา
ทองกิตติกลุ
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ได้ช� ี แจงต่อที�ประชุมเพื�อให้ทุกท่านเข้าใจเกี� ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสี ยง การนับคะแนน
เสี ยง และวิธีการคํานวณคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี�
กติกาการประชุม
1. ผูถ้ ือหุ ้นที�มาประชุมด้วยตนเองและผูท้ ี�ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที�ประชุม จะได้รับแจกบัตร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่ วมการประชุม ในกรณี ที�ผถู ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะ
เรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ�งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที�ผถู ้ ือหุน้ ได้ระบุไว้
ในหนังสื อมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที�จะนําคะแนนที�ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูม้ อบฉันทะกําหนดมาล่วงหน้านี� บนั ทึ กใน
ระบบและนํามานับรวมเมื�อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ
2. คะแนนเสี ยงรวมและจํานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจาํ นวนไม่เท่ากัน เนื� องจากมีผถู ้ ือ
หุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ�มเติมหรื อกลับก่อน ทั�งนี� ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
ที�เข้าร่ วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที�มาเข้าร่ วมประชุมทันและวาระ
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ที�เหลืออยูเ่ ท่านั�น และสําหรับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที�ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้องประชุมใน
วาระใด ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิ ของท่านได้ โดยส่ งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที� ของ
บริ ษทั ก่อนออกจากห้องประชุม
3. การซักถามและแสดงความเห็ นของผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะ เพื�อให้ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะได้มี
โอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทัว� ถึงในแต่ละวาระโดยไม่เป็ นการรบกวนเวลาของผูถ้ ือหุ ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะท่านอื�นมากเกินควร ทางบริ ษทั ขอชี�แจงแนวทางปฏิบตั ิในการซักถามหรื อแสดงความเห็น ดังนี�
3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที�เกี�ยวข้อง
กับวาระนั�น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที�ตอ้ งการซักถามกรุ ณายกมือ
ขึ�น เพื�อแสดงดนและให้ประธานที�ประชุมอนุ ญาต ในกรณี ที�มีผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์จะ
ซักถามหรื อแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในที�ประชุมจะพิจารณาโดยคํานึงถึงผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะที�ยงั มิได้มีโอกาสซักถามหรื อแสดงความเห็นก่อน ซึ�งประธานในที�ประชุมจะเป็ นผูจ้ ดั ลําดับให้
3.2 เมื�อผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะดั�บอนุญาตจากประธานในที�ประชุมแล้ว ให้เดินไปที�ไมโครโฟนที�ต� งั อยู่
ใกล้กบั ท่าน พร้อมแจ้งชื�อ – นามสกุล ให้ที�ประชุมทราบก่อนการซักถามหรื อแสดงความเห็นทุกครั�ง และ
หากเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื�อผูถ้ ือหุน้ ที�มอบฉันทะด้วย เพื�อบริ ษทั จะได้บนั ทึกรายงานการประชุม
ได้ครบถ้วน ทั�งนี� การซักถามหรื อแสดงความเห็นจะต้องกล่าวกับประธานในที�ประชุมเท่านั�น จะไม่มีการ
กล่าวโต้แย้งกับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะรายอื�น และต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
3.3 ในกรณี ที�ผูถ้ ือหุ ้นมีคาํ ถามหรื อความเห็ นที�นอกเหนื อจากวาระที�กาํ ลังพิจารณา ขอให้นาํ ไปซักถามหรื อ
แสดงความเห็นในวาระอื�น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
การลงคะแนนเสียง
4. ในการลงคะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายมีคะแนนเสี ยง � หุ ้น ต่อ � เสี ยง ในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีส่วนได้เสี ยใน
เรื� องใดเป็ นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื� องนั�น ๆ ในกรณี ที�ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ให้กาเครื� องหมายถูก () หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึ�ง ลงใน
ช่ อ ง เห็ น ด้ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง พร้ อ มลงชื� อ ในบัต รลงคะแนน และส่ ง ให้เจ้า หน้า ที� หากใส่
เครื� องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน การลงคะแนนเสี ยงนั�น ๆ จะถือว่าเป็ นโมฆะและถือเป็ นบัตรเสี ย
5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี� จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะและถือเป็ นบัตรเสี ย
ก. บัตรลงคะแนนที�มีการทําเครื� องหมายเกินกว่าหนึ�งช่อง
ข. บัตรลงคะแนนที�มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
ค. บัตรลงคะแนนที�มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื�อกํากับ
6. เมื�อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที�จะทําการเก็บบัตรลงคะแนน เพื�อนํามาคํานวณคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ
การนับคะแนนเสียง และวิธีการคํานวณคะแนนเสียง
7. วิธีการคํานวณคะแนนเสี ยงจะนับคะแนนเสี ยงเป็ นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที�กาํ หนดไว้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 จะแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
a. วาระที�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ได้แก่
วาระที� 2 4 5 6 8 15 และวาระที� 16 โดยบริ ษทั จะคํานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผู ้
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ถือหุ ้นซึ� งลงคะแนนเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และบัตรเสี ยเท่านั�น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที�งด
ออกเสี ยง
b. วาระที� ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที�มา
ประชุม ได้แก่วาระที� 7 โดยบริ ษทั จะคํานวณฐานคะแนนเสี ยง นับจากเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึ� งมาประชุมออก
เสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
c. วาระที� ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที�มา
ประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง ได้แก่ วาระที� 9 10 11 12 13 และวาระที� 14 โดยบริ ษทั จะคํานวณฐาน
คะแนนเสี ยง นับจากเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ� งมาประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตร
เสี ย
9. บริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงที�ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั�งหมดตามรายละเอียดของ
ฐานคะแนนเสี ยงที�กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยส่ วนที� เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที�เห็นด้วย สําหรับผูท้ ี�ออกเสี ยง
เห็ นด้วยในวาระเหล่านี� ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่ งคืนแก่เจ้าหน้าที�ของบริ ษทั หลังเสร็ จสิ� นการ
ประชุม
10. เพื�อให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นที�ดี ดังนั�น สําหรับวาระที� 6
ซึ� งเป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ บริ ษทั
จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ที�เข้าร่ วมประชุม ทั�งในกรณี ที�ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทําเครื� องหมายถูก () หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึ�ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื�อในบัตรลงคะแนน จากนั�นจะมีเจ้าหน้าที�เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั�งนี�
หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื�น บริ ษทั จะถือ
ว่าผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบ
11. ผลของคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจะปรากฏที�หน้าจอเพื�อแสดงให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบ
สําหรับรายงานประจําปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยัง� ยืน ประจําปี 2561 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจัดส่ งให้แก่ผู ้
ถือหุ ้น พร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี นี� ในรู ปแบบ QR Code แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ตอ้ งการ
รับแบบรู ปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริ เวณโต๊ะลงทะเบียนของบริ ษทั
เริ�มการประชุม
พลเอก เทอดศัก ดิ� มารมย์ ประธานกรรมการบริ ษ ทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ สระ ทําหน้าที� เ ป็ น
ประธานในที� ป ระชุม (“ประธานฯ”) กล่า วเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2562 และดําเนิ น การประชุมตาม
ระเบี ยบวาระการประชุม ดังนี�
วาระที� 1

เรื� องทีป� ระธานแจ้ งให้ ทปี� ระชุมทราบ
ประธานฯ แจ้ง ให้ที�ประชุม ทราบว่า เอกสารที�ใ ช้ในการประชุมวันนี� บริ ษ ทั ได้เผยแพร่ ไ ว้บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ”) ตั�งแต่วนั ที� 29 มีนาคม 2562 ซึ� งบริ ษทั
ได้จดั ส่ งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น
รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2562 จนถึงวันที� 15
เมษายน 2562 ซึ� งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดส่งคําถามเข้ามาล่วงหน้า
ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที�กาํ หนด โดยเรี ยงตามลําดับรวมทั�งสิ�น 17 วาระ
-วาระนี�เป็ นวาระเพื�อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

20 | ห น้ า ที�

วาระที� 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื�อวันที� 25 เมษายน 2561
ประธานฯ ได้เสนอต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื�อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
ของบริ ษทั โดยได้มีการจัดทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที�
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว พร้อมทั�งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที� www.ecf-furniture.com เพื�อให้ผู ้
ถือหุน้ ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
โดยมีสําเนารายงานการประชุม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2561 ซึ� งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 1
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี�เพิ�มเติมหรื อไม่ และ
เมื�อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี�
-ในวาระนี�ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมโดยวาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี� ระชุม
ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ของบริ ษทั ที�จดั ขึ�นเมื�อวันที� 25
เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี�
ร้อยละของจํานวนหุน้
ที�มาประชุมและใช้สิทธิ
มติที�ลง
ออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
610,556,357
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0.00
บัตรเสี ย
0
0.00
งดออกเสี ยง
178,800
0.00
ในวาระนี� มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ�มขึ�นจากเมื�อตอนเริ� มเปิ ดประชุมจํานวน 8 ราย
จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

1.
2.
3.
4.
หมายเหตุ :
คิดเป็ นจํานวนหุน้ 906,202 หุน้
วาระที� �

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ในรอบปี บัญชี ตั�งแต่ วนั ที� 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที� 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที� ประชุมว่า สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญชี สิ� นสุ ด
วันที� 31 ธันวาคม 2561 ที�ผา่ นมา รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจําปี 2561
ซึ�งส่งให้ในรู ปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมที�ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เนื�องจากวาระนี�เป็ นวาระรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง โดยในวาระนี�ขอ
เชิญ นายอารักษ์ สุ ขสวัสดิ� (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผล
การดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 ต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชี�แจงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 ดังนี�
ในรอบปี 2561 ได้มีเหตุการณ์สาํ คัญต่าง ๆ ดังนี�
 รายได้รวมมีมูลค่า 1,504.79 ล้านบาท เมื�อเทียบกับปี 2560 ที�มีรายได้รวมเท่ากับ 1,477.93 ล้านบาท คิด
เป็ นการเติบโตที�เพิม� ขึ�นร้อยละ 1.82
 กําไรสําหรับงวด (ส่วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) มีมูลค่า 33.76 ล้านบาท และกําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับ
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งวด (ส่วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) มีมูลค่า 33.33 ล้านบาท
 พัฒนาการสําคัญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และให้ความสําคัญกับการประหยัดพลังงาน เพื�อลดการสูญเสี ย
ทรัพยากรมากขึ�น อาทิ
1) บริ ษทั มีแผนงานที�จะสร้างสํานักงาน และ Ware house เพิ�มเติม เพื�อรองรับการผลิตที�เพิ�มมากขึ�น รวมทั�ง
เพื�อสนับสนุนการขยายแบรนด์ COSTA แต่ยงั อยูร่ ะหว่างการพิจารณา โดยในส่ วนของโชว์รูมสําหรับ
จัดแสดงสิ นค้าของบริ ษทั ได้มีการร่ วมมือกันระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั แสงอุดมไลท์ติ�ง จํากัด โดยการ
เช่าพื�นที�เพื�อใช้เป็ น Outlet หรื อเป็ นศูนย์กลางกระจายสิ นค้าของบริ ษทั รวมถึงโชว์รูมเพื�อจัดแสดงสิ นค้า
ทั�งในส่วนการจัดจําหน่ายสิ นค้าภายในประเทศ รวมถึงการส่งออกต่างประเทศ
2) พัฒนาโครงการ Solar Roof เพื�อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของโรงงาน โดยเริ� มดําเนินการติดตั�งเป็ นที�เรี ยบร้อย
แล้วที�สาํ นักงานใหญ่ของบริ ษทั
3) การปรับลดการใช้กระดาษ โดยอยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบงาน เพื�อให้สามารถตอบสนองการใช้งาน
สัง� งาน หรื อพิจารณางานผ่านทางระบบ และอีเมล์ได้
4) การพัฒนามาตรฐานการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โดยยกเลิกมาตรฐานการผลิตแบบ E2 ซึ� งเป็ นมาตรฐานทัว� ไป
สําหรับงานไม้และเฟอร์ นิเจอร์ ที�ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั ที�มีค่า formaldehyde ค่อนข้างสู งกว่า
ระดับอื�น และเปลี�ยนรู ปแบบการผลิตมาเป็ นแบบ E1 ซึ�งเป็ นมาตรฐานที�กาํ หนดไว้วา่ ไม้ที�จะผ่าน E1 ได้
จะมีสาร formaldehyde ได้ไม่เกิน 0.1 ppm เหมาะสําหรับใช้ทาํ เฟอร์ นิเจอร์ ที�อยูใ่ นโรงพยาบาล บ้านพัก
คนชรา ของเล่นเด็ก และเหมาะสําหรับบุคคลที�ใส่ใจสุขภาพ
ในรอบปี 2561 ที�ผ่านมา บริ ษทั ได้มีการพัฒนาและเปลี�ยนแปลงในธุ รกิจต่าง ๆ ของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
ในส่ วนต่าง ๆ ทั�งในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ตามแผนงานการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจที�
จะเอื�อประโยชน์ต่อการดําเนินงานของธุรกิจหลัก โดยมีโครงสร้างการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั ดังแผนภาพต่อไปนี�
โครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน
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โดยสามารถสรุ ปสาระสําคัญในการดําเนินงานในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย และโครงการต่าง ๆ ได้ดงั นี�
(1) การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
อยูร่ ะหว่างดําเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 เมกะวัตต์แรก จาก
ทั�งหมด 220 เมกะวัตต์ ของบริ ษทั พลังงานเพื�อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ GEP ซึ�งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั โดย
เข้าลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ 20 ทั�งนี� โครงการดังกล่าวตั�งอยูท่ ี�เมืองมินบู เขตมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ โดยความคืบหน้า
ของโครงการในเฟสที� 1 ได้ทาํ การติดตั�งแผงไปแล้วจํานวน 25 เมกะวัตต์ และอยูร่ ะหว่างดําเนินการอีก 25 เมกะวัตต์ คาดว่า
จะสามารถจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์สาํ หรับ 50 เมกะวัตต์ (เฟสที� 1) ได้ภายในไตรมาสที� 2 ปี 2562 จากทั�งหมด 4 เฟส ที�จะ
เริ� มทยอยจําหน่ายไฟทุก ๆ 360 วัน หลังจากเฟสที� 1 เริ� มดําเนินการเชิงพาณิ ชย์
(2) บริษัท แพลนเนทบอร์ ด จํากัด
ที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั�งที� �/���� ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั แพลนเนทบอร์ด ซึ�งเป็ นบริ ษทั
ย่อย (ถือหุ ้นสัดส่ วนร้อยละ ��) เข้าทํารายการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและจําหน่ ายไฟเบอร์ บอร์ ดความหนาปานกลาง
(Medium Density Fiber Board) หรื อแผ่นไม้เอ็มดี เอฟ (MDF Board) ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการวางแผนดําเนิ นการก่อสร้าง
คาดว่าจะแล้วเสร็ จภายในระยะเวลา � ปี หลังจากการดําเนินการเลือกที�ดินที�จะก่อสร้างแล้วเสร็ จ
(3) บริษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิงส์ จํากัด
โครงการพลังงานไฟฟ้าชีวมวล บริ ษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์จี จํากัด ตั�งอยูท่ ี�จงั หวัดนราธิวาส
ซึ� งได้ดาํ เนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว ในส่ วนของผลประกอบการอยู่ในสถานะปกติ และบริ ษทั ยังมี แผนงานที� จะพิจารณา
โครงการใหม่ ๆ ต่อไป ซึ�งจะได้มีการหารื อร่ วมกันและพิจารณาโดยละเอียดเพื�อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
(4) บริษัท เซฟ เอนเนอร์ จี แพร่ จํากัด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชี วมวล บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี แพร่ จํากัด (ชื� อเดิม บริ ษทั บิ น่า พูรี� พาว
เวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด) ซึ� งมี จาํ นวน 2 โครงการ โดยโครงการตั�งอยู่ที� อําเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาด 1 เมกะวัตต์ ได้
ดําเนิ นการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ในวันที� 1 สิ งหาคม 2561 และในส่ วนของโครงการที� 2 ตั�งอยูท่ ี�อาํ เภอสู งเม่น จังหวัด
แพร่ จํานวน 1 เมกะวัตต์ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาเพื�อเริ� มก่อสร้างโครงการ
(5) ธุรกิจร้ านค้ าปลีก
การยกเลิกการดําเนินธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do ในรู ปแบบร้านค้าจําหน่ายสิ นค้าราคาเดียวทั�งร้านที�
บริ ษทั ซื� อแฟรนไชส์จากประเทศญี�ปุ่น นับตั�งแต่วนั ที� 31 ธันวาคม 2561 ซึ� งที�ผ่านมาดําเนิ นงานภายใต้ บริ ษทั อีซีเอฟ โฮล
ดิ�งส์ จํากัด เนื�องจากมีปัจจัยหลายอย่างที�ไม่เป็ นไปตามเงื�อนไขที�ได้ตกลงกันไว้ในตอนเริ� มต้น
นอกจากนี� การดําเนิ นธุรกิจภายใต้ บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ�งส์ จํากัด ซึ� งแต่เดิมดําเนิ นธุรกิจร้านค้าปลีก
Can Do ในรู ปแบบร้านค้าจําหน่ายสิ นค้าราคาเดียวทั�งร้านนั�น ภายหลังจากยกเลิกการดําเนิ นธุรกิจ Can Do แล้ว บริ ษทั ได้
พิจารณาจัดหาสิ นค้าใหม่เข้ามา คือ เก้าอี�นวด Freelax ซึ�งเก้าอี�นวดถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื� องมือทางการแพทย์ ในการ
ดําเนิ นการเรื� องขอใบอนุญาตต่าง ๆ จะค่อนข้างเข้มงวด แต่ทางบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการขออนุญาตแล้วเสร็ จแล้วจํานวน 1 รุ่ น
โดยจะทยอยขอใบอนุญาตให้ครบทุกรุ่ นที�จะนําเข้ามาจัดจําหน่ายต่อไป
(6) ECF Park
บริ ษทั ได้จดั สร้าง ECF Park ขึ�น โดยหนึ� งในวัตถุประสงค์หลักในการสร้างนั�น เพื�อต้องการสร้าง
แหล่งรายได้ให้กับคนในชุ มชน ECF Park ตั�งอยู่ติดถนนบ้านบึ ง-แกลง ซึ� งเหมาะสมต่อการใช้เป็ นสถานที� สําหรั บ จัด
จําหน่ ายสิ นค้าของฝาก สิ นค้าพื�นบ้าน บริ ษทั ได้ให้คนในชุ มชนมาเช่ าพื�นที� เพื� อนํา สิ นค้ามาจําหน่ ายใน ECF Park ได้
นอกจากนี� ยงั ถื อเป็ นจุ ดหนึ� งที� ให้บริ การพักรถ ซึ� งมี พ�ืนที� ให้บริ การและจําหน่ ายสิ นค้า อาทิ ร้ านกาแฟ ร้ านสะดวกซื� อ
ร้านอาหาร ห้องนํ�าสะอาด จุดให้บริ การสถานีอดั ประจุไฟฟ้าแก่รถที�ใช้ไฟฟ้า เป็ นต้น
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นโยบายเกีย� วกับการต่ อต้ านการทุจริตคอรัปชั�น
นอกจากนี� บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการปรั บปรุ งกระบวนการบริ หารจัดการภายในองค์กรให้เกิ ดความ
โปร่ งใสในการปฏิ บตั ิ งาน สามารถตรวจสอบได้ เราเชื� อมาเสมอว่าการทําธุ รกิ จด้วยความซื� อสัตย์ สุ จริ ต และสามารถ
ตรวจสอบได้ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้นรวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ในปี
���� บริ ษทั เตรี ยมที�จะเข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ตเป็ นที�เรี ยบร้อยแล้ว โดยในรายละเอียดการทํางานในขณะนี� คือ บริ ษทั ได้เผยแพร่ นโยบายการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ผ่า นทางเว็บ ไซต์ (www.ecf-furniture.com) และสร้ า งระบบในการป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต ในองค์ก ร
นอกจากนี�ยงั อยูร่ ะหว่างดําเนินการสื� อสารประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ได้รับทราบโดยออกจดหมายถึงคู่คา้ และลูกค้า ของบริ ษทั ในการงดให้ / รับสิ� งตอบแทนทั�งในรู ปของเงินสด สิ� งของ
หรื อของขวัญ รวมถึงการห้ามรับ /จ่ายสิ นบนใด ๆ เพื�อผลประโยชน์ทางธุ รกิ จของบริ ษทั และแจ้งถึงกระบวนการที� เปิ ด
โอกาสให้คู่คา้ และลูกค้า ที�ไม่ได้รับการปฏิบตั ิที�เป็ นธรรม ได้ร้องเรี ยนและได้รับการแก้ไข รวมถึงจะจัดการประชุมและ
สื� อสารให้พนักงานทุกฝ่ ายงานของบริ ษทั ได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตนี�อย่างต่อเนื�อง
โดยคณะกรรมการมอบหมายเป็ นนโยบายที�จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วม
ปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต หรื อ CAC โดยบริ ษทั ทุกแห่ งที�ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วมโครงการ
CAC จะต้องจัดทําหรื อสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที�กาํ หนดในแบบประเมินตนเอง (�� ข้อ) และ
ให้บุคคลที�สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะ
ยื�นขอรับรองไปที�คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council) เพื�อพิจารณาให้การรับรอง ซึ� งขณะนี� บริ ษทั อยูร่ ะหว่าง
การวางแผนงานเตรี ยมการจัดทําแบบประเมินตนเอง �� ข้อ ให้มีความคืบหน้าอย่างน้อยร้อยละ �� จึงจะเข้าสู่ ข� นั ตอนการ
ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่ วมโครงการ CAC ต่อไป
การพัฒนาอย่ างยัง� ยืน (Sustainability Development)
บริ ษทั มีความมุ่งมัน� ที�จ ะดําเนิ นธุรกิจ ควบคู่กบั การสํานึ กรับผิดชอบต่อสังคม และได้ดาํ เนิ นการภายใต้
แนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื�อง สําหรับการพัฒนาเพื�อความยัง� ยืนนั�น ในปี 2561 บริ ษทั เน้นพัฒนาในด้านต่าง ๆ ควบคู่กนั
ไปในทุก ๆ ด้าน ประกอบด้วย
- ด้านเศรษฐกิจ บริ ษทั มุ่งเน้นการขยายตลาดในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษทั รวมถึง
การเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆเพื�อให้เกิดผลตอบแทนที�ดีแก่กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั และสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจแก่บริ ษทั เอง
- ด้านสิ� งแวดล้อม บริ ษทั กําหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื�อดูแลรักษาสิ� งแวดล้อม เช่น โครงการ Solar Rooftop
ลดการใช้สารเคมีใ นกระบวนการผลิต ผลิต คู ่มือ การประกอบสิ น ค้า โดยใช้ก ระดาษรี ไ ซเคิล แทน
กระดาษเกรดดี เป็ นต้น
- ด้านสังคม บริ ษทั บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม และตอบแทนผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างสมํ�าเสมอ
ไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน หรื อคนในชุมชนใกล้เคียง อาทิ มอบทุนการศึกษาให้กบั บุตรหลานของพนักงาน
ที�เรี ยนดี การจัดอบรมให้ความรู ้ทางด้านการวางแผนทางการเงินให้แก่พนักงาน การจัดอบรมความรู ้
ทางด้านการปฐมพยาบาลเบื�องต้นให้แก่พนักงาน การบริ จาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล
แกลง จังหวัดระยอง การสานต่อโครงการ “น้องอิ�มท้อง พี�อิ�มใจ” รวมทั�งการมอบทุนการศึกษาให้แก่
เด็กนักเรี ยน เป็ นต้น
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี�หรื อไม่ โดยในวาระ
นี� มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามดังต่อไปนี�
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นายทองทศ แพงลาด อาสาพิ ทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้ น ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย แสดง
ความชื� นชมในการดําเนิ นงานของบริ ษัท และมีประเด็นสอบถาม 2 เรื� อง ดังต่ อไปนี �
1. ประเด็น ด้ านความเสี� ย งในการดําเนิ น งานของบริ ษัท ที�ต้ อ งระมัด ระวัง มากที�สุด และบริ ษัท มีแ นว
ทางการแก้ ไข และป้ องกันความเสี� ยงนั�น ๆ อย่ างไร
2. ประเด็นการลงทุนในหลาย ๆ ด้ านของบริ ษัท เช่ น การลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงาน รวมทั�งรายได้ ใน
ส่ วนของธุรกิจหลักของบริ ษัท มีผลตอบแทนกลับคื นสู่ บริ ษัทในระดับใด
กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบข้ อซั กถามในแต่ ละประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี �
1. ประเด็นความเสี� ยงในการดําเนิ นงานของบริ ษัทนั�น โดยพืน� ฐานแล้ วบริ ษัทค่ อนข้ างได้ รับความเชื� อมั�น
จากลูกค้ าอยู่ในระดับดี ยกเว้ นประเด็นต่ าง ๆ อันเกิดจากปั จจัยภายนอกที�บริ ษัทไม่ สามารถควบคุมได้
อาทิ
- เกิ ดกรณี พิพาททางการเมื องซึ� งอาจจะส่ งผลกระทบต่ อธุ รกิ จในหลายภาคส่ วน เช่ น หากเกิ ดการ
รวมกลุ่มทางการเมือง ดังเช่ นอดีตที�ผ่านมา ก็จะส่ งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจด้ านการส่ งออกสิ นค้ า
ไปต่ า งประเทศ เนื� อ งจากความไม่ เ ชื� อ มั�น ต่ อ สถานการณ์ ภายในประเทศในมุม มองของลู ก ค้ า
ต่ างประเทศ
- การปรั บตัวขึน� /ลง ของค่ าเงิ น ซึ� งในปั จจุบันค่ อนข้ า งมีเสถียรภาพมากขึน� ทั�งนี � บริ ษัทมีแนวทางใน
การป้ องกันประเด็นดังกล่ าวซึ� งได้ ผ่านการหารื อ และพิจารณาร่ วมกันในคณะกรรมการบริ หารความ
เสี�ยง โดยการจัดทําสัญญาซื �อขายล่ วงหน้ าค่ าเงินแล้ ว
2. เรื� องรายได้ จากการประกอบธุรกิจหลักคื อธุรกิจเฟอร์ นิ เจอร์ และผลตอบแทนจากการลงทุ นในธุรกิจ
อื� น ๆ ของบริ ษัทนั�น ไม่ ค่อยมีประเด็นที�ต้องกังวลอย่ างมีนัยสําคัญโดยรายได้ หลักของบริ ษัทยังคงมา
จากการผลิตและจําหน่ ายเฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ นอกจากนี ผ� ลจากการลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงานก็เริ� มมี
ผลตอบแทนกลับเข้ ามาแล้ วในปี ที�ผ่านมาโดยผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจด้ า นพลังงานชีวมวล
อยู่ที�ประมาณ 18 – 20 ล้ านบาท ซึ� งเป็ นไปตามที�ได้ คาดการณ์ ไว้ อีกทั�งการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิ ตย์ ที�เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ นั�น จากการคาดการณ์ เมื�อดําเนิ นการครบทั�ง 4 เฟส
บริ ษัทจะได้ รับผลตอบแทนรวม 70 – 80 ล้ านบาทต่ อปี โดยประมาณ เมื�อรวมผลตอบแทนของธุรกิจ
ด้ านพลังงานทั�งหมดแล้ ว บริ ษัทคาดการณ์ ว่าจะได้ รับผลตอบแทนประมาณ 100 ล้ านบาท ต่ อปี
นายสุภัทร .ธุระธรรมานนท์ ผู้ถือหุ้ น มีประเด็นสอบถาม 3 เรื� อง ดังต่ อไปนี �
1. เรื� องความจําเป็ นในการสร้ าง Warehouse เพิ�มเติม โดยพิจารณาจาก Stock สิ นค้ า และรายได้ จากการ
ขายสิ นค้ าในปั จจุบัน
2. ประเด็นเรื� องการเข้ าลงทุนใน S-TREK ว่ ามีความคื บหน้ า หรื อแนวทางการดําเนิ น การต่ อไปอย่ างไร
3. ประเด็นเรื� องราคาหุ้ นตกลงมาเยอะมากตั�งแต่ ช่วงเดือนตุลาคม 2561 ได้ มีการตรวจสอบสาเหตุแล้ ว
หรื อไม่ ว่าเกิดจากอะไร
กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบข้ อซั กถามในแต่ ละประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี �
1. เรื� องการสร้ าง Warehouse แห่ งใหม่ มคี วามจําเป็ นอย่ างมากโดย
(1) เพื�อเป็ นไปตามกลไกทางธุรกิจเฟอร์ นิ เจอร์ ในปั จจุบัน เพื�อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
และเป็ นการเพิ�มการบริ การให้ กับลูกค้ า ได้ อย่ างครอบคลุมทุกกลุ่ม ซึ� งมี บางกลุ่มจะมีการสั� งซื �อ
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สิ นค้ าเป็ นจํานวนมากในแต่ ละครั� งแต่ มีเงื�อนไขในการจัดส่ งเป็ นบางส่ วน แบ่ งเป็ นหลาย ๆ รอบ
ซึ� งจะแตกต่ างจากในอดีตที�ลูกค้ าสั� งซื �อแล้ ว โรงงานผลิตและจัดส่ งทั�งหมดในคราวเดียวได้ ทันที
(2) เพื�อรองรั บการขยายตัวของ COSTA ซึ� งในปั จจุบันมีลูกค้ ากระจายอยู่ทั�วประเทศเป็ นจํานวน 1,400
ราย โดยประมาณ ดังนั�นการลงทุนสร้ าง Warehouse เพิ�มเติมก็เพื�อให้ สามารถให้ บริ การแก่ ลูกค้ า
และเพื�อรองรั บการเปลี�ยนแปลงในอนาคตอีกด้ วย
2. เรื� องการเข้ าลงทุนใน S-TREK ยังคงมีการหารื อ และดําเนิ นการร่ วมกันระหว่ างบริ ษัทและ S-TREK แต่
เนื� องจากมีปัจจัยและข้ อมูลในเชิ งลึกที�ต้องพิจารณาเพิ�มเติมโดยละเอียด เพื�อให้ การดําเนิ นงานต่ าง ๆ
เป็ นไปตามระบบ และเป็ นไปตามมาตรฐานอย่ างถูกต้ อง ซึ� งบริ ษัทได้ มกี ารนัดหารื อเพื�อสรุ ปแผนงาน
ในระดับบริ หารอีกครั� ง
3. เรื� องของราคาหุ้ นที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่ างชัดเจนในช่ วงเดือนตุลาคม 2561 ที�ผ่านมานั�น กรรมการ
ผู้ จัด การก็เ ป็ นหนึ � ง ในผู้ ถือ หุ้ น ซึ � ง ไม่ ม ีอ ํา นาจในการสอบสวนเพื �อ หาสาเหตุ โดยการดํา เนิ น การ
ตรวจสอบสาเหตุต่าง ๆ เป็ นหน้ าที�ของหน่ วยงานกํากับดูแลที�จะต้ องดําเนิ นการต่ อไป
ภายหลังการนําเสนอข้อมูลผลการดําเนิ นงานทั�งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถาม
หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี� หรื อไม่ และเมื�อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดําเนิ นการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที� 4
-วาระนี�เป็ นวาระเพื�อทราบจึงไม่มีการลงมติวาระที� 4

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่ อย ประจําปี 2561 สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที� ประชุ มว่า เพื�อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.���� และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ซึ� งกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ� นสุ ดรอบปี
บัญชีของบริ ษทั ที�ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ โดยสรุ ปสาระสําคัญ
ตามงบการเงินรวมในหนังสื อเชิญประชุมที�ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
โดยในวาระนี�ขอเชิญนายพงศ์พนั ธุ์ สุริยอัมพร ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อาํ นวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน”) เป็ นผูร้ ายงานเรื� องงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบปี
2561 ต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
สอบทานงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ� นสุ ด วันที� 31 ธันวาคม 2561 ซึ� งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองโดยนายอัครเดช เปลี�ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 5389 ซึ� งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิ เอท จํากัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เสนอที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิงบ
การเงินประจําปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ�นสุด วันที� 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 เนื�องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ตามหลักการบัญชีที�รับรองทัว� ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว
ทั�งนี� งบการเงิ นดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจําปี 2561 ซึ� งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว
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นอกจากนี� ยัง ได้นํา เสนอข้อมู ล เกี� ยวกับงบการเงิ น ประจําปี 2561 สิ� น สุ ด วัน ที� 31 ธัน วาคม 2561 โดยมี
รายละเอียด ดังนี�
 รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
 รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขลงวันที� 27 กุมภาพันธ์ 2562
 ผูส้ อบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที�
31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ�นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 สรุ ปคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
o โดยภาพรวมของปี 2561 นับ เป็ นปี แรกที� ร ายได้ห ลัก ของบริ ษ ัท ที� เ กิ ด จากการจํา หน่ า ยสิ น ค้า
ภายในประเทศคิดเป็ นสัดส่วนของรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 53 โดยการเติบโตของยอดขาย
ที� เพิ�มขึ�นเกิ ดจากบริ ษทั มีอตั ราการเติ บโตของรายได้จากการจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ผ่านช่ องทางการ
จําหน่ายกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทัว� ประเทศ ซึ�งบริ ษทั ใช้ตราสิ นค้า Costa เพิ�มขึ�นอย่าง
มี นัยสําคัญ หรื อคิ ดเป็ นอัตราการเติบโตกว่าร้ อยละ ��.�� โดยมี มูลค่าการจําหน่ ายผ่านช่ องทาง
ดังกล่าว เพิ�มขึ�นจากปี 2560 ที� ���.�� ล้านบาท เพิ�มขึ�นเป็ น ���.�� ล้านบาท ในปี ���� ซึ� งเป็ นผล
จากการปรับโครงสร้างบุคลากรด้านการตลาดและการขาย รวมถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน นอกจากนี�
บริ ษทั ยังสามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
(Modern trade) อาทิ โฮมโปร บิ�กซี เทสโก้ โลตัส ได้เพิ�มขึ�นจากเดิมคิดเป็ นร้อยละ �.�� ด้วย
o สําหรับปี ���� ปี ���� และ ปี ���� บริ ษทั มีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เท่ากับ ��.��
ล้านบาท ��.�� ล้านบาท และ ขาดทุน �.�� ล้านบาท โดยมาจากการเข้าลงทุนของ บริ ษทั อีซีเอฟ
พาวเวอร์ จํากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษทั ย่อยที�บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ ��.�� โดย ECF-P
ได้รับรู ้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนจากการเข้าลงทุนในบริ ษทั ต่าง ๆ ดังนี�
(1) บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ�งส์ จํากัด (“SAFE”) ซึ� งบริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (“ECF-P”)
ในฐานะบริ ษทั ย่อยที� บริ ษทั เข้าลงทุนร้อยละ ��.�� โดย ECF-P เข้าลงทุนใน SAFE ที� สัดส่ วน
ร้อยละ ��.�� ปั จจุบนั สามารถรับรู ้ผลการดําเนิ นงานของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล
ขนาด �.� เมกะวัต ต์ข อง บริ ษ ัท ไพร์ ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์ จี จํา กัด (“PWGE”) จัง หวัด
นราธิ วาส ซึ� งบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรตามสัดส่ วนเงินลงทุนตั�งแต่ไตรมาสที� � ปี ���� โดย SAFE เข้า
ลงทุ น ใน PWGE คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ ��.�� และโครงการโรงไฟฟ้ า พลัง งาน Biomass
Gasification ขนาด 1 เมกะวัตต์ของ บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่ ) จํากัด จังหวัดแพร่
(2) บริ ษทั พลังงานเพื�อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จํากัด (“GEP”) ดําเนิ นธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมือง มินบู ประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริ ษทั ย่อย
เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโครงการ และยังไม่เริ� มรับรู ้รายได้
เชิงพาณิ ชย์
o ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จํานวน 0.87 ล้านบาท เกิ ดจากค่าใช้จ่ายที�อยูร่ ะหว่าง
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของ GEP ซึ� งปั จจุบนั ยังไม่สามารถรับรู ้รายได้
เชิ งพาณิ ชย์ได้ โดยเพิ�มขึ� นอย่างมีนัยสําคัญตามปริ มาณการทํางานที� เพิ�มขึ�น เพื�อเร่ งการก่ อสร้าง
โครงการในส่ วนของเฟสที� � กําลังการผลิต �� เมกะวัตต์แรกให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว โดยส่ วนแบ่ ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เมื�อเทียกับกําไรที�รับรู ้ในปี 2560 จํานวน 17.03 ล้านบาท จึงเป็ น
การรายการเปลี�ยนแปลงที�มีนยั สําคัญ
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o บริ ษทั มีสัดส่ วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็ น ร้อยละ 71.73
ร้ อ ยละ 69.51 และร้ อ ยละ 69.78 ตามลํา ดับ หรื อ คิ ด เป็ นมู ล ค่ า ต้น ทุ น ขาย เท่ า กับ 983.27 ล้านบาท
1,004.20 ล้านบาท และ 1,014.99 ล้านบาท ตามลําดับ
o บริ ษทั มีสัดส่ วนต้นทุนในการจัดจําหน่ายต่อรายได้รวม ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็ นสัดส่วน
เท่ากับ ร้อยละ 10.66 ร้อยละ 10.60 และ ร้อยละ 10.49 ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 148.73 ล้าน
บาท 156.62 ล้านบาท และ157.82 ล้านบาท ตามลําดับ
o สําหรับสัดส่ วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมของบริ ษทั ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ ร้อย
ละ 3.90 ร้ อยละ 5.32 และร้ อยละ 6.71 หรื อคิ ดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 54.43 ล้านบาท 78.66 ล้านบาท และ
101.24 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ� งมูลค่าและสัดส่ วนต้นทุนทางการเงินที�เพิ�มสู งขึ�นนี�ส่งผลต่อกําไรสําหรับ
ปี โดยภาพรวมลดลงจากเดิมจากมีนยั สําคัญ
o บริ ษทั มีอตั รากําไรขั�นต้น ในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 คิดเป็ นสัดส่ วนกําไรขั�นต้นต่อรายได้จากการ
ขาย ร้ อยละ 28.27 ร้ อยละ 30.49 และร้ อยละ 30.22 ตามลําดับ หรื อคิ ดเป็ นมูลค่ากําไรขั�นต้น เท่ ากับ
387.51 ล้านบาท 440.42 ล้านบาท และ 439.58 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุสาํ คัญที�ทาํ ให้บริ ษทั มีอตั รา
กํา ไรขั�น ต้น ปรั บตัว เพิ�ม ขึ� นหากพิ จารณาโดยเปรี ยบเที ย บ ตั�ง แต่ ช่ ว งปี 2559 เกิ ด จากบริ ษทั ได้ปรั บ
นโยบายในกระบวนการผลิตใหม่ โดยเน้นลดต้นทุนการผลิตสิ นค้า การสั�งซื� อเครื� องจักรกึ� งอัตโนมัติ
(Semi-Automatic Machine) เพื�อใช้ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที�มากขึ�นจากเดิม
o เมื�อพิจารณาอัตรากําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั พบว่า บริ ษทั มีอตั รากําไรสุ ทธิ สําหรับกําไรสําหรับงวด ในปี
���� ปี ���� และปี ���� เท่ากับ ร้อยละ �.�� ร้อยละ �.�� และร้อยละ �.�� หรื อคิดเป็ นมูลค่ากําไรสุทธิ
เท่ากับ ��.�� ล้านบาท ��.�� ล้านบาท และ ��.�� ล้านบาท ตามลําดับ โดยกําไรสุ ทธิ สําหรับงวดปี
���� แบ่งออกเป็ น ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน ��.�� ล้านบาท และส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�
ไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน ติดลบ �.�� ล้านบาท
o โดยภาพรวมของกําไรที�เกิดขึ�นในช่วงปี ���� ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกําไรสําหรับ
งวด ส่วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ ที�มีกาํ ไรเท่ากับ ��.�� ล้านบาท นั�น มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที�มีกาํ ไรเท่ากับ ��.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ��.�� ซึ�งเกิดจากการ
ดําเนินธุรกิจที�พ� งึ พาแหล่งเงินทุนประเภทเงินกูย้ มื เป็ นจํานวนมาก และมีสดั ส่วนต้นทุนทางการเงินที�เพิม�
สู ง ขึ� น เพื� อ เที ย บกับ รายได้ร วม นอกจากนี� ยัง เกิ ด จากการรั บ รู ้ ส่ ว นแบ่ ง ขาดทุ น จากบริ ษ ัท ร่ ว มตาม
รายละเอียดที�กล่าวมาแล้วข้างต้น
o ณ วันที� 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริ ษทั มีมูลค่าสิ นทรัพย์รวม เท่ากับ 2,357.28 ล้าน
บาท 2,780.29 ล้านบาท และ 3,395.53 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุสาํ คัญที�ทาํ ให้รายการสิ นทรัพย์รวม
เพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญสําหรับปี 2561 เกิดจากการเพิ�มขึ�นของรายการสิ นค้าคงเหลือ เงินให้กยู้ ืมระยะ
สั�นและดอกเบี�ยค้างรับจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน เงินให้กยู้ ืมระยะสั�นแก่บุคคลและกิจการอื�น
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิม� ขึ�นอย่างมีนยั สําคัญ
o ณ วันที� 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริ ษทั มีมูลค่าหนี� สินรวม เท่ากับ �,���.�� ล้านบาท
1,753.73 ล้านบาท และ �,���.�� ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั มีหนี� สินรวม ณ วันที� �� ธันวาคม ����
เพิ�มขึ�นเมื�อเทียบกับ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� เท่ากับ ���.�� ล้านบาท ทั�งนี� บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี�สิน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ �.�� เท่ า ซึ� งลดลงจาก ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ที� มีอตั ราส่ วนดังกล่าว
เท่ากับ 1.71 เท่า
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o ณ วันที� 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริ ษทั มีมูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ ���.�� ล้าน
บาท 1,026.56 ล้านบาท และ �,���.�� ล้านบาท ตามลําดับ
จากที� ได้นาํ เสนอรายละเอียดของงบการเงิ น ประจําปี 2561 สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561 ตามที� กล่าวมา
ทั�งหมด จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2561 สิ�นสุด วันที� 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี�หรื อไม่ และเมื�อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี�
-ในวาระนี�ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมโดยในวาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติที�ประชุ ม
ที� ป ระชุ มมีม ติ อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิ น งบกํา ไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย ประจํา ปี 2561 สิ� น สุ ด วัน ที� 31 ธัน วาคม 2561 ด้วยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉัน ท์จ ากจํานวน
เสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที� มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี�
ร้อยละของจํานวนหุน้
มติที�ลง
ที�มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
612,291,065
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0.00
บัตรเสี ย
0
0.00
งดออกเสี ยง
84,000
0.00
ในวาระนี� มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระก่อนหน้า จํานวน 14 ราย คิดเป็ นจํานวน
จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

หุน้ 1,639,908 หุน้
วาระที� 5

1.
2.
3.
4.
หมายเหตุ :

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกําไรสะสม สํ าหรั บผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561 สิ�นสุ ด
วันที� 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า ทางบริ ษทั ได้นาํ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี�ไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมที�ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี� ขอเชิ ญ นางสาวสาริ สา
ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ � ีแจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ สําหรับข้อเท็จจริ ง และเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
กําไรสะสม และการพิจารณาเพื�ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ดังนี�
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ��
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองตามกฎหมายตามที�ได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั�งนี� การ
จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลง โดยขึ�นอยู่กบั ผลการดําเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั สภาพคล่อง
แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที�เกี�ยวข้องในการบริ หารงาน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื�น ๆ ในอนาคต
เพื�อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้การ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ต้องเป็ นการจ่ายจากเงินกําไรและหากบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล ทั�งนี�
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การจ่ายเงิ นปั นผลต้องได้รับอนุ มตั ิจากที� ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และบริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ� งไว้เป็ นทุ น
สํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํ นวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน ทั�งนี� บริ ษทั ได้จดั สรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไว้แล้วจํานวน 2.5 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.15 ของกําไรสุทธิประจําปี
ดังนั�นในวาระนี� บริ ษทั จึงจะขอเสนอต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ดังนี�
o จัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หรื อคิด
เป็ นเงินจํานวน 2,500,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.23 ของทุนจดทะเบียน
o จัดสรรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.030227 บาท โดยจ่ายจากส่ วนที�ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
(Non-BOI) ที�กิจการต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ รวมเป็ นจํานวนเงิน
ทั�งสิ�นประมาณ 29 ล้านบาท
o กําไรส่วนที�เหลือ บริ ษทั จะจัดเป็ นกําไรสะสมที�ยงั ไม่จดั สรรต่อไป
โดยนําเสนอข้อมูลโดยเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 ดังนี�
บริ ษทั มี กาํ ไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ในรอบปี 2560 และปี 2561 เท่ ากับ 71.49 ล้านบาท และ
48.54 ล้านบาท ตามลําดับ
ในขณะนี�มีจาํ นวนหุน้ ที�จดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วเท่ากับ 959.49 ล้านหุน้ เพิ�มขึ�นจากปี ก่อนที�มีจาํ นวนหุน้
861.66 ล้านหุน้
คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลทั�งสิ�นต่อหุน้ ในปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 0.0603 บาทต่อหุน้ และ 0.030227 บาท
ต่อหุน้ ตามลําดับ
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั�งสิ�น เท่ากับ 51.96 ล้านบาท และประมาณ 29.00 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งจะเห็นว่า ทั�ง
รอบปี 2560 และ ปี 2561 บริ ษทั สามารถจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุ ทธิ หลังหักสํารองตามกฎหมายมีอตั ราการจ่ายเงิ นปั น
ผลสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลที�กาํ หนดไว้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปั นผล จากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561 ดังกล่าวต่อที�
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื�อพิจารณาและอนุมตั ิ โดยกําหนดรายชื�อผูถ้ ือหุ ้นที�มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที�
30 เมษายน 2562 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในวันที� 21 พฤษภาคม 2562
ดังนั�นจึงขอเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสะสม และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สําหรับ
ผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561 ตามที�ได้นาํ เสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี�หรื อไม่ และเมื�อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี�
-ในวาระนี�ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิม� เติมโดยในวาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี� ระชุม
ที�ประชุมมีมติรับทราบการจัดสรรกําไรสะสมเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนิ นงาน ประจําปี 2561 สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากจากจํานวนเสี ยงทั�งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที�เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี�
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มติที�ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที� 6

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,214,065
161,000
0
0

ร้อยละของจํานวนหุน้
ที�มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9737
0.0263
0.00

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั�งกรรมการแทนกรรมการทีต� ้ องพ้ นจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า ก่อนเริ� มการประชุมในวาระนี� กรรมการทั�ง 3 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุ
สมบัติ นายอารักษ์ สุ ขสวัสดิ� และนางสาวทิพวรรณ สุ ขสวัสดิ� ในฐานะกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้แจ้งความประสงค์ขอ
ออกจากห้องประชุมสําหรับการพิจารณาในวาระนี�
สําหรับวาระนี�ทางบริ ษทั ได้นาํ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี� ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที�ได้
จัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยในรอบวาระนี� เนื� องจาก รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรร
หาตามกําหนดวาระ จึงขอเรี ยนเชิญนายชาลี สุขสวัสดิ� (“นายชาลีฯ”) ในฐานะรองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา
เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี�ต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
นายชาลีฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า สําหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั�งกรรมการ
แทนกรรมการที�ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ มีดงั นี�
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. ���� และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ �� และ �� สรุ ปใจความ
สําคัญว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั�งให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน � ใน � ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนั�น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น � ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกับส่ วนหนึ� งในสาม โดย
กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและ
ปี ที�สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั�นให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยูใ่ นตําแหน่งนานที�สุดนั�นเป็ น
ผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวนทั�งหมด 9 ท่าน ดังนั�นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2561
ครั� งนี� กรรมการที� ต ้อ งพ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระจํา นวน 1 ใน 3 ของจํา นวนกรรมการทั�ง หมด มี 3 ท่ า น โดยรายชื� อ
คณะกรรมการที�ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในรอบนี�ตามมติที�ได้พิจารณานําเสนอชื�อโดยคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วย
1. รศ.ทรงกลด
จารุ สมบัติ
2. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ�
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ�
ทั�งนี� บริ ษทั ได้มีประกาศเชิ ญชวนให้ผูถ้ ือหุ ้นที�ประสงค์จะเสนอชื� อบุคคลที�เห็ นสมควรได้รับการพิจารณา
คัดเลื อกเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยนําประกาศขึ� นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว ตั�งแต่วนั ที� 26 กันยายน ถึ งวันที� 31
ธันวาคม 2561 แต่ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื�อบุคคลที�เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั�งนี�
คณะกรรมการสรรหาซึ� งไม่รวมกรรมการที� มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้ว เห็ นว่า ทั�ง 3 ท่าน ตามรายชื�อที�
นําเสนอเป็ นผูท้ ี�มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. ���� ประกาศของคณะกรรมการกํากับ
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หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุ น และประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที�
เกี�ยวข้องกําหนด รวมทั�งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานในธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์
เป็ นอย่างดีซ� ึ งจะส่ งผลเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั สมควรเลือกกรรมการที�พน้ จากตําแหน่งตามวาระทั�ง � ท่าน กลับ
เข้าเป็ นกรรมการและเข้าดํารงตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึ�ง
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ� งไม่รวมกรรมการที� มีส่วนได้เสี ยในวาระนี� ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็ นของ
คณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื�อบุคคลดังต่อไปนี� เพื�อให้ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 พิจารณาเลือกตั�ง
กรรมการที�พน้ จากตําแหน่งตามกําหนดวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึ�ง
1. รศ.ทรงกลด
จารุ สมบัติ
เพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการสรรหา และกรรมการบริ หารความเสี� ยง
2. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ�
เพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการสรรหา กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสี� ยง
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ�
เพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั
เนื� องด้วยบุ คคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ร่ วมกันกํากับดู แลกิ จ การอย่า ง
เข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่ วมประชุม และมีคุณสมบัติที�เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั รวมทั�งมีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิดเห็นที�เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นอย่างเต็มที�ตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง และในส่วน
ของการเสนอเพื�อแต่งตั�งเป็ นกรรมการอิ สระ จะสามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิ สระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที�
เกี�ยวข้อง
ดังนั�นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั�งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการต่อไป
โดยขอเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ ิอหุ ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื�ออํานวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั�งกรรมการเป็ นรายบุคคลต่อไป
ทั�งนี� เพื�อให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นที�ดี ดังนั�น สําหรับ
วาระที� 6 ซึ� งเป็ นวาระพิจารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้ งพ้นจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ บริ ษทั จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ที�เข้าร่ วมประชุม ทั�งในกรณี ที�ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ทั�งนี�ขอให้ผู ้
ถือหุ ้นกาเครื� องหมายถูก หรื อกากบาท ลงในช่องเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื� อในบัตรลงคะแนน
จากนั�นจะมีเจ้าหน้าที�เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั�งนี� หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรื อ
แสดงความเห็นเป็ นอย่างอื�น บริ ษทั จะถือว่า ผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบ สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะที�ไม่ได้รับบัตรลงมติต� งั แต่ลงทะเบียน
คือ กรณี ที�ผถู ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะเป็ นที�เรี ยบร้อยแล้ว ซึ�งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที�ผถู ้ ือหุ ้น
ได้ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี�หรื อไม่ และเมื�อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี�
-ในวาระนี�ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมโดยในวาระนี� ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(ในการพิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระ บริ ษทั จะพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล)
มติทปี� ระชุม
ที� ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้ งพ้นจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากจากจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที�เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี�
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รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ

มติที�ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,211,065
5,000
0
159,000

ร้อยละของจํานวนหุน้
ที�มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9992
0.0008
0.00

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ�

มติที�ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,211,065
0
0
164,000

ร้อยละของจํานวนหุน้
ที�มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ�

มติที�ลง
1.
2.
3.
4.

วาระที� 7

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,210,065
0
0
165,000

ร้อยละของจํานวนหุน้
ที�มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที� ประชุมว่า สําหรับวาระนี� ทางบริ ษทั ได้นาํ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี�ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที�ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยวาระนี�ขอเรี ยนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“รศ.ดร.
มนตรีฯ”) เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี�ต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้

33 | ห น้ า ที�

รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที� 24 คณะกรรมการบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ตามที�ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ
สําหรั บหลักเกณฑ์แ ละขั�นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจ ารณาค่า ตอบแทนได้นํา เสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี ที�ผ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ การพิจารณาจํานวนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ที�เพิ�มขึ�นตามโครงสร้างการดําเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที�บริ ษทั ได้รับ
จากการปฏิบตั ิหน้าที�ของกรรมการ โดยจะนําข้อมูลค่าตอบแทนที�กาํ หนดในเบื�องต้นไปเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับข้อมูลสรุ ปผล
สํารวจข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั จดทะเบี ยนสําหรั บค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุ รกิ จ -ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริ ษทั และแยกตามขนาดกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริ ษทั ซึ�งจัดทําขึ�น
โดยฝ่ ายวิจยั และนโยบาย สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ประจําปี 2561
โดยในปี 2561 ที�ผา่ นมา สําหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาความเสี� ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมสําหรับ
คณะกรรมการเท่ากับ 5,102,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามที�ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี การจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าวอยูใ่ นวงเงินที�ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิไม่เกิน 9,000,000 บาท
อย่างไรก็ตามเพื�อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที�ดี รวมถึงเพื�อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริ ษทั ได้
กําหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกเหนื อจากค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี� ยประชุม
โบนัส ที� ระบุไว้ และตามอํานาจอนุ มตั ิที�มี โดยการตอบแทนเพิ�มเติมใด ๆ ที� มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี
จะต้องนําเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณาอนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียดและความ
สมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิ การเพิ�มเติมดังกล่าว และในปี 2562 นี� จะขอเสนอพิจารณากําหนดวงเงิ นค่าตอบแทน
กรรมการทั�งสิ�นไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการกําหนดค่าตอบแทนดังนี�
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั จะแบ่งออกเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี�ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ
หรื อโบนัส ดังนี�
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
34,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
24,000 บาทต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
29,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
24,000 บาทต่อเดือน
โดยมีค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับการจ่ายในปี ที�แล้ว
2) ค่าเบี�ยประชุมสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จํานวน �,��� บาทต่อท่านต่อครั�ง (โดยยังคงอัตรา
เดิมเท่ากับปี ที�ผา่ นมา) ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี� ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดําเนินงาน
4) สําหรับสิ ทธิประโยชน์อื�น ๆ เช่น ประกันสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา (Sport Club) หรื อ
สโมสรเพื�อการพักผ่อนหรื อสันทนาการ (Member Club) : ไม่มี
ทั�งนี� ได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่ากับการจ่ายในปี ที�แล้ว
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจ ารณาเห็ น ชอบตามความเห็ นของคณะกรรมการพิจ ารณาค่ าตอบแทน และ
เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 เป็ นวงเงิน
จํานวนรวมทั�งสิ� นไม่เกิ น 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี� ยประชุม และการ
กําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากับปี 2561 ทุกประการ
ดังนั�นจึงขอเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 ตามที�ได้
นําเสนอมา
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี�หรื อไม่ และเมื�อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี�
-ในวาระนี�ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิม� เติมโดยในวาระนี� ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที�มาประชุม
มติทปี� ระชุม
ที�ประชุมมีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสอง
ในสามจากจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุม ดังนี�
ร้อยละของจํานวนหุน้
มติที�ลง
ที�มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
612,347,270
99.9955
2. ไม่เห็นด้วย
7,000
0.0011
3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
20,800
0.0034
หมายเหตุ : ในวาระนี� มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระก่อนหน้า จํานวน 1 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้
จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

5 หุน้
วาระที� 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั�งผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2562
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า บริ ษทั ได้นาํ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี� ไว้ในหนังสื อ
เชิญประชุมที�ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี� ขอเชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ยานุ รักษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้
ที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี แต่งตั�งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี� ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดให้บริ ษทั ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ทั�งนี�หน่วยงานกํากับดูแลได้มี
การแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดเมื�อไม่นานมานี�วา่ โดยให้เริ� มตั�งแต่รอบปี บัญชี 2562 นี� เป็ นต้นไป บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีการ
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี (ในสํานักงานเดิมหรื อต่างสํานักงานก็ได้) โดยผูส้ อบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่วา่ จะ
ติดต่อกันมาหรื อไม่ก็ตามได้สูงสุ ดรวมกันไม่เกิน 7 ปี โดยมีกาํ หนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็ นระยะเวลา 5 ปี จึงจะ
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กลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริ ษทั นั�นได้อีกครั�งหนึ� ง ทั�งนี� ในช่วง transitional period ของเปลี�ยนแปลงข้อกําหนด
นี� (รอบปี บัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรื อผ่อนผันให้ cooling-off period ของผูส้ อบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปี โดยไม่
ต้องถึงกําหนดระยะเวลา 5 ปี ได้
โดยในรอบปี 2561 นายอัครเดช เปลี�ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 5389 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ซึ�งได้ปฏิบตั ิงานเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั นับเป็ นปี ที� 2 สําหรับปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั�ง นายอัครเดช เปลี�ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที�
���� หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� ���� หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที� ���� หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื�นที� บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จํากัด เห็นควรและเหมาะสม เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี 2562 เนื�องจากมีความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอตั ราค่าสอบบัญชี
ที� เหมาะสม รวมทั�งปฏิ บัติหน้าที� ในปี ที� ผ่านมาได้เป็ นอย่างดี และเป็ นผูส้ อบบัญชี ที�ได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี�เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส เป็ นจํานวนเงินทั�งสิ�นไม่เกิน 2,550,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนั�นจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั�งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 ตามที�
กล่าวมา
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี�หรื อไม่ และเมื�อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี�
-ในวาระนี�ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมโดยในวาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี� ระชุม
ที� ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแต่งตั�งผูส้ อบบัญชี และการกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที�เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี�

มติที�ลง

จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

ร้อยละของจํานวนหุน้
ที�มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

1. เห็นด้วย
612,374,070
2. ไม่เห็นด้วย
0
3. บัตรเสี ย
0
4. งดออกเสี ยง
1,000
วาระที� 9
พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้ านบาท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า สําหรับวาระนี�ทางบริ ษทั ได้นาํ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี� ไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมที�ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นแล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี� ขอเชิญ
นางสาวพชนัน สิ งห์ภู่ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (“ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ”) เป็ นผูช้ � ีแจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ถึงข้อมูลเบื�องต้นเกี�ยวกับเงื�อนไขการออกและเสนอขาย
หุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี�
วัตถุประสงค์

: เพื�อใช้เพิ�มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ชาํ ระคืนหนี� และ/หรื อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจ
ประเภทของหลักทรัพย์ : หุ ้นกูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด ซึ� งอาจเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ หรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ชนิ ดทยอยคืนเงินต้น
หรื อคื นเงิ นต้นครั� งดี ยวเมื� อครบกําหนดไถ่ถอน มี ประกันหรื อไม่มีประกัน มี หรื อไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ทั�งนี� ขึ�นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุน้ กูน้ � นั ๆ
วงเงิน
: มูลค่ารวมของหุ ้นกูท้ ี�ยงั ไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ� ง กําหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
(สองพันล้านบาทถ้วน) หรื อในสกุลเงินอื�นในอัตราที�เทียบเท่า
อัตราดอกเบี�ย
: ขึ�นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ � นั ๆ
อายุของหุน้ กู้
: สําหรับหุน้ กูร้ ะยะสั�นไม่เกิน 270 วัน และสําหรับหุน้ กูร้ ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย
: เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว� ไป และ/หรื อเสนอขายในกรณี จาํ กัด และ/หรื อ
เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ท� งั หมด หรื อบางส่ วน
ซึ� งอาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครั�งเดียว หรื อหลายครั�งก็ได้ ทั�งนี� ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การไถ่ถอนก่อนกําหนด : ขึ�นอยูก่ บั เงื�อนไขของหุน้ กูท้ ี�ออกในแต่ละครั�ง
เงื�อนไขอื�น ๆ
: ข้อจํากัดและเงื� อนไขอื�น ๆ ของหุ ้นกู้ อาทิ ประเภทหรื อชนิ ดของหุ ้นกูท้ ี� จะออกในแต่ละ
ครั� ง มูลค่าที� ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่ วย อัตราดอกเบี� ย การแต่งตั�งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกําหนด
และการจดทะเบี ยนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอํานาจของกรรมการผูจ้ ดั การและ
มอบอํา นาจให้ แ ก่ กรรมการผู ้จัด การในการกํา หนดหรื อ เปลี� ย นแปลงเงื� อ นไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ น้ กูแ้ ต่ละประเภท / แต่ละชนิ ด
ในแต่ละครั�ง รวมทั�งให้มีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเป็ น และเกี�ยวเนื� องกับการออก
และเสนอขายหุน้ กูน้ � นั ๆ ให้สาํ เร็ จและเป็ นไปตามที�กฎหมายกําหนด
ซึ�งรวมถึงมีอาํ นาจในการแต่งตั�งผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย การเข้าทําและ
ลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อ
สั ญ ญาอื� น ๆ ที� เ กี� ย วข้อ ง การจัด ทํา และยื� น คํา ขอและเอกสารต่ า ง ๆ กับ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง
และ/หรื อบุคคลอื�นใดที�เกี�ยวข้อง เป็ นต้น และให้นาํ เรื� องดังกล่าวเสนอต่อที�ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เพื�อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ดังนั�นจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั�งหมดที�ได้นาํ เสนอ
นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร ผู้ถือหุ้ น สอบถามถึงสาเหตุความเป็ นมาในการขออนุมัติห้ ุ นกู้จาํ นวน 2,000 ล้ าน
บาทดังกล่ าวว่ ามีวตั ถุประสงค์ ที�จะนําไปใช้ อย่ างไรบ้ าง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชีแ� จงต่ อที�ประชุมว่ าวัตถุประสงค์ ในการขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ใน
วงเงินไม่ เกิน �,��� ล้ านบาท ดังกล่ าวเป็ นการต่ ออายุของหุ้นกู้เดิมที�จะหมดอายุในปี 2563
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กรรมการผู้ จัด การ ชี �แ จงเพิ� มเติ ม ว่ าเป็ นการต่ ออายุสัญ ญาของหุ้ นกู้เดิ ม ที� เคยได้ ขออนุ มัติ ไ ปแล้ ว ทั� งนี �
ขั� น ตอนการดํา เนิ น งานเกี� ย วกั บ การออกหุ้ นกู้ ใ นแต่ ล ะครั� ง จะต้ อ งนํา เสนอรายละเอี ย ดเพื� อ พิ จ ารณาในที� ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นรายครั� งต่ อไป
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี�หรื อไม่ และเมื�อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี�
โดยในวาระนี� ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี� ระชุม
ที� ประชุมมีมติ อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นวงเงินไม่เกิ น 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี� จากจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที�เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี�

มติที�ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที� 10

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,175,170
159,000
0
40,900

ร้อยละของจํานวนหุน้
ที�มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9674
0.0260
0
0.0067

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ�มเติมหนังสื อ
บริ คณห์ สนธิ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์ ) ของบริ ษัท เพื� อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ ของ
บริษัท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า สําหรับวาระนี�ทางบริ ษทั ได้นาํ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี�ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที�ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี� ขอเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ � ีแจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ สําหรับวัตถุประสงค์และเหตุผลเพื�อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ไขเพิม� เติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ �. (วัตถุประสงค์) ของ
บริ ษทั เพื�อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ว่า เนื� องจากบริ ษทั ประสงค์จะจัดจําหน่ายสิ นค้าผ่าน
ระบบอิ นเตอร์ เน็ ตเพื�อขยายช่ องทางการจัดจําหน่ ายสิ นค้า และขยายฐานลู กค้า ดังนั�นจึ งต้องดําเนิ นการแก้ไขเพิ�มเติ ม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั จากเดิมที�มีอยูจ่ าํ นวน 32 ข้อ โดยขอเพิม� วัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ ซึ�งจะทําให้วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั
มีจาํ นวนรวมได้ 33 ข้อ โดยมีรายละอียดดังนี�ดงั นี�
“ข้ อ 33. ประกอบกิจการจําหน่ ายสินค้ าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต”
นอกจากนี� เห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ
3. (วัตถุประสงค์) ของบริ ษทั เพื�อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม� เติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั โดยแก้ไขข้อความของหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ป ดังต่อไปนี�
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ ของบริษัท มีจาํ นวน 33 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแ� นบ”
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ดังนั�นจึงขอนําเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมตั ิ ซึ� งประกอบด้วย การพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ�มเติม
วัตถุประสงค์ และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริ ษทั เพื�อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ตามรายละเอียดทั�งหมดที�ได้นาํ เสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี�หรื อไม่ และเมื�อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี�
-ในวาระนี�ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมโดยในวาระนี� ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี� ระชุม
ที� ประชุมมีมติ อนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ�มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริ ษทั เพื�อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� จากจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี�

มติที�ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที� 11

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,353,970
0
0
21,100

ร้อยละของจํานวนหุน้
ที�มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9966
0.00
0.00
0.0034

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบีย นของบริ ษัท จํานวน ��,���,���.�� บาท จากทุนจดทะเบีย นเดิม
���,���,��� บาท เป็ น ���,���,���.�� บาท โดยการตัดหุ้นสามัญทีย� งั ไม่ ได้ ออกจําหน่ ายของบริษัท จํานวน
���,���,��� หุ้น มูลค่ าทีต� ราไว้ ห้ ุนละ �.�� บาท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า สําหรับวาระนี�ทางบริ ษทั ได้นาํ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี�ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที�ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี� ขอเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ � ีแจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา ��� แห่ ง
พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชน กําหนดไว้วา่ บริ ษทั จะเพิ�มทุนจากจํานวนที�จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุน้ ใหม่เพิ�มขึ�นได้ เมื�อหุน้
ทั�งหมดได้ออกจําหน่ ายและได้รับชําระเงิ นค่าหุ ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที� ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ ายนั�นเป็ นหุ ้นที� ออกเพื�อ
รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิที�จะซื�อหุน้ ดังนั�น เพื�อให้บริ ษทั สามารถดําเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ได้ อันเนื�องจากการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตาม
แบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน ��,���,��� หุน้ ตามรายละเอียดที�ระบุไว้ในวาระที� �� และเพื�อให้
เป็ นไปตามที� พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนได้กาํ หนดไว้ บริ ษทั จึงประสงค์ที�จะลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน ��,���,���.��
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม ���,���,��� บาท เป็ น ���,���,���.�� บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที�ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของ
บริ ษทั จํานวน ���,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท
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ทั�งนี� หุ ้นสามัญที� ถูกตัดทิ�งในครั�งนี� เป็ นหุ ้นสามัญที� เหลือจากการจัดสรรไว้เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม
(Rights Offering) และเพื� อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํา นาจทั�ว ไป (General
Mandate) ตามมติที�ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั�งที� �/���� เมื�อวันที� � ตุลาคม ���� ซึ� งมติการเพิ�มทุนตามแบบมอบอํานาจ
ทัว� ไป (General Mandate) ได้สิ�นสภาพลงตั�งแต่วนั ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ���� เมื�อวันที� �� เมษายน ���� ที�ผา่ นมา
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาและอนุมตั ิการลด
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน ��,���,���.�� บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม ���,���,��� บาท เป็ น ���,���,���.�� บาท
โดยการตัดหุ ้นสามัญที� ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ ายของบริ ษทั จํานวน ���,���,��� หุ ้น มูลค่าที� ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท โดยมี
รายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี�หรื อไม่ และเมื�อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี�
-ในวาระนี�ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมโดยในวาระนี� ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี� ระชุม
ที�ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน ��,���,���.�� บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิ ม ���,���,��� บาท เป็ น ���,���,���.�� บาท โดยการตัด หุ ้น สามัญ ที� ย งั ไม่ ไ ด้อ อกจํา หน่ า ยของบริ ษ ัท จํานวน
���,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� จากจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที�เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี�

มติที�ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที� 12

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,334,170
0
0
40,900

ร้อยละของจํานวนหุน้
ที�มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9933
0.00
0.00
0.0067

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขข้ อ �. ของหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท เพื� อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียน
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า สําหรับวาระนี�ทางบริ ษทั ได้นาํ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี�ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที�ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี� ขอเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ � ีแจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่าวาระนี� เป็ นวาระสื บเนื�องจากวาระที� 11 เรื� องการลดทุนจดทะเบียน
โดยมีวตั ถุประสงค์และเหตุผลเพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดของวาระการประชุมที�ผา่ นมา โดย
บริ ษทั ต้องดําเนินการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี�
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“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน 285,712,090.75 บาท (สองร้อยแปดสิ บห้าล้านเจ็ดแสนหนึ� งหมื�นสอง
พันเก้าสิ บบาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
1,142,848,363 หุ ้น (หนึ� งพันหนึ� งร้อยสี� สิบสองล้านแปดแสนสี� หมื�น
แปดพันสามร้อยหกสิ บสามหุน้ )
มูลค่าหุ้นละ
0.25 บาท (ยี�สิบห้าสตางค์)
หุ ้นสามัญ
1,142,848,363 (หนึ� งพันหนึ� งร้อยสี� สิบสองล้านแปดแสนสี� หมื�น
หุ ้น แปดพันสามร้อยหกสิ บสามหุน้ )
หุ ้นบุริมสิ ทธิ
- หุ ้น (ไม่มี)”

นอกจากนี� ให้บุคคลที�คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําเพื�อให้เป็ นไปตามคําสัง� ของนายทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขข้อ �. ของหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามรายละเอียดที�นาํ เสนอข้างต้น
ดังนั�นจึงขอเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั�งหมดที�ได้นาํ เสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี�หรื อไม่ และเมื�อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี�
-ในวาระนี�ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมโดยในวาระนี� ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี� ระชุม
ที�ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อ �. ของหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั เพื�อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� จากจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที�เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยง ดังนี�

มติที�ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที� 13

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,334,170
0
0
40,900

ร้อยละของจํานวนหุน้
ที�มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9933
0.00
0.00
0.0067

พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน ��,���,��� บาท โดยแบ่ งออกเป็ น ���,���,���
หุ้น มูลค่ าที�ตราไว้ ห้ ุนละ �.�� บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน ���,���,���.�� บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้น
สามัญจํานวน �,���,���,��� หุ้น มูลค่ าทีต� ราไว้ ห้ ุนละ �.�� บาท
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ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า สําหรับวาระนี�ทางบริ ษทั ได้นาํ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี�ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที�ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี� ขอเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ � ีแจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เกี�ยวกับการขออนุมตั ิการเพิ�มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เนื�องจากบริ ษทั
มีความประสงค์จะเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจํานวน ��,���,��� บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน ���,���,���
หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม ���,���,���.�� บาท เป็ น ���,���,���.�� บาท โดยเป็ นการออก
หุน้ สามัญเพิม� ทุนเพื�อรองรับ
(1) การเสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํา นาจทั�ว ไป (General
Mandate) จํานวนไม่เกิ น ��,���,��� หุ ้น มูลค่าที� ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท เพื�อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้กบั กิ จการ เพิ�ม
สภาพคล่ อ งให้แ ก่ บ ริ ษ ัท ฯ รวมทั�ง เพื� อ เป็ นเงิ น ทุ น สํา หรั บ การขยายธุ ร กิ จ หลัก อาทิ ส่ ว นการลงทุ น เครื� อ งจัก รแบบ
กึ�งอัตโนมัติให้เพิ�มขึ�นในกระบวนการผลิต และ/หรื อธุรกิจที�เกี� ยวเนื� องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ และ/หรื อการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที�ประเทศเมียนมาร์ ที�บริ ษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุน้
สัดส่ วนร้อยละ �� ในบริ ษทั พลังงานเพื�อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จํากัด รวมถึงการเข้าลงทุนในส่ วนของบริ ษทั ร่ วมทุน
(บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ�งส์ จํากัด : SAFE) ซึ�งบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด) เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
��.�� ทั�งนี� SAFE มีแผนจะเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื�น ๆ เพิ�มเติมในอนาคต และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่าง
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ และ
(2) การปรับสิ ทธิ ของ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�จะซื� อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั�งที� � สําหรับผูถ้ ือหุ ้นเดิม (ECFW�) (“ECF-W�”) ซึ�งออกและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จํานวน ��,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ
�.�� บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที�ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิเพิ�มทุ นจด
ทะเบียนของบริ ษทั อีก จํานวน ��,���,��� บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน ���,���,��� หุ ้น มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ �.��
บาท โดยมีรายละเอียดตามที� เสนอทุกประการ ทั�งนี� ในส่ วนของความเห็นของคณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริ ษทั การ
วิเคราะห์ผลกระทบที�ส่งผลต่อสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ดังนั�นจึงขอเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั�งหมดที�ได้นาํ เสนอ
นายทองทศ แพงลาด อาสาพิ ทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้ น ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุ น ไทย มี
ประเด็นสอบถามเกี�ยวกับการออกหุ้ นสามัญเพื�อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบ
อํานาจทั�วไป (General Mandate) ได้ มีการวางแผนการใช้ เงิ นไว้ หรื อไม่ และในกรณี ที�จาํ หน่ ายให้ แก่ บุคคลในวงจํากัดนั�น
ส่ งผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้ นเดิมอย่ างไร และมีความจําเป็ นหรื อไม่ ที�จะต้ องขอเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในครั� งนี �
ผู้ช่วยเลขาฯ ได้ ตอบข้ อซั กถามในประเด็นเกี�ยวกับการขออนุมัติออกหุ้ นสามัญเพื�อเสนอขายให้ แก่ บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) ตามที�ได้ เคยขออนุมัติไปเมื�อปี 2560 นั�น
ได้ ม ีก ารทยอยขายออกไปแล้ วบางส่ วน อนึ� ง การขออนุมตั ิดังกล่ าวจะมีอายุ 1 ปี บริ ษัท จึ งมีความจําเป็ นต้ อ งนําเสนอ
รายละเอียดต่ อที�ประชุมผู้ถือหุ้ นเพื�อให้ เป็ นไปตามระเบียบปฏิ บัติ ซึ� งในการพิจารณาดําเนิ นการเรื� องดังกล่ าว บริ ษัทมีทีม
ที�ปรึ กษากฎหมายเป็ นผู้ให้ คาํ ปรึ กษาทุกครั� ง
คุณธีรศักดิ� เพ็ชรไพบูลย์ ที�ปรึ กษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมายฮั นตัน แอนดรู ส์ เคิ ร์ท (ไทยแลนด์ ) ได้
ชี แ� จงต่ อที�ประชุมผู้ถือหุ้ นเพิ�มเติมถึงหลักเกณฑ์ การปฏิ บัติในเรื� องการขออนุมตั ิการออกหุ้ นสามัญเพื�อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) นั�น ผู้ถือหุ้ นสามารถเข้ าไปศึ กษา
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รายละเอียดเพิ�มเติมได้ จากเว็บไซด์ ของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ถึงรายละเอียดการเพิ�มทุนตามมติของ General
Mandate ที�ได้ มีการอนุมัติไว้ โดยที�ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท สําหรั บการออกและเสนอขายในแต่ ละครั� งที�เกิดขึน�
โดยทางตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยได้ มีข้อกําหนด และระเบียบปฏิ บัติเป็ นนโยบายให้ บริ ษัทจด
ทะเบีย นปฏิ บัติต าม โดยบริ ษัท จดทะเบีย นจะสามารถออกหุ้ น สามัญ เพื�อ เสนอขายให้ แ ก่ บุค คลในวงจํากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) ได้ ตามสั ดส่ วนที�กาํ หนดไว้ ทั�งนีต� ้ องไม่ เกินร้ อยละ 10
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี�หรื อไม่ และเมื�อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี�
-ในวาระนี�ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมโดยในวาระนี� ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี� ระชุม
ที� ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ การเพิ�มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั จํานวน ��,���,��� บาท โดยแบ่ งออกเป็ น
���,���,��� หุ ้น มูลค่าที� ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน ���,���,���.�� บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้น
สามัญจํานวน �,���,���,��� หุ ้น มูลค่าที� ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� จากจํานวนเสี ยง
ทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที�เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี�

มติที�ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,330,070
5,100
0
39,900

ร้อยละของจํานวนหุน้
ที�มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9927
0.0008
0.00
0.0065

วาระที� 14

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อ �. ของหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท เพื� อให้ สอดคล้ องกับการเพิ�มทุนจด
ทะเบียน
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า สําหรับวาระนี�ทางบริ ษทั ได้นาํ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี�ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที�ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี� ขอเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ � ีแจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่าวาระนี�เป็ นวาระสื บเนื�องจากวาระที� 13 เรื� องการเพิ�มทุนจดทะเบียน
โดยมีวตั ถุประสงค์และเหตุผลเพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนข้างต้น โดยบริ ษทั ต้องดําเนิ นการแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี�
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน ���,���,���.�� บาท (สามร้อยสิ บสองล้านสี� แสนหกหมื�นสองพันเก้า
สิ บบาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
1,249,848,363 หุ ้น (หนึ� งพันสองร้อยสี� สิบเก้าล้านแปดแสนสี� หมื�น
แปดพันสามร้อยหกสิ บสามหุ ้น)
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มูลค่าหุ้นละ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ

0.25 บาท (ยี�สิบห้าสตางค์)
1,249,848,363 หุ ้น (หนึ� งพันสองร้อยสี� สิบเก้าล้านแปดแสนสี� หมื�น
แปดพันสามร้อยหกสิ บสามหุ ้น)
- หุ ้น (ไม่มี)”

นอกจากนี�ขอให้บุคคลที�คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิที�กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําเพื�อให้เป็ นไปตามคําสัง� ของนายทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ �. เรื� องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามรายละเอียดที�
นําเสนอข้างต้น
ดังนั�นจึงขอเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั�งหมดที�ได้นาํ เสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี�หรื อไม่ และเมื�อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี�
-ในวาระนี�ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมโดยในวาระนี� ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี� ระชุม
ที�ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อ �. ของหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�ม
ทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� จากจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที�เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยง ดังนี�

มติที�ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที� 15

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,329,070
5,100
0
40,900

ร้อยละของจํานวนหุน้
ที�มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9925
0.0008
0.0000
0.0067

พิจารณาอนุ มัติก ารออกและจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ�ม ทุ น เพื� อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) จํานวนไม่ เกิน ��,���,��� หุ้น
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า สําหรับวาระนี�ทางบริ ษทั ได้นาํ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี�ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที�ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี� ขอเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ � ีแจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เกี�ยวกับการพิจารณาออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม� ทุน ตามที�ได้เสนอ
ให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ�มทุนจดทะเบียนในวาระที� 13 จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การ
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ออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุน จํานวน ��,���,��� หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ของบริ ษทั เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate)
ทั�งนี� บริ ษทั จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ�มทุนครั�งเดียวเต็มจํานวนหรื อบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขาย
เป็ นคราวเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ กรณี ๆ จํานวนหุ ้นสามัญเพิ�มทุนที�เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) นี� จะต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกิน ��,���,���
หุ ้น หรื อไม่เกินกว่าร้อยละ �� ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ณ วันที�คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจ
ทัว� ไป (General Mandate)
โดยบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที�จ ะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�ม ทุนในแบบมอบอํานาจ
ทัว� ไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ� งดังต่อไปนี� และจะต้องไม่เป็ นบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. ��/���� เรื� องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที� เกี�ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื� องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที�
เกี�ยวโยงกัน พ.ศ. ����
(ก) เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที� กจ. ��/����
เรื� องการกําหนดบทนิ ยามเกี�ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที�มีฐานะทางการเงินมัน� คง และมีศกั ยภาพในการ
ลงทุน ได้จ ริ ง รวมทั�ง มีค วามรู ้ค วามสามารถประสบการณ์ หรื อ ศัก ยภาพในการที �เ ป็ นประโยชน์ห รื อ ส่ ง เสริ ม การ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั
ทั�งนี� ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ�มทุนต่อบุคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป
(General Mandate) นี� จะต้องไม่ต�าํ กว่าร้อยละ �� ของราคาตลาด (Market Price)
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ ้นของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ ้นนั�น โดยราคาที�นาํ มาถัว
เฉลี�ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี�ยของการซื� อขายหุ ้นนั�นในแต่ละวัน ทั�งนี� วันกําหนดราคาเสนอขายหุ ้นต้องย้อนหลังไม่เกิน
กว่าสามวันทําการก่อนวันแรกที�เสนอขายต่อนักลงทุน
นอกจากนี� ที� ป ระชุ ม คณะกรรมการมี ม ติ อ นุ ม ัติ ม อบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี อ ํา นาจในการ
ดําเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม� ทุนดังต่อไปนี�
1. พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุน เช่น การกําหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็ นครั�งเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชําระค่าหุน้ รายชื�อบุคคลในวงจํากัด และเงื�อนไขและรายละเอียด
อื�น ๆ ที�เกี�ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั�ง ดําเนิ นการต่าง
ๆ อันเกี�ยวเนื�องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุนดังกล่าว และ
3. ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที�จาํ เป็ นและเกี�ยวข้องกับการจัดสรร
หุ ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าว ซึ� งรวมถึงการติดต่อ และการยื�นคําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และการนําหุ ้นสามัญเพิ�มทุนของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และมีอาํ นาจในการดําเนินการอื�นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี�ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุนดังกล่าว
อนึ� ง เหตุที�บริ ษทั เห็นสมควรให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวนดังกล่าวเพื�อเสนอขายตามแบบมอบอํานาจ
ทัว� ไป (General Mandate) เนื� องจาก บริ ษทั เห็นว่า การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุนจํานวนดังกล่าว เพื�อเสนอขายตามแบบมอบ
อํานาจทัว� ไป (General Mandate) จะทําให้บริ ษทั สามารถเพิ�มสภาพคล่องทางการเงิน เพื�อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับ
การดําเนิ นธุรกิจ รองรับการขยายธุรกิจ และยังเป็ นการเพิ�มศักยภาพของบริ ษทั ในการลงทุนต่าง ๆ โดยสามารถตอบสนอง
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ความต้องการใช้เงิ นของบริ ษทั ในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทนั ที ที�โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความ
จําเป็ นต้องออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ�มทุนคราวละมาก ๆ เพื�อรองรับแผนการลงทุนที�ยงั ไม่มีความชัดเจนและอาจไม่
เกิดขึ�น ซึ� งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นและอาจทําให้ผูถ้ ือหุ ้นรับผลกระทบจากการเพิ�มทุนดังกล่าว ทั�งใน
ส่วนของการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) หรื อการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ในขณะที�ผถู ้ ือหุน้
จะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของบริ ษทั ที�จะเพิ�มมากขึ�น และผลตอบแทนจากการลงทุนที�ดีในอนาคต จากการเติบโตและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ�มทุนตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) ดังกล่าว อาจ
มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสรุ ปได้ดงั นี�
�. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ ้น (Price Dilution) สําหรับกรณี ที�กาํ หนดราคาเสนอขายหุ ้นตํ�ากว่าราคา
ตลาดของบริ ษทั ในอนาคต
�. ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น (Control Dilution) กรณี จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจํากัดในสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ �� ของทุนชําระแล้ว ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว สู งสุ ดไม่เกิ น
ร้อยละ ��
ดังนั�นจึงขอเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั�งหมดที�ได้นาํ เสนอ
นายวิโรจน์ ทั กษิ ณานุกร ผู้ถือหุ้ น มีประเด็นซั กถามเรื� องของการกําหนดราคาขายกรณี ที�เสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ว่ าทําไมถึงต้ องมีส่วนลดจากราคาตลาด สามารถทําให้ เป็ นไปตามราคาตลาด ณ
ปั จจุบัน หรื อเสนอขายในราคาที�สูงกว่ าราคาตลาดได้ หรื อไม่
ผู้ช่วยเลขา ได้ ชีแ� จงต่ อที� ประชุมผู้ถือหุ้ นว่ าเกณฑ์ การคํานวณราคาซื �อขายนั�นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ที�กาํ หนดไว้ ให้ บริ ษัทมหาชนสามารถดําเนินการได้
กรรมการผู้จัดการ ได้ ชีแ� จงเพิ�มเติมว่ า วัตถุประสงค์ ของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขาย
ให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทั� วไป (General Mandate) นั�น เป็ นเพียงการขออนุมัติ
กรอบการปฏิ บัติไว้ เพื�อรองรั บการดําเนิ นงานต่ าง ๆ ในอนาคตที�บริ ษัทอาจจะมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงิ นลงทุนในระหว่ างปี
ซึ� งหากจะต้ องนําเสนอขออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้ นเป็ นรายโครงการอาจจะไม่ ทันต่ อเวลาได้ โดยการเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในแต่ ละครั� ง บริ ษัทจะต้ องพิ จารณารายละเอียดต่ าง ๆ และนําเสนอต่ อที� ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทเพื�อพิจารณาโดยละเอียดเป็ นรายครั� ง
ทั�งนี � ในเรื� องของการกําหนดราคาขายนั�น โดยพืน� ฐานบริ ษัทย่ อมมีความต้ องการให้ มเี งินลงทุนในบริ ษทั เป็ น
จํานวนมาก แต่ โดยหลักการและการปฏิ บัติต้องขึน� อยู่กับข้ อตกลง และเงื�อนไขต่ าง ๆ ระหว่ างบริ ษัทและผู้ร่วมทุน ซึ� งบริ ษัท
ให้ ความสําคัญในการพิจารณาผลตอบแทนที�ให้ ประโยชน์ และมีความคุ้มค่ าสูงสุดต่ อบริ ษัทอยู่แล้ ว
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี�หรื อไม่ และเมื�อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี�
-ในวาระนี�ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมโดยในวาระนี� ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี� ระชุม
ที�ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิ น ��,���,��� หุ ้น ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากจาก
จํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี�
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มติที�ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที� 16

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,335,070
100
0
39,900

ร้อยละของจํานวนหุน้
ที�มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื� อรองรั บการปรับสิ ทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที�จะซื� อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั�งที� � สําหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W�) จํานวนไม่ เกิน ��,���,��� หุ้น
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า สําหรับวาระนี�ทางบริ ษทั ได้นาํ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี�ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที�ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี� ขอเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ � ีแจงรายละเอียดต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเกี� ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิ ทธิ ของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�จะซื� อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั�งที� 3 สําหรับผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม (ECF-W3) จํานวนไม่เกิ น 12,000,000 หุ ้น
ดังกล่าว
ตามที�ได้เสนอให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ�มทุนจดทะเบียนในวาระที� �� อนุมตั ิการเสนอขาย
หุ ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) ทั�งนี� ตามข้อ
�.�.� (ข) ของข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที�ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิและผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที�จะซื�อหุน้ สามัญ
ที� อ อกและเสนอขายให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ของ ECF-W� เรื� อ งเงื� อ นไขการปรั บ สิ ท ธิ ข องใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ บ ริ ษ ัท ต้อ ง
ดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เมื�อบริ ษทั ฯ เสนอขายหุน้ สามัญแก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว� ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด ในราคาเฉลี�ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที�ออกใหม่ที�คาํ นวณ
ได้ ตํ�ากว่าร้อยละ �� ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับ
ทันที ต� งั แต่วนั แรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที�ออกใหม่แก่บุคคลในวงจํากัด ดังนั�น บริ ษทั จึงจําเป็ นต้องการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิ ทธิของ ECF-W� จํานวนไม่เกิน ��,���,��� หุน้ เนื�องจากการออกและจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) จํานวน
ไม่เกิน ��,���,��� หุ ้น ตามรายละเอียดที�ระบุไว้ในวาระที� �� ในกรณี ที�เกิดการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ ที�จะซื� อหุ ้น
สามัญ และการเปลี� ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ที�จะซื� อหุ ้นสามัญ จะไม่ทาํ ให้ผลตอบแทนใด ๆ ที� ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะได้รับเมื�อมีการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดอ้ ยไป
กว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังไม่สามารถคํานวณอัตราการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W� ได้ในขณะนี� เนื� องจากในการ
คํานวณราคา และอัตราการใช้สิทธิ ใหม่น� นั จะต้องคํานวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ” ซึ� งได้กาํ หนดไว้
เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักต่อหุน้ สามัญของบริ ษทั ” ซึ�งหมายถึง มูลค่าการซื�อขายหุน้ สามัญทั�งหมดของบริ ษทั หาร
ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที�ทาํ การซื� อขายทั�งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา � วันทําการ (วันที�เปิ ด
ทําการซื� อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที�ใช้ในการคํานวณ ซึ� งปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่สามารถคํานวณได้ โดย
บริ ษทั จะสามารถคํานวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที�ผซู ้ �ือหุน้ สามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิในการจองซื� อ
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หลักทรั พย์ที�ออกใหม่ของบริ ษทั กล่าวคื อ วันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ทั�งนี� บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
โดยรายละเอียดจะปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื�อพิจารณารายละเอียดการปรับ
สิ ทธิ ของ ECF-W� เพิ�มเติม (สิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� � สารสนเทศเกี�ยวกับการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับ
การปรับสิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที�จะซื�อหุน้ สามัญเพิ�มทุนของบริ ษทั ครั�งที� � (ECF-W�))
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุน
จํานวน ��,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
ดังนั�นจึงขอเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั�งหมดที�ได้นาํ เสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี�ยวกับวาระนี�หรื อไม่ และเมื�อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี�
-ในวาระนี�ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมโดยในวาระนี� ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี� ระชุม
ที�ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�จะ
ซื� อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั�งที� � สําหรับผูถ้ ือหุ ้นเดิม (ECF-W�) จํานวนไม่เกิน ��,���,��� หุ ้น ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอก
ฉันท์จากจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี�

มติที�ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงที�ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
612,335,070
0
0
39,900

ร้อยละของจํานวนหุน้
ที�มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

าระที� 17

เรื� องอื�นๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มีประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถาม หรื อข้อคิดเห็ นใด ๆ ที� ตอ้ งการจะนําเสนอเพิ�มเติมอีก
หรื อไม่ โดยในวาระนี�มีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม ดังต่อไปนี�
นายทองทศ แพงลาด อาสาพิ ทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้ น ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอให้
บริ ษัทนําเสนอแผนงานประจําปี 2562 รวมทั�งเป้ าหมายของบริ ษัทต่ อที�ประชุมผู้ถือหุ้นทราบด้ วย
กรรมการผู้จัดการ ได้ ชีแ� จงต่ อที�ประชุมผู้ถือหุ้นถึงแผนงานของบริ ษัทในปี 2562 ว่ ายังคงมุ่งเน้ นการขยายฐาน
ลูกค้ า ทั�งในธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ซึ�งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัท รวมถึงธุรกิจด้ านอื� น ๆ โดยในปั จจุบันบริ ษัทมีการดําเนินงานต่ าง
ๆ โดยสรุ ปได้ ดังนี �
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1) ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ซึ�งนับเป็ น Good Problem อันเนื�องมาจากบริ ษัทมีคาํ สั�งซื �อจากลูกค้ าเข้ ามาเป็ นจํานวน
มาก
2) ธุรกิจใหม่ / ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ที�อยู่ภายใต้ การบริ หารงานของ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง� ส์ จํากัด ซึ� งมาทดแทน
ในส่ วนของร้ าน Can Do ก็จะมีเก้ าอีน� วด Freelax ซึ� งมีแผนที�จะวางจําหน่ ายในเร็ ว ๆ นี �
ทั�งนี � ในส่ วนของแผนงานด้ านอื� น ๆ หากมีโอกาสที�ดีและน่ าสนใจมานําเสนอ บริ ษัทจะได้ ทาํ การพิจารณา
โดยละเอียดรอบคอบต่ อไป ซึ� งในปั จจุบันบริ ษัทเริ� มให้ ความสําคัญในการลงทุนด้ านบุคลากรเพิ� มมากขึน� เพื� อสรรหาผู้มี
ความรู้ ความสามารถเข้ ามาปฏิ บัติงานเสริ มความแข็งแกร่ งให้ กับบริ ษัท อันจะส่ งผลให้ การดําเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ�งขึน�
ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ก็จะขอปฏิ บัติหน้ าที�อย่ างเต็มที� เต็มความสามารถเพื�อผลักดันให้ บริ ษัทมีความ
แข็งแกร่ ง มัน� คงในทุกด้ าน และก้ าวสู่ความเป็ นสากลต่ อไป
ภายหลังการตอบคําถามดังกล่าว ในที�ประชุมไม่มีผถู ้ ือหุ ้นมีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิ�มเติม ประธานฯ
ได้กล่าวขอบคุณต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมในเวลา 16.15 น.

ลงนาม.......................................................
(พลเอกเทอดศักดิ� มารมย์)
ประธานกรรมการบริ ษทั

ลงนาม.......................................................
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ�)
เลขานุการบริ ษทั
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สิ�งทีส� ่ งมาด้ วยลําดับที� �
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� � และ �

รายงานประจําปี 2562
พร้ อมงบการเงิน สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562
(ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)
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สิ�งทีส� ่ งมาด้ วยลําดับที� �
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 5
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบ
การเงินบริ ษทั และเงินสํารองตามกฎหมายตามที�ได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั�งนี� การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมี
การเปลี�ยนแปลง โดยขึ�นอยูก่ บั ผลการดําเนิ นงาน ฐานะทางการเงินของบริ ษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที�
เกี�ยวข้องในการบริ หารงาน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื�น ๆ ในอนาคต และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั�งคราว และเมื�อได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ที�
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 116 นั�น บริ ษทั มหาชนจํากัดต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ�งไว้เป็ น
ทุนสํารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสํารองนี�จะมีจาํ นวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริ ษทั จะมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมายอื�นกําหนดให้ตอ้ งมีทุนสํารองมากกว่านั�น
โดยในปี 2562 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การ จํานวน 33.72 ล้านบาท โดย
ขอให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากผลการดําเนิ นงาน ประจําปี ���� (จากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุน้ ละ �.���� บาท แบ่งออกเป็ นการจ่ายจากส่ วนที�ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ใน
อัตราหุน้ ละ �.���� บาท และจากส่วนที�ไม่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน (Non-BOI) ที�ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ �� ของกําไรสุ ทธิ ในอัตราหุ ้นละ �.���� บาท รวมเป็ นจํานวนเงิ นทั�งสิ� นไม่เกิ น ��,���,��� บาท ซึ� งบริ ษทั ได้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื�อวันที� �� พฤษภาคม ����
นอกจากนี� ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดฯ และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 39. บริ ษทั ต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ� งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี�จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ดังนั�นทางบริ ษทั จะขอเสนอต่อที� ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื�อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรสะสมเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายดังกล่าว และพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 เพิ�มเติม ดังนี�
1. จัดสรรกําไรสะสมเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,800,000 บาท (หนึ�งล้านแปดแสนบาทถ้วน) คิด
เป็ นร้อยละ 5.18 ของกําไรสุทธิประจําปี ดังนั�นบริ ษทั จะมีทุนสํารองสะสมตามกฎหมายรวมจํานวน 27.4
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.77 ของทุนจดทะเบียน
2. พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลเพิ�มอีกจากผลการดําเนินงาน ประจําปี ����
ข้อมูลเปรี ยบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล ระหว่างปี 2561 และ ปี 2562
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
จัดสรรเงินสํารอง �% ตามกฎหมาย (ล้านบาท)
จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
เงินปันผลทั�งสิ�นต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั�งสิ�นประมาณ (ล้านบาท)
สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิหลังหักสํารอง (%)*

ปี 2561
48.54
2.5
959.49
0.030227
29.00
62.99%

หมายเหตุ : บริษทั มีอตั ราการจ่ ายเงินปันผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงินปันผลทั�งของปี 2561 และ ปี 2562

ปี 2562
33.72
1.8
959.49
0.0167
16.03
50.20%
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สิ�งทีส� ่ งมาด้ วยลําดับที� 4
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 6

ประวัติกรรมการทีเ� สนอให้ ดํารงตําแหน่ ง
1. พลเอก เทอดศักดิ� มารมย์
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง
: ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก� รรมการ
ประวัตกิ ารทํางาน

84 ปี
ไทย
ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต (กิตติมศักดิ�)
สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดา้ นการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (ทบ.)
โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.).
- Associate Infantry Career Course, Georgia, USA.
- Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสําหรับผูบ้ งั คับบัญชาชั�นสูง
กระทรวงกลาโหม
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที� 10/2004 สมาคมส่ งเสริ มสถาบั น
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2555 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการบริ ษั ท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
อิสระ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
2520 – ปั จจุบัน ผู้นาํ องค์ กรไลออนส์ สากลภาครวม 310 ประเทศ
2529 – ปั จจุบัน นายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบที� 21 รั กษาพระองค์
2529 – ปั จจุบัน ประธานที�ปรึ กษาและกรรมการ
บริ ษัท อี.เทค. จํากัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech)
2535 – ปั จจุบัน ประธานมูลนิธิไตรแก้ ว ด้ านการศึกษา โรงเรี ยนธรรมวาที
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2547 – ปั จจุบัน นายกสมาคมทหารผ่ านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
2547 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษทั ทีกรุ งไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบัน ประธานที�ปรึ กษามูลนิธิไลออนส์ ในประเทศไทย
��62 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ
บริ ษทั ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน)
ด้านการบริ หารจัดการ
ความเชี�ยวชาญ
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทีเ� ป็ น � แห่ง ได้แก่
1. บริ ษทั ทีกรุ งไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียน
2. บริ ษทั ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทีไ� ม่ ใช่ 1 แห่ง ได้แก่
บริ ษทั อี.เทค. จํากัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech)
บริษัทจดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทีอ� าจทํา - ไม่มี ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง - ไม่มี ผู้บริหาร
จํานวนปี ทีเ� คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ 7 ปี 8 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
นับจากวันทีไ� ด้ รับแต่งตั�งเป็ นกรรมการ (ทั�งนี�หากผ่านการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั�งการดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระจาก
ของบริษัท เมื�อวันที� �� ตุลาคม ���� ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 จะทําให้มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็ นระยะเวลาทั�งสิ�น 10 ปี 8
เดือน)
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ� ่านมา คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100 (11/11 ครั�ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั�ง)
- ไม่เป็ นกรรมการที�มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรื อที�
การมี/ไม่ มี ส่ วนได้ เสียกับบริษัท และ
ปรึ กษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา
บริษัทย่ อยในปัจจุบนั หรื อในช่ วง 2 ปี ที�
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
ผ่านมา (สําหรับการพิจารณาแต่ งตั�ง
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที�มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถ
เพื�อดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ)
ปฏิบตั ิหน้าที�ได้อย่างเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา แล้วเห็น
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
ว่า พลเอกเทอดศักดิ� มารมย์ เป็ นผูท้ ี�มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กํา กับ ตลาดทุ น และประกาศของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยที� เ กี� ย วข้อง
กําหนด รวมทั�งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ทุ่ มเท และมี ประสบการณ์ ดา้ นการ
บริ หารงานในธุ รกิ จและองค์กรเป็ นอย่างดีซ� ึ งจะส่ งผลเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจของ
บริ ษทั
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ประวัติกรรมการทีเ� สนอให้ ดํารงตําแหน่ ง
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ ง
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก� รรมการ
ประวัตกิ ารทํางาน

ความเชี�ยวชาญ
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทีเ� ป็ น
บริษัทจดทะเบียน

48 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
ปริ ญญาเอก
Ph.D. (Electrical Engineering)
The University of New South Wales, Australia
ปริ ญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
มหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที� 140/2017 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2560 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
2560
กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกิจการสังคม
คณะกรรมการบริ หารความเสี�ยง
บริ ษทั กรุ งเทพธนาคม จํากัด
2560 – ปั จจุบัน รองกรรมการผู้อาํ นวยการ
บริ ษทั กรุ งเทพธนาคม จํากัด
2552 – 2560 ผู้จัดการโครงการโรงไฟฟ้า
บริ ษทั นวนครการไฟฟ้า จํากัด ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชน
2561 – 2562 กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่ าตอบแทน
บริ ษทั ไทยอีสเทอร์นกรุ๊ ป โฮลดิ�งส์ จํากัด
ด้านการบริ หารจัดการ และอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า
- ไม่มี -
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การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทีไ� ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทีอ� าจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จํานวนปี ทีเ� คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
นับจากวันทีไ� ด้ รับแต่งตั�งเป็ นกรรมการ
ของบริษัท เมื�อวันที� วันที� 28 เมษายน
2560
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ� ่านมา
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

� แห่ง ได้แก่ บริ ษทั กรุ งเทพธนาคม จํากัด
- ไม่มี -

- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี 3 ปี � เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
(ทั�งนี�หากผ่านการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั�งการดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระจาก
ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 จะทําให้มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็ นระยะเวลาทั�งสิ�น � ปี � เดือน)
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100 (11/11 ครั�ง)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา แล้วเห็น
ว่า ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ ง เป็ นผูท้ ี�มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กํา กับ ตลาดทุ น และประกาศของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยที� เ กี� ย วข้อง
กําหนด รวมทั�งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ทุ่ มเท และมี ประสบการณ์ ดา้ นการ
บริ หารงานและธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าเป็ นอย่างดี ซ� ึ งจะส่ งผลเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิ จของ
บริ ษทั
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ประวัติกรรมการทีเ� สนอให้ ดํารงตําแหน่ ง
3. นายวัลลภ สุ ขสวัสดิ�
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / ประธานกรรมการบริ หาร
อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งในบริษัท

78 ปี
ไทย

การศึกษา

ชั�นประถมศึกษาปี ที� 4
โรงเรี ยนวัดห้วยสาริ กา
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที� 96/2012 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2542 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ�งส์ จํากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อย
2560 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อย
2560 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั แพลนเนทบอร์ด จํากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อย
การดําเนินธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์
- ไม่มี -

การอบรมบทบาทหน้ าทีก� รรมการ
ประวัตกิ ารทํางาน

ความเชี�ยวชาญ
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทีเ� ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทีไ� ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการบริ หาร

� แห่ง ได้แก่
1. บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ�งส์ จํากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อย
2. บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อย
3. บริ ษทั แพลนเนทบอร์ด จํากัด ในฐานะบริ ษทั ย่อย
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทีอ� าจทํา - ไม่มี ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) 3.0039 (รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
คู่สมรสของนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ� และเป็ นบิดาของนายชาลี สุขสวัสดิ�
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ� และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ� ซึ�งปั จจุบนั ทั�ง 4 ท่าน
ผู้บริหาร
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ตามที�กล่าวมา ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั
7 ปี � เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563

จํานวนปี ทีเ� คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
นับจากวันทีไ� ด้ รับแต่งตั�งเป็ นกรรมการ
ของบริษัท เมื�อวันที� วันที� �� ตุลาคม
����
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ� ่านมา คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 91 (10/11 ครั�ง)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา แล้วเห็น
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
ว่า นายวัลลภ สุ ขสวัสดิ� เป็ นผูท้ ี� มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กํา กับ ตลาดทุ น และประกาศของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยที� เ กี� ย วข้อง
กําหนด รวมทั�งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ทุ่ มเท และมี ประสบการณ์ ดา้ นการ
บริ หารงานในธุ รกิ จเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นอย่างดีซ� ึ งจะส่ งผลเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริ ษทั
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สิ�งทีส� ่ งมาด้ วยลําดับที� � (ต่ อ)
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 6 (ต่ อ)
คํานิยามกรรมการอิสระของบริษทั
(ทีเ� ป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์)
o ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที�มีสิทธิ ออกเสี ยงทั�งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั�งนี� ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี�เกี�ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั�น ๆ ด้วย
o ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที� มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที� ปรึ กษาที� ได้เงิ นเดื อนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า � ปี ก่อนวันที�ยนื� คําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน ทั�งนี� ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที�กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที�ปรึ กษาของ
ส่วนราชการซึ�งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
o ไม่เป็ นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที�เป็ น บิดา มารดา
คู่สมรส พี�นอ้ ง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที�
จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ 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 ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที�อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็ น หรื อเคย
เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที� มีนัย หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของผูท้ ี� มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า � ปี ก่อนวันที�ยนื� คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทํา เป็ นปกติเพื�อประกอบ
กิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้เช่ า อสังหาริ มทรั พ ย์ รายการเกี� ย วกับ สิ นทรั พ ย์หรื อบริ ก าร หรื อ การให้ห รื อ รั บ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ด้ว ยการรั บ หรื อ ให้กู้ยืม คํ�า ประกัน การให้สิน ทรั พย์ เป็ นหลัก ประกัน หนี� สิน รวมถึ ง
พฤติการณ์อื�นทํานองเดียวกัน ซึ� งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี�ที�ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ�ง ตั�งแต่ร้อยละ
� ของสิ นทรัพย์ที�มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั�งแต่ �� ล้านบาทขึ�นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ�ากว่า ทั�งนี� การ
คํานวณภาระหนี�ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี�ดงั กล่าว
ให้นบั รวมภาระหนี�ที�เกิดขึ�นในระหว่าง � ปี ก่อนวันที�มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
o ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที�มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ�งมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า � ปี ก่อนวันที�ยนื� คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
o ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที�ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที�ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ�งได้รับค่าบริ การเกินกว่า � ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
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อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที�มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั�น
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า � ปี ก่อนวันที�ยนื� คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
o ไม่เป็ นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้น
ซึ�งเป็ นผูท้ ี�เกี�ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
o ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที�มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที�มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที�มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึ กษาที�รับเงินเดือน
ประจํา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ � ของจํานวนหุ ้นที�มีสิทธิ ออกเสี ยงทั�งหมดของบริ ษทั อื�น ซึ� งประกอบกิ จการที�มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที�มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
o ไม่มีลกั ษณะอื�นใดที�ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี�ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
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สิ�งทีส� ่ งมาด้ วยลําดับที� 5
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 7
ค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2563
ตารางเปรี ยบเทียบข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 256� (ปี ทีน� ําเสนอ)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
34,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ �9,000 บาทต่อเดือน
24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
�) ค่าเบี�ยประชุมสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
จํานวน 9,000 บาทต่อท่านต่อครั�ง
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี� ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
�) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดําเนินงาน
�) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท

ปี 256�
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
34,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ �9,000 บาทต่อเดือน
24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
�) ค่าเบี�ยประชุมสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
จํานวน �,000 บาทต่อท่านต่อครั�ง
ประกอบด้วย
6. คณะกรรมการบริ ษทั
7. คณะกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการบริ หารความเสี� ยง
9. คณะกรรมการสรรหา
10. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
�) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดําเนินงาน
�) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท

การเปลีย� นแปลง
เท่าเดิม เมื�อเทียบกับปี 2561 และ ����
เท่าเดิม เมื�อเทียบกับปี 2561 และ ����
เท่าเดิม เมื�อเทียบกับปี 2561 และ ����
เท่าเดิม เมื�อเทียบกับปี 2561 และ ����
ปรับเพิม� ขึน� จากปี 2562 อีกจํานวน 2,000
บาท รวมเป็ นจํานวน 9,000 บาท ต่ อท่ าน
ต่ อครั�ง

หลักการเดิม
เท่าเดิม เมื�อเทียบกับปี 2561 และ ����
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สําหรับสิ ทธิ ประโยชน์อื�น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสุ ขภาพประจําปี ค่าสมาชิกสนาม
กอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรื อสโมสรเพื�อการพักผ่อนหรื อสันทนาการ (Member Club) –ไม่มีอนึ� ง ในปี 2562 ได้มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี� ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็ นจํานวนเงินทั�งสิ�น
4,778,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฎอยู่ใน
รายงานประจําปี 2562 ส่วนโครงสร้างการจัดการ หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร (สิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 2)
อย่างไรก็ตามเพื�อให้เกิ ดการตรวจสอบและถ่วงดุ ลที� ดี รวมถึ งเพื�อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิ บาล บริ ษทั ได้
กําหนดนโยบายในการควบคุ มการจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกเหนื อจากค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี� ย
ประชุม โบนัส ที�ได้ระบุไว้ขา้ งต้น และตามอํานาจอนุมตั ิที�มี โดยการตอบแทนเพิ�มเติมใด ๆ ที�มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000
บาทต่อคนต่อปี จะต้องนําเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อที� ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณาอนุ มตั ิ โดยระบุ
รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ�มเติมดังกล่าว
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สิ�งทีส� ่ งมาด้ วยลําดับที� �
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 8
การแต่ งตั�งผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2563
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั�งที� 1/2563 เมื�อวันที� 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี 2563 มีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี�
จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที�เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั สรุ ปว่า บริ ษทั ได้แต่งตั�ง นายอัครเดช
เปลี�ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ซึ�งปี 2562 เป็ น
ปี ล่าสุ ด และเป็ นปี ที� 3 ที�ปฏิบตั ิหน้าที�ของการเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ผูส้ อบ
บัญชี ได้ทาํ หน้าที� ตามขอบเขตอํานาจหน้าที� และมีขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบั บริ ษทั เป็ นอย่า งดี ม าโดยตลอด ดัง ตาราง
รายชื� อผูส้ อบบัญชีใน แต่ละปี ดังนี�
รายการ
ชื� อสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

ปี 2563
(นําเสนอเพื�อพิจารณา)
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด

ปี 2562
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด

นายอัครเดช เปลี�ยนสกุล
นายอัครเดช เปลี�ยนสกุล
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที� ����
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที� ����
หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที� ����
หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที� ����
หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื�นที� บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จํากัด เห็นควรและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ต รวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีที�ถูกเสนอชื�อนั�น ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชี
กับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูท้ ี�เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั�งมีความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั ิหน้าที�โดยปราศจากอิทธิ พลของบุคคลอื�นที�ทาํ ให้เกิดความสงสัยในความเป็ นกลางหรื อความเที�ยงธรรมของ
ผูส้ อบบัญชี
ดังนั�น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั�งที� 1/2563 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั�งที� 1/2563 เพื�อแต่งตั�ง นายอัครเดช เปลี�ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 5389
หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที� 3425 หรื อนายพิศิษฐ์ ชี วะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที�
2803 หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื�นที� บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จํากัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2563 ต่อไป
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ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563 ที�
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกิ น 2,690,000 บาทต่อปี เพิ�มขึ�นเมื�อเปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชี ปี 2562 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิ น 140,000 บาทต่อปี ใน
ส่ วนของค่าสอบบัญชี ที�ปรับขึ�นนั�น โดยหลัก ๆ เนื� องจากทั�งกลุ่มบริ ษทั ฯ และผูส้ อบบัญชี ตอ้ งปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ (TFRS ��) ซึ� งเริ� มมีผลบังคับใช้ในปี 2562 อัน จะส่ ง ผลให้ ป ริ มาณเนื� องาน ขั� น ตอน
ระยะเวลาของการสอบบั ญ ชี จ ะเพิ� ม ขึ� นมากจากปี 2562 ที�ผ่านมา ซึ� ง สมเหตุส มผลที� จ ะเสนออัต ราค่ า สอบบัญ ชี
ดัง กล่า วต่อ ที� ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจํา ปี 2563 พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ ค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 ในส่ วนของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี เพื�อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
รายการ
ค่าตรวจสอบประจําปี (Audit Fee)
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)
(Non-Audit Fee)
รวมค่ าสอบบัญชีท�งั หมดของบริษัท
และบริษัทย่ อย

ปี 2563
(นําเสนอเพื�อพิจารณา)
1,850,000

1,740,000

840,000

810,000

2,690,000

2,550,000

ปี 2562

เนื� องจากในการนําเสนอครั�งนี� บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ผูส้ อบบัญชี และสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดี ยวกัน ดังนั�น
คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้บริ ษทั ดําเนิ นการวางแผนกําหนดการทํางาน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผูส้ อบบัญชี
และติดตามงานอย่างต่อเนื�องเพื�อให้มนั� ใจได้วา่ จะสามารถจัดทํางบการเงินได้ทนั ตามกําหนดระยะเวลา
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แบบสรุปประวัตขิ องผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ชื�อ-นามสกุล
ตําแหน่งในสํานักงาน
อายุ
คุณวุฒิ / คุณสมบัติ

นายอัครเดช เปลีย� นสกุล
กรรมการบริ หาร
46 ปี
 บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5389
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที�ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึ กอบรม

หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั�งใน
และต่างประเทศ
24 ปี (2538 - ปั จจุบนั )
 บริ ษทั สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด
(2538 - 2546)
 บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด
(2546 - 2547)
 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
(2547 - ปั จจุบนั )

ประสบการณ์ดา้ นการสอบบัญชี

นายเมธี รัตนศรีเมธา
กรรมการผูจ้ ดั การ (หัวหน้าสํานักงาน)
61 ปี
 บัญชีบณ
ั ฑิตและนิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3425
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที�ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั�งใน
และต่างประเทศ
39 ปี (2523 - ปั จจุบนั )
 บริ ษทั สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด
(2523 - 2546)
 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
(2547 - ปั จจุบนั )

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
กรรมการบริ หาร
72 ปี
 บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 2803
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที�ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั�งใน
และต่างประเทศ
49 ปี (2513 - ปั จจุบนั )
 บริ ษทั สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด
(2513 - 2546)
 บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด
(2546 - 2552)
 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
(2552 - ปั จจุบนั )
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สิ�งทีส� ่ งมาด้ วยลําดับที� 7
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 9
ข้ อมูลเบื�องต้ นเกีย� วกับเงื�อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้ านบาท มีรายละเอียดดังนี�
วัตถุประสงค์

ประเภทของหลักทรัพย์

สกุลเงิน
มูลค่ารวมของหุน้ กู้

อัตราดอกเบี�ย

อายุของหุน้ กู้

การเสนอขาย

การไถ่ถอนก่อนกําหนด

เพื�อนําเงิ นที� ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ ้นกูไ้ ปในการดําเนิ นธุ รกิ จ และ/หรื อ ใช้เป็ น
เงิ นทุนหมุนเวียนในกิ จการ และ/หรื อ ชําระคืนหนี� และ/หรื อ ใช้เป็ นเงิ นลงทุนในการขยาย
ธุรกิจหรื อเพื�อวัตถุประสงค์อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควร
หุ ้นกูท้ ุกประเภทและทุกรู ปแบบไม่ว่าจะเป็ นชนิ ดระบุชื�อผูถ้ ือ ประเภทด้อยสิ ทธิ หรื อไม่ดอ้ ย
สิ ทธิ มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน มีผแู ้ ทนหุน้ กูห้ รื อไม่มีผแู ้ ทนหุน้ กู้ มีหรื อไม่มีวนั ครบ
กําหนดไถ่ถอน ทั�งนี� ขึ�นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายใน
แต่ละคราว
เงินบาท และ/หรื อเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยนในขณะที�มีการออกและเสนอ
ขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
ไม่เกิน �,��� ล้านบาท หรื อสกุลเงินอื�นที�เทียบเท่าสกุลเงินบาท
ทั�งนี� บริ ษทั สามารถออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ พิ�มเติม และ/หรื อ ออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ พื�อ
ทดแทนหุ ้นกู้เดิ มที� มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงิ นดังกล่าว โดยจํานวนเงิ นต้นคงค้าง
ทั�งหมดของหุ ้นกู้ที�บริ ษทั ออกจําหน่ ายแล้วในขณะใดขณะหนึ� งจะต้องมี จาํ นวนเงิ นไม่เกิ น
วงเงินดังกล่าว
ตามที�จะกําหนดในแต่ละคราว โดยขึ�นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้ กู้ และ
ปั จจัยอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ทั�งนี� ให้อยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สํ านักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรื อประกาศหรื อกฎระเบี ยบอื� นๆ ที� เกี� ยวข้องที� มีผลใช้บังคับใน
ขณะที�ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
ขึ� น อยู่กับ ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที� อ อกและเสนอขายในแต่ ล ะครั� ง โดย
สามารถกําหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกําหนดอายุหรื อไม่ก็ได้ หรื อเป็ นหุน้ กูท้ ี�ครบกําหนด
ไถ่ถอนเมื�อมีการเลิกบริ ษทั (perpetual)
(1) เสนอขายหุ ้นกูท้ � งั หมดในคราวเดียวหรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และ/หรื อใน
ลักษณะหมุนเวียน (revolving)
(2) เสนอขายให้แก่ ประชาชนทัว� ไป และ/หรื อให้แก่ ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรื อผู ้
ลงทุนประเภทสถาบัน ในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ คณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น หรื อ ตาม
ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องที�มีผลใช้บงั คับในขณะที�
ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ � นั
ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจมีหรื อไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุน้ กูค้ ืนก่อนกําหนด และบริ ษทั มีหรื อไม่มีสิทธิขอไถ่
ถอนหุน้ กูค้ ืนก่อนกําหนด หรื อบริ ษทั อาจกําหนดให้มีหรื อไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนดในกรณี
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อํานาจกําหนด
รายละเอียดอื�น ๆ

พิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรื อไม่ก็ได้ ทั�งนี� ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื�อนไขใน
การออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที�กรรมการผูจ้ ดั การหรื อคณะ
กรรมการบริ หารมอบหมาย มีอาํ นาจ ดังนี�
�) กําหนดรายละเอียดต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับหุน้ กูร้ วมถึงประเภท ชื�อ มูลค่าที�ตราไว้ ราคาเสนอ
ขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี�ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั�งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ วิธีการออกและเสนอ
ขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนใน
ตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี)
�) แต่งตั�งที�ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ สถาบันการจัด
อันดับความน่ าเชื� อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรื อ หลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลอื�นใดใน
กรณี ที�จะต้องมีการแต่งตั�งตามกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องหรื อในกรณี อื�นใดตามที�เห็นควร
�) ติดต่อ เจรจา เข้าทํา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรื อ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ขอ้ มูล
ยืน� เอกสารหลักฐานกับสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าวตลอดจนดําเนิ นการใดๆ ที� เกี� ยวข้องหรื อจําเป็ นได้ทุกประการตามที�
เห็นสมควร
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สิ�งทีส� ่ งมาด้ วยลําดับที� 8
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 12 วาระที� 14 และวาระที� 15
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิม� ทุน
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จํากัด (มหาชน)
วันที� �� พฤษภาคม 2563

ข้าพเจ้า บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครั�งที� 6/2563 ซึ�งจัดขึ�นเมื�อวันที� 21 พฤษภาคม 2563 เกี�ยวกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุน ดังต่อไปนี�
1.
การลดทุน / เพิม� ทุน
การลดทุน
ที�ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้ดาํ เนิ นการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน 40,100,543.75
บาท มูลค่าหุน้ ที�ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 312,462,090.75 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 272,361,547
บาท โดยการตัดหุ ้นที�ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั ฯ จํานวน 160,402,175 หุ ้น ก่อนที�จะดําเนิ นการเพิ�มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ
การเพิม� ทุน
ที� ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 272,361,547 บาท
เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่ 299,161,547 บาท โดยการเพิ�มทุนจดทะเบี ยนจํานวน 26,800,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ
จํานวน 107,200,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยเป็ นการเพิ�มทุนในลักษณะดังนี�
การเพิม� ทุน
 แบบกําหนด
วัตถุประสงค์ในการ
ใช้เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว� ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่ าทีต� ราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)

หุน้ สามัญ

ไม่เกิน 12,200,000

0.25

ไม่เกิน
3,050,000.00

หุน้ สามัญ

ไม่เกิน 95,000,000

0.25

ไม่เกิน
23,750,000.00
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2.

การจัดสรรหุ้นเพิม� ทุน
2.1
แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
ก.
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่
จํานวนหุ้น
อัตราส่ วน
(หุ้น)
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซื�อ
และชําระเงิน
ค่ าหุ้น
-

หมายเหตุ

เพื�อรองรับการ
ไม่เกิน
ไม่คิดมูลค่า
หมายเหตุ 1
ปรับสิ ทธิของ
12,200,000
และ 2
ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิฯ ECF-W3
หมายเหตุ:
�) การปรับสิ ทธิ จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด) Private Placement) แบบ
มอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate)
จัดสรรหุน้ เพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน ��,���,��� หุน้ เพื�อรองรับการปรับสิ ทธิจากการออกและจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ�มทุ น เพื�อเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทั�วไป (General
Mandate) จํานวนไม่เกิ น ��,���,��� ตามเงื� อนไขของการปรับสิ ทธิ ที�กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ ว่าด้วย
สิ ทธิ และหน้าที� ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ ที�จะซื� อหุ ้นสามัญ บริ ษทั อีสต์
โคสท์ เ ฟอร์ นิ เ ทค จํา กัด (มหาชน) ครั� งที� � (ECF-W�) สําหรั บ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ลงวัน ที� �� ตุ ล าคม ����
(“ข้ อกําหนดสิทธิฯ”) อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถคํานวณอัตราการปรับสิ ทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี�
เนื�องจากในการคํานวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่น� นั จะต้องคํานวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ฯ” ซึ� งได้กาํ หนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี� ยถ่วงนํ�าหนักต่อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ” ซึ� งหมายถึง
มูลค่าการซื� อขายหุ ้นสามัญทั�งหมดของบริ ษทั ฯ หารด้วยจํานวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ที� ทาํ การซื� อขาย
ทั�งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา � ทําการ (วันที�เปิ ดทําการซื�อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ติดต่อกันก่อนวันที�ใช้ในการคํานวณ ซึ� งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถคํานวณได้ โดย บริ ษทั ฯ จะสามารถ
คํานวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ได้ในวันแรกที�ผซู ้ �ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื�อ
หลักทรั พย์ที�ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ กล่าวคื อ วันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ�มทุ นให้แก่ บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ทั�งนี� บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ต่อไป
2) การปรับสิ ทธิ เนื� องจากการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
ของบริ ษทั ฯ
จัดสรรหุ ้นเพิ�มทุนจํานวน 200,000 หุ ้น เพื�อรองรับการปรับสิ ทธิ เนื�องจากการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่า
อัตราร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริ ษทั ฯ
ตามข้อ 3.3.1 (จ) ของข้อกําหนดสิ ทธิ ฯ เรื� องเงื� อนไขการปรับสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ ต้อง
ดําเนิ นการปรั บราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เมื� อบริ ษทั ฯ
จ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นเกิ นกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้ของบริ ษทั ฯ สําหรับการ
ดําเนิ นงานในรอบระยะเวลาบัญชี ใด ๆ ระหว่างอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทั�งนี� มี วตั ถุประสงค์เพื�อรักษา
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ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้
สิ ทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีต� งั แต่วนั แรกที�ผซู ้ �ือหุน้ สามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิในเงินปั นผล
ที� ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 เมื�อวันที� 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.030227 บาทต่อหุ ้น ซึ� งคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงิ นปั นผลร้อยละ 85.91 ของ
กําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้ของบริ ษทั ฯ สําหรั บการดําเนิ นงานในรอบระยะเวลาบัญชี ของปี 2561 ซึ� ง
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการแจ้งปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 ตามข้อกําหนดสิ ทธิ ฯ ในราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้
สิ ทธิ ของ ECF-W3 เป็ นที�เรี ยบร้อยแล้ว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื�อวันที� 26 เมษายน 2562 ที�
ผ่านมา
ข.
การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีทมี� เี ศษของหุ้น
ในกรณี ที�มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ ดังกล่าวทิ�ง
2.2

แบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
ประเภทหลักทรัพย์ จํานวนหุ้น(หุ้น)

ร้ อยละต่ อทุน
ชําระแล้ ว/�
ไม่เกินร้อยละ 10

หมายเหตุ

บุคคลในวงจํากัด
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน 95,000,000
หมายเหตุขอ้ 1 ข้อ
(Private
2 ข้อ 3 และข้อ 4
Placement)
หมายเหตุ:
1. บริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ�มทุนครั�งเดียวเต็มจํานวนหรื อแต่บางส่ วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ น
คราวเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ กรณี ใด ๆ จํานวนหุน้ สามัญเพิ�มทุนที�เสนอขายให้แก่
บุ คคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) นี� จะต้องมีจาํ นวน
รวมกั น ไม่ เ กิ น 95,000,000 หุ ้ น หรื อไม่ เ กิ น กว่ า ร้ อ ยละ 10 ของทุ น ชํา ระแล้ว ของบริ ษัท ฯ ณ วัน ที�
คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate)
2. บุ คคลในวงจํากัด (Private Placement) ที� จะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนในแบบมอบอํานาจทัว� ไป
(General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ� งดังต่อไปนี� และจะต้องไม่เป็ นบุคคลที�
เกี�ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 21/2551 เรื� องหลักเกณฑ์ในการ
ทํารายการที� เกี� ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ เรื� องการเปิ ดเผยข้อมูล และการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก) เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที� กจ. 17/2551
เรื� องการกําหนดบทนิยามเกี�ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที�มีฐานะทางการเงินมัน� คง และมีศกั ยภาพในการ
ลงทุนได้จริ ง รวมทั�งมีความรู ้ความสามารถประสบการณ์ หรื อศักยภาพในการที� เป็ นประโยชน์หรื อ
ส่งเสริ มการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ทั�งนี� หากมีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด บริ ษทั ฯ จะทําการเปิ ดเผยรายชื�อผูล้ งทุนที�
ได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
3. ราคาเสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ� ม ทุ น ต่ อ บุ ค ลในวงจํา กัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํา นาจทั�ว ไป
(General Mandate) นี� จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ� งหมายถึง ราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ ้นของบริ ษทั
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ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวัน
กําหนดราคาเสนอขายหุน้ นั�น โดยราคาที�นาํ มาถัวเฉลี�ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี�ยของการซื�อขายหุน้ นั�นในแต่
ละวัน ทั�งนี� วันกําหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทําการก่อนวันแรกที�เสนอขายต่อ
นักลงทุน และในกรณี ที�คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเมื�อพิจารณาถึงประโยชน์ที�ดีที�สุดของ
บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ตอ้ งไม่เกิ นร้อยละ 10 ของ
ราคาตลาดตามที� คาํ นวณได้ขา้ งต้น โดยในการกํา หนดส่ ว นลดดัง กล่ า วคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้อง
พิ จ ารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั�น ด้ว ย ทั�ง นี� เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ที� ทจ.
��/����
4. ที�ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที�
เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุนดังต่อไปนี�
1. พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุน เช่น การกําหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็ นครั�งเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชําระค่าหุ ้น รายชื�อบุคคลในวงจํากัด และ
เงื�อนไขและรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั�ง ดําเนินการต่าง
ๆ อันเกี�ยวเนื�องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม� ทุนดังกล่าว และ
3. ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที�จาํ เป็ นและเกี�ยวข้องกับการจัดสรร
หุ ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าว ซึ� งรวมถึงการติดต่อ และการยื�นคําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานที� เกี� ยวข้อง และการนําหุ ้นสามัญเพิ�มทุนของ
บริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอาํ นาจในการดําเนิ นการอื�นใดอัน
จําเป็ นและสมควรเกี�ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุนดังกล่าว
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เพื�อขออนุมตั กิ ารเพิม� ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม� ทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 ในวันพุธที� � กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม แม
จิก � ชั�น � โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน� เลขที� �� ถนนกํา แพงเพชร � วิภาวดี – รัง สิ ต แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี� กรุ งเทพมหานคร 10210 ทั�งนี� กําหนดรายชื�อผูถ้ ือหุ ้นที�มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจําปี 2563 (Record Date) ในวันที� � มิถุนายน 2563
การขออนุญาตเพิม� ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม� ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเ� กีย� วข้ อง และเงื�อนไขการขออนุญาต (ถ้ ามี)
1. การจดทะเบียนลดทุน เพิ�มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุน
ชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
2. การดําเนิ นการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อรับหุ ้นสามัญเพิ�มทุนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน และเข้าทําการซื�อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ ของการเพิม� ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ� พิม�
1. เพื�อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ECF-W3 ตามเงื�อนไขในการปรับสิ ทธิ ในข้อกําหนดว่า
ด้วยสิ ทธิและหน้าที�ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิและผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที�จะซื�อหุน้ สามัญ
2. การเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) เพื�อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้กบั กิจการ เพิ�มสภาพ
คล่องให้แก่บริ ษทั ฯ รวมทั�งเพื�อเป็ นเงินทุนสําหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่ วนการลงทุนเครื� องจักรแบบ
กึ�งอัตโนมัติให้เพิ�มขึ�นในกระบวนการผลิต และ/หรื อธุรกิจที�เกี�ยวเนื� องกับธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
การลงทุ นในธุ รกิ จพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ที� ประเทศเมียนมาร์ ที�
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บริ ษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 20 ในบริ ษทั พลังงานเพื�อโลกสี เขียว (ประเทศไทย)
จํากัด รวมถึงการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที�บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
รวมถึงการเข้าลงทุนในธุรกิจอื�น ๆ
ประโยชน์ ทบี� ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิม� ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม� ทุน
การออกหุน้ สามัญเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) ในครั�งนี�จะช่วยเสริ มสภาพคล่องทางการเงิน
และเป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นกิ จการ รวมทั�งเสริ มสร้างให้บริ ษทั ฯ มีฐานเงิ นทุนที� แข็งแกร่ งขึ�นเพื�อ
รองรั บการขยายธุ รกิ จ หลัก และ/หรื อธุ รกิ จที� เกี� ยวเนื� องกับธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ รวมถึ งการลงทุนในธุ รกิ จ
พลังงาน ซึ�งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริ ษทั ฯ ในระยะยาว
ประโยชน์ ทผี� ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม� ทุนและการจัดสรรเพิม� ทุน
โปรดพิจารณาข้อ 6. ของแบบรายงานการเพิ�มทุนฉบับนี�
รายละเอียดอื�นใดทีจ� าํ เป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิม� ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม� ทุน
-ไม่มีตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทคี� ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ เพิม� ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม� ทุน
ลําดับ
ขั�นตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ปี
�
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั�งที� 6/2563
21 พฤษภาคม 2563
�
กําหนดรายชื�อผูถ้ ือหุน้ ที�มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
4 มิถุนายน 2563
ประจําปี 2563
�
�

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์

�

ดําเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์

8 กรกฎาคม 2563
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที�ที�
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที�ที�
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ

บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี�ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)

(นายชาลี สุขสวัสดิ� และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ�)
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
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สิ�งทีส� ่ งมาด้ วยลําดับที� 9

ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนทีเ� กีย� วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1�.

ข้อ 1�.

ข้อ 1�.

ข้อ ��.

หมวดที� 5
คณะกรรมการ
ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั เพื�อดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน
แต่ไม่เกินสิ บห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั�งหมดจะต้องมีถิ�นที� อยู่
ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที�กฎหมายกําหนด
กรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
ให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั�งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี�
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ�งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ�ง (1) หุน้ ต่อหนึ�ง (1) เสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที�มีอยูท่ � งั หมดตาม (1) เลือกตั�งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ กรณี เลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
(3) บุ ค คลที� ไ ด้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํา ดับ ลงมา เป็ นผูไ้ ด้รั บ เลื อ กตั�ง เป็ นกรรมการเท่ า จํา นวน
กรรมการที�จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั�งในครั�งนี� ในกรณี ที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั�งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั�งในครั�งนั�น ให้ประธานที�ประชุม
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี�ขาด
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครั�ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ� งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั�น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้ที�สุดกับส่วนหนึ�งในสาม (1/3)
กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที� จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ที� สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั�น ให้จบั ฉลากกัน
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยูใ่ นตําแหน่งนานที�สุดนั�นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื�อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด หรื อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตาม ข้อ ��.
(5) ศาลมีคาํ สัง� ให้ออก
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ข้อ 3�.

หมวดที� 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี� (4) เดื อน นับแต่
วันสิ�นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ� ง ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ� งหรื อหลายคนซึ� งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิ บของจํานวนหุ ้นที� จาํ หน่ ายได้
ทั�งหมด จะเข้าชื�อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้
แต่ตอ้ งระบุเรื� องและเหตุผลในการที�ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี�
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี� สิบห้าวัน นับแต่วนั ที�ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที�คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุ ้นทั�งหลาย ซึ� ง
เข้าชื�อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื�น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามที�บงั คับไว้น� นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี� สิบ
ห้าวันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่ นนี� ให้ถือว่าเป็ นการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ที�
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที�เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที�ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที�เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี� ครั�งใด จํานวน ผูถ้ ือ
หุ ้นซึ� งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที� กาํ หนดไว้ในข้อ �� ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสี� ตอ้ ง ร่ วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั�งนั�นให้แก่บริ ษทั

ข้อ 3�.

ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถานที� วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื� องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื� องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมตั ิ หรื อเพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื� องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั�งนี�
ให้ล งโฆษณาคําบอกกล่า วนัดประชุม ในหนังสื อพิม พ์ก่อนวันประชุมไม่น้อ ยกว่า สาม (3) วัน เป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทั�งนี� สถานที�ที�จะใช้เป็ นที�ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที�ต� งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อที�อื�นใดตามที�
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้

ข้อ 3�.

ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี�สิบห้า
(25) คน หรื อ ไม่น ้อ ยกว่า กึ� งหนึ� งของจํา นวนผูถ้ ือ หุ ้น ทั�งหมด และต้อ งมีหุ้น นับรวมกัน ได้ไ ม่น ้อยกว่า
หนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที�จาํ หน่ายได้แล้วทั�งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณี ที�ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั�งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ� ง (1) ชัว� โมง จํานวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ� งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที�กาํ หนดไว้ในวรรคหนึ� ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้
เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั�นมิใช่เป็ นการเรี ยก
ประชุม เพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ ให้นัดประชุม ใหม่ และในกรณี น� ี ให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้น
ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั�งหลังนี�ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 3�.

ให้ป ระธานกรรมการเป็ นประธานที� ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ในกรณี ที� ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ใ นที� ป ระชุ ม
หรื อไม่ สามารถปฏิ บัติ หน้าที� ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที� ประชุ ม ถ้าไม่ มี รองประธาน
กรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที�ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที�ได้ ให้ที�ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึ�งมาประชุม
คนใดคนหนึ�งมาเป็ นประธานในที�ประชุม

ข้อ 3�.

ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึ�งมีเสี ยงหนึ�ง และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื� องใด ผูถ้ ือหุ ้นคนนั�นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื� องนั�น นอกจากการออกเสี ยงเลือกตั�ง
กรรมการ และมติของที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี�
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ� งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุมออกเสี ยงเพิ�มขึ�นอีกเสี ยงหนึ�งเป็ นเสี ยงชี�ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี� ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั�งหมดหรื อบางส่วนที�สาํ คัญให้แก่บุคคลอื�น
(ข) การซื�อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื�นมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั�งหมดหรื อบางส่วน
ที�สาํ คัญการมอบหมายให้บุคคลอื�นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการควบรวมกิจการ
กับบุคคลอื�นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ�มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื�น

ข้อ ��.

กิจการที�ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี�
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที�ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที�ผา่ นมา
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิ จ ารณาเลื อ กตั�ง กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการที� พ ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระ และกํา หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั�งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื�น ๆ
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ข้อ 4�.

ห้ามจ่ายเงิ นปั นผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงิ นกําไร ในกรณี ที�บริ ษทั มียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล
เงิ น ปั น ผลนั�น ให้แ บ่ ง ตามจํา นวนหุ ้น หุ ้น ละเท่ า ๆ กัน เว้น แต่จ ะได้มี กาํ หนดไว้เ ป็ นอย่า งอื� น สํา หรั บ
หุน้ บุริมสิ ทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั�งคราว เมื�อเห็ นว่าบริ ษทั มีผลกําไร
สมควรพอที�จะทําเช่นนั�น และเมื�อได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ให้ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทําภายในหนึ�ง (1) เดือน นับแต่วนั ที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อที�ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั�งนี� ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั�น
ในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย

ข้อ ��.

บริ ษทั ต้องการจัดหากําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ� งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
สิ บ (��) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ ��.

ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที�ใด ๆ ของบริ ษทั
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สิ�งทีส� ่ งมาด้ วยลําดับที� 10

ข้ อปฏิบัตสิ ําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� องข้อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที� 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อให้บริ ษทั จดทะเบียนยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที�ดี
ซึ�งจะเป็ นการสร้างความเชื�อมัน� ให้เกิดขึ�นแก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี�เกี�ยวข้องกับทุกฝ่ าย และเพื�อให้การจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ ผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที�มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม เพื�อให้ผถู ้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป
ทั�งนี�บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิที�จะผ่อนผันการยืน� เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที�มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที�บริ ษทั จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
 เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั ใคร่ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงหลักฐานและปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี�
ผูถ้ ือหุน้ ที�เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
 บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิ จ หรื อ
ใบขับขี� หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ตัวจริ งที�ยงั ไม่หมดอายุของผูถ้ ือหุน้
ทั� งนี � โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที� แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี � (สิ� งที� ส่งมาด้ วย
ลําดับที� 17) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื�อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
2. กรณี มีการมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะที�บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิ ดอากรแสตมป์
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาบัตรพนักงาน
รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ สํา เนาใบขับ ขี� หรื อ สํา เนาหนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ นชาวต่ า งชาติ ) ที� ย งั
ไม่หมดอายุ ของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ทั� งนี � โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที� แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี � (สิ� งที� ส่งมาด้ วย
ลําดับที� 17) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื�อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที�เป็ นนิติบุคคล
1. กรณี ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อสําเนาใบขับขี� หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
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สําเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล (กรณี เป็ นนิ ติบุคคล
จดทะเบี ยนต่างประเทศ) ออกไม่เกิ น 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที�
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ทั� งนี � โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที� แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี � (สิ� งที� ส่งมาด้ วย
ลําดับที� 17) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื�อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้ น


2.

กรณี มีการมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะที�บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิ ดอากรแสตมป์
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อสําเนาใบขับขี� หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั และผูร้ ับมอบฉันทะ
 สําเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล (กรณี เป็ นนิ ติบุคคล
จดทะเบี ยนต่างประเทศ) ออกไม่เกิ น 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที�
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ทั� งนี � โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที� แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี � (สิ� งที� ส่งมาด้ วย
ลําดับที� 17) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื�อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
ในกรณี สาํ เนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที� จดั ทําขึ�นในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื�อโดยโนตารี พบั บลิค
 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
บริ ษ ทั จัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ตามที� ก รมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด
หากผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ ดังนี�
 ให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะที�บริ ษทั ได้จดั ส่งมาให้
 ผู ม้ อบฉัน ทะจะต้อ งมอบฉัน ทะให้บุค คลใดบุค คลหนึ� ง ตามความประสงค์ห รื อ เลือ กมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
 ผูม้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอี ยดในหนังสื อมอบฉันทะ และลงลายมือชื� อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ั บมอบ
ฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
 ปิ ดอากรแสตมป์ �� บาท ลงในหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมทั�งขีดฆ่าลงวันที�ที�ทาํ หนังสื อมอบอํานาจฉันทะ
ดังกล่าว เพื�อให้ถูกต้องและมี ผลผูกพันทางกฎหมาย (บริ ษทั จะอํานวยความสะดวกให้กับผูถ้ ื อหุ ้นโดย
จัดเตรี ยมอากรแสตมป์ ไว้ให้ที�บริ เวณจุดลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ )
 ส่ งหนังสื อมอบฉันทะฉบับจริ งพร้อมปิ ดอาการแสตมป์ และเอกสารประกอบมาทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ตามชื�อ - ที�อยูข่ องบริ ษทั โดยจ่าหน้าซองถึง
สํานักงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา
เลขที� 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โดยโปรดส่ งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที� �� มิถุนายน 2563
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หากผูร้ ั บมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนําหนังสื อมอบฉันทะไปยื�นต่อเจ้าหน้าที� ของบริ ษทั ณ สถานที�
ประชุม เพื�อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชัว� โมง ก่อนการเริ� มประชุม เพื�อให้เจ้าหน้าที�ของบริ ษทั ได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ� มประชุม

หมายเหตุ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จํากัด ( มหาชน) ขอสงวนสิ ทธิ ในการอนุ ญาตให้เฉพาะผูม้ ีเอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนเข้าร่ วมประชุมเท่านั�น
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
เจ้าหน้าที�ของบริ ษทั จะเริ� มรับลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ สถานที�ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ�งชัว� โมง หรื อ
ตั�งแต่เวลา 11.30 น. จนถึงกําหนดเวลาเริ� มการประชุม
สถานที�ประชุม : ณ ห้องประชุม แมจิก � ชั�น � โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน� เลขที� �� ถนนกําแพงเพชร �
วิภาวดี – รังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี� กรุ งเทพมหานคร �����
 การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
บริ ษทั จะจัดเตรี ยม บัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผถู ้ ือหุน้ ณ จุดลงทะเบียนบริ เวณทางเข้าห้องประชุมเพื�อผูถ้ ือหุน้ หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงตามวาระการประชุม
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
การออกเสี ยงลงคะแนน จะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยประธานในที� ประชุ มจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ ื อ หุ ้นพิจารณา
ลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในที�ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยงให้ผถู ้ ือหุ ้นระบุในบัตรลงคะแนนที�แจก และชูมือขึ�นเพื�อให้เจ้าหน้าที�บริ ษทั เก็บและรวบรวมบัตรทั�งหมดเพื�อทําการ
ตรวจนับ ทั�งนี�บริ ษทั ได้จดั ให้มีคนกลางร่ วมทําหน้าที�ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุม
1. มติของที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี�
o กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุมออกเสี ยงเพิม� ขึ�นอีกหนึ�งเสี ยง เป็ นเสี ยงชี�ขาด
o ในกรณี อื� น ซึ� งมี ก ฎหมาย และ/หรื อ ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท กํา หนดไว้แ ตกต่ า งจากกรณี ป กติ
ให้ดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามที� กาํ หนดนั�น โดยประธานที� ประชุมจะแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นในที� ประชุ ม
รับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผู ้รั บมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงตามที� ผูม้ อบฉันทะระบุไว้
ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั�น
3. ผูถ้ ือหุ ้นที�มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษในเรื� องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื� องนั�น ยกเว้นการออกเสี ยง
เลือกตั�งกรรมการ และประธานที� ประชุมอาจเชิ ญผูน้ � นั ออกนอกห้องประชุมชัว� คราวได้
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หลักเกณฑ์ การนับคะแนนเสียง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ �� กําหนดว่า ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ�งหุน้ ต่อหนึ�งเสี ยง บริ ษทั จะนับ
คะแนนเสี ยงที� เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงที� ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจากคะแนนเสี ยง
ทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที�เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ก่อนเริ� มประชุม ประธานในที�ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริ ษทั จะนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระโดยการหักคะแนน
เสี ยงที�ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ออกจากหุ ้นทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
ที� มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง จากนั�น ประธานในที�ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสี ยงให้ที�ประชุมทราบในแต่ละ
วาระของการประชุมก่ อนเริ� มวาระถัดไป ยกเว้ น การลงคะแนนเสี ยงในระเบี ยบวาระการประชุมที� 6 พิจ ารณาอนุ มตั ิ
การแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้น
ทุกรายที�เข้าร่ วมประชุม (ทั�งกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง)
หมายเหตุ ; บริ ษทั ลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงการประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยระบบ Barcode
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
1. ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที�ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสี ยงเป็ นแผ่นพิมพ์สาํ หรับแต่ละ
วาระการประชุม (ทั�งหมด 15 วาระ ไม่รวมวาระ เรื� องอื�นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั�นจะระบุชื�อผูถ้ ือหุน้ และ
สิ ทธิ ออกเสี ยง โดยถือว่าหนึ� งหุ ้นมีหนึ� งเสี ยง ซึ� งผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องใช้บตั รหลักฐาน
ในการออกเสี ยงลงคะแนนนี�ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. วาระที� � พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ จะ
ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงเป็ นแผ่นพิมพ์ แยกหัวข้อเป็ นข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ� งระบุชื�อบุคคลที�ได้รับ
การเสนอชื� อเป็ นกรรมการไว้ท� งั 3 ท่ าน แยกต่างหากจากกัน เพื�อให้พิจารณาเลื อกตั�งกรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยผูถ้ ือหุ ้นใช้คะแนนเสี ยงที� มีอยูท่ � งั หมดเลือกตั�งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่
ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุม
4. วาระที� 9, 10, 11, 12, และ 13 วาระดังต่อไปนี� จะใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสี ยง
ทั�งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
5. สําหรั บการทําเครื� องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสี ยง ผู ้ถือหุ ้นสามารถออกเสี ยงลงคะแนนเห็ นด้วย
ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผูถ้ ือหุ ้นทําเครื� องหมายถูก () หรื อ กากบาท ()
อย่างใดอย่างหนึ�งลงในช่องที�เป็ นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั�น
6. บัตรเสี ย คือ บัตรหลักฐานการออกเสี ยงลงคะแนนที�มีการกาเครื� อ งหมายอื�นใดนอกจากเครื� องหมายถูก
() หรื อ กากบาท () เพียงหนึ�งเครื� องหมาย หรื อ มากกว่าหนึ�งช่อง หรื อ เป็ นการออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่ตรงกับวาระที�กาํ ลังพิจารณา จะถือเป็ นบัตรเสี ย
7. การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผยโดยประธานในที�ประชุม หรื อผูท้ ี�ดาํ เนิ นการประชุมแทน
อยูใ่ นระหว่างนั�น จะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ที�งดออกเสี ยง หรื อไม่เห็นด้วยชูมือขึ�น และส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงที�
ทําเครื� องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที�กาํ ลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที�ของบริ ษทั
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8.

9.

เมื�อเจ้าหน้าที�ของบริ ษทั ทําการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้นที�งดออกเสี ยงหรื อไม่เห็ นด้วย
เสร็ จแล้วจะทําการนับคะแนนและแสดงผลสรุ ปคะแนนเสี ยงทันทีในที�ประชุม โดยประธานที�ประชุม
จะเป็ นผูส้ รุ ปผลการลงคะแนนต่อที�ประชุมในแต่ละวาระ
ผูถ้ ือหุน้ ที�เข้ามาร่ วมประชุมจะมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเฉพาะในวาระที�เข้าร่ วมประชุมเท่านั�น สําหรับ
ท่ านผูถ้ ื อหุ ้นที� กลับไปก่ อนการประชุ มสิ� นสุ ดนั�น จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที� ยงั มิได้
พิจารณา
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ขั�นตอนการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
ผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จํากัด (มหาชน)
มาด้วยตนเอง

ผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง
เริ� ม 11.30 น.

โต๊ะลงทะเบียนผูไ้ ด้รับ
มอบฉันทะ เริ� ม 11.30 น
ตรวจสอบหนังสื อมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจําตัว
และใบลงทะเบียน

แสดงหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมบัตรประจําตัวผูม้ อบและ
สําเนาบัตรประจําตัวของผูร้ ับ
มอบฉันทะ
ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode

หมายเหตุ
 นับ คะแนนเสี ย งโดยวิ ธี ก าร
หักคะแนนเสี ยงที�ไม่เห็ นด้วย
และงดออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
ออกจากจํานวนหุ้ น ทั�ง หมด
ของผู้ถื อ หุ้ น ที� มี สิ ทธิ ออก
เสี ยง
 กรุ ณ าส่ ง บัต รลงคะแนนทุ ก
วาระคื น ต่ อเจ้าหน้าที� บริ ษทั
เมื�อเสร็ จสิ�นการประชุม

ประธานเปิ ดการประชุม (เวลา 13.30 น)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
ลงคะแนนเสี ยง
นับคะแนนเสี ยง
ประธานกล่าวสรุ ปผลลงคะแนนต่อที�ประชุม

ผูต้ อ้ งการออกเสี ยง “ไม่
เห็นด้วย” หรื อ “งดออก
เสี ยง” ในวาระนั�น ๆ ให้
กรอกบัตรลงคะแนน
และชูมือเพื�อให้
เจ้าหน้าที�เก็บบัตร
ลงคะแนน
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ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัททีเ� ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
: ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี� ยง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งในบริษัท

การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก� รรมการ
ประวัตกิ ารทํางาน

62 ปี
ไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี� ยง
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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 นที� 69/2008 สมาคมส่ งเสริ มสถาบั น
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
���� – ปั จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ ส ระ / ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี� ย ง / ประธานกรรมการพิ จ ารณา
ค่ าตอบแทน
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
2556 – ���� ประธานกรรมการ
บริ ษทั โอเชี�ยน คอมเมิรช จํากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ
บริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
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บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั เมกาเคม จํากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
2554 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั เลิร์นเทค จํากัด
2560 – 2562 ประธานกรรมการ
บริ ษทั พีซีเอ็น คอร์ป จํากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั บ้านสวยกรุ๊ ป (สุราษฎร์ธานี) จํากัด (มหาชน)
ด้ านการบริ หารจัดการ และด้ านบัญชี – การเงิน
ความเชี�ยวชาญ
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทีเ� ป็ น 4 แห่ง ได้แก่
1. บริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียน
2. บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั เมกาเคม จํากัด (มหาชน)
4. บริ ษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทีไ� ม่ ใช่ 3 แห่ง ได้แก่
1. บริ ษทั เลิร์นเทค จํากัด
บริษัทจดทะเบียน
2. บริ ษทั พีซีเอ็น คอร์ป จํากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั บ้านสวยกรุ๊ ป (สุราษฎร์ธานี) จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทีอ� าจทํา - ไม่มี
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง - ไม่มี ผู้บริหาร
จํานวนปี ทีเ� คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ 7 ปี � เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ� ่านมา คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100 (11/11 ครั�ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั�ง)
คณะกรรมการบริ หารความเสี� ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั�ง)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั�ง)
เลขที� 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ทีอ� ยู่
-ไม่มีการมีส่วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระที�
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563
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ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัททีเ� ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการบริ หารความเสี� ยง

อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งในบริษัท

การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก� รรมการ
ประวัตกิ ารทํางาน

56 ปี
ไทย
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการบริ หารความเสี� ยง
ปริ ญญาโท
วิทยาศาสตร์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี
วิทยาศาสตร์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที� 99/2012 สมาคมส่ งเสริ มสถาบั น
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
���� – ปั จจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ สระ ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการบริ หารความเสี�ยง
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
2539 – ปั จจุบัน - ผู้อาํ นวยการ
ศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา
- ผู้เชี�ยวชาญของโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (iTAP)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ที�ปรึ กษา
สมาคมอุตสาหกรรมเครื� องเรื อนไทย
- ที�ปรึ กษา
สมาคมธุรกิจไม้ยางพารา
- กรรมการ
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ความเชี�ยวชาญ
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทีเ� ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทีไ� ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทีอ� าจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จํานวนปี ทีเ� คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ� ่านมา

ทีอ� ยู่
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระที�
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563

คณะกรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สํานักงานการรับรองไม้
เศรษฐกิจไทย
และไม่ มกี ารดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�นทั�งที�เป็ นและไม่เป็ นบริ ษทั
จดทะเบียน
ด้ านอุตสาหกรรมป่ าไม้
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี 7 ปี � เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 91 (10/11 ครั�ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั�ง)
คณะกรรมการบริ หารความเสี� ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั�ง)
คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั�ง)
เลขที� 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
-ไม่มี-
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สิ�งทีส� ่ งมาด้ วยลําดับที� 13
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
โปรดติดอากร
แสตมป์ �� บาท

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที�............................................................................................
�. ข้าพเจ้า.................................................สัญชาติ.........................................อยู่บา้ นเลขที�..................................ถนน
.....................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...............................................................จังหวัด
..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .............................................
�. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ...............................อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) ...............................
โดยถือหุน้ จํานวนทั�งสิ� นรวม.........................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสี ยง ดังนี�
หุน้ สามัญ.........................................หุน้
และออกเสี ยงคะแนนได้เท่ากับ.................................................เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ....................................หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสี ยง
�. ขอมอบฉันทะให้
�. ...................................................................................................................อายุ.........................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที�............................................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................................หรื อ
� ......................................................................................................................อายุ. ........................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที�............................................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................................หรื อ
3 ......................................................................................................................อายุ.........................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที�............................................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................................
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2563 ในวันพุธที� � กรกฎาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องประชุ ม แมจิก � ชั�น � โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชัน� �� ถนนกําแพงเพชร � วิภาวดี-รังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี� กรุ งเทพฯ ����� หรื อที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลาและ
สถานที�อื�นด้วย
กิจการใดที�ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั�น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื�อ.......................................................ผูม้ อบฉันทะ
(………………………………………………)
ลงชื�อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(………………………………………………)
ลงชื�อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(………………………………………………)
ลงชื�อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(………………………………………………)

หมายเหตุ : ผูถ้ ือหุ น้ ที�มอบฉันทะจะต้องมอมฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู เ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ น้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสี ยง
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โปรดติดอากร
แสตมป์ �� บาท

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที�........................................................................
วันที�.................เดือน.............................พ.ศ. ...............................
(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สัญชาติ...........................................................อยู่
บ้านเลขที�...............................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.......................................................
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ น
้ ของบริ ษทั .................อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน).........................................................
โดยถือหุน้ จํานวนทั�งสิ� นรวม..........................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ............................เสี ยง ดังนี�
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 ปรากฎตามสิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 12)
(1) ............................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง...............................................
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................หรื อ
(2) ............................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง...............................................
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................หรื อ
(3) ............................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง...............................................
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................................
คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู แ้ ทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2563 ในวันพุธที� � กรกฎาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องประชุม แมจิก � ชั�น � โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน� �� ถนนกําแพงเพชร � วิภาวดี-รังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี� กรุ งเทพฯ ����� หรื อที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา
และสถานที�อื�นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั�งนี� ดังนี�
� วาระที� 1 เรื� องที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ
� วาระที� 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 เมื�อวันที� 22 เมษายน 2562
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� � รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี ตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม 2562
ถึง วันที� 31 ธันวาคม 2562
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
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� วาระที� 4 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2562 สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปันผล ประจําปี ���� เพิ�มอีก
และพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี ���� สิ� นสุ ด
วันที� �� ธันวาคม ����
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� การแต่งตั�งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื�อกรรมการ............พลเอก เทอดศักดิ� มารมย์..............................
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
ชื�อกรรมการ............ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ ง................................
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
ชื�อกรรมการ............นายวัลลภ สุ ขสวัสดิ�.....................................
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� 7 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั�งผูส้ อบบัญชี และการกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดัง นี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� 9 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� 10 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน ��,���,���.�� บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
���,���,���.�� บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที�ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั ฯ จํานวน ���,���,��� หุน้ มูลค่าที�
ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน ���,���,��� บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน �,���,���,���
หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท
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� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
วาระที� 11 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อ � ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
วาระที� 12 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน ��,���,��� บาท โดยแบ่งออกเป็ น
���,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท รวมเป็ นทุน จดทะเบียนจํานวน ���,���,��� บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจํานวน �,���,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
วาระที� 13 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อ � ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุน
จดทะเบียน
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
วาระที� 14 พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน ��,���,��� หุน้
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
วาระที� 15 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที�จะซื�อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั�งที� � จํานวนไม่เกิน 12,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
วาระที� 16 เรื� องอื�น ๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที� ไ ม่เป็ นไปตามที� ระบุ ไ ว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี� ใ ห้ถือว่า การ

ลงคะแนนเสี ยงนั�นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที�ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ ในกรณี
ที� ที� ป ระชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อลงมติ ใ นเรื� องใดนอกเหนื อ จากเรื� องที� ร ะบุ ไ ว้ข้า งต้น รวมถึ ง กรณี ที� ก ารแก้ไ ข
เปลี�ยนแปลงหรื อเพิ�มเติ มข้อ เท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ั บมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้า พเจ้า ได้ทุ ก
ประการตามที�เห็นสมควร
กิจการใดที�ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที�ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที�ขา้ พเจ้า
ระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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ลงชื�อ...................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื�อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื�อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)

หมายเหตุ

ลงชื�อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)

(1) ผูถ้ ื อหุ ้ น ที� มอบฉัน ทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ั บมอบฉัน ทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ ส ามารถ

แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
(2) วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรื อเลือกตั�งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3) ในกรณี ที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที�ระบุไว้ขา้ งต้น เป็ นผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2563 ในวัน พุธที� � กรกฎาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องประชุ ม แมจิ ก �
ชั�น � โรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั�น �� ถนนกํา แพงเพชร � วิภาวดี -รั งสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี�
กรุ งเทพฯ ����� หรื อที� จะพึงเลื� อนไปในวัน เวลา และสถานที� อื�นด้วย
� วาระที� ..........เรื� อง....................................................................................................................................
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� ..........เรื� อง....................................................................................................................................
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� งดออกเสี ยง
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� วาระที� ..........เรื� อง....................................................................................................................................
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� ..........เรื� อง....................................................................................................................................
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� ..........เรื� อง.เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ).
ชื�อกรรมการ........................................................................................................................
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
ชื�อกรรมการ........................................................................................................................
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
ชื�อกรรมการ........................................................................................................................
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
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โปรดติดอากร
แสตมป์ �� บาท

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.

(สําหรับผูถ้ ือหุน้ ต่างประเทศที�แต่งตั�งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั�น)
เขียนที�..........................................................
วันที�....................เดือน...............................................พ.ศ..........................
(1) ข้าพเจ้า.....................................................................................สัญชาติ..............................................................
อยูบ่ า้ นเลขที�...............................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................................................
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................................ในฐานะผู ้
ประกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั .........................................................................................
ซึ�งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ..........................อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)....................................................................
โดยถือหุน้ จํานวนทั�งสิ� นรวม..........................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ............................เสี ยง ดังนี�
หุน้ สามัญ...................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ.............................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................เสี ยง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1).............................................................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................หรื อ
(2).............................................................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................หรื อ
(3).............................................................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................
คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื�อ เข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผูถ้ ือ หุ ้น ประจําปี 2563 ในวันพุธที� � กรกฎาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องประชุม แมจิก � ชั�น � โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน� �� ถนนกําแพงเพชร � วิภาวดี-รังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี� กรุ งเทพฯ ����� หรื อที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา
และสถานที�อื�นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั�งนี� ดังนี�
� มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทั�งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
� มอบฉันทะบางส่ วน คือ
� หุน้ สามัญ...................................หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้...............เสี ยง
� หุน้ บุริมสิ ทธิ............................ .หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้...............เสี ยง
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท� งั หมด........................................................เสี ยง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั�งนี� ดังนี�
� วาระที� 1 เรื� องที�ประธานฯ แจ้งให้ที�ประชุมทราบ
� วาระที� 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เมื�อวันที� 22 เมษายน 2562
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี ตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม 2562
ถึง วันที� 31 ธันวาคม 2562
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� 4 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2562 สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปันผล ประจําปี ���� เพิม� อีก
และพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี ���� สิ� นสุ ด
วันที� �� ธันวาคม ����
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� การแต่งตั�งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื�อกรรมการ............พลเอก เทอดศักดิ� มารมย์..............................
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
ชื�อกรรมการ............ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ ง................................
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
ชื�อกรรมการ............นายวัลลภ สุ ขสวัสดิ�.....................................
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� 7 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั�งผูส้ อบบัญชี และการกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563
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� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
วาระที� 9 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน �,��� ล้านบาท
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
วาระที� 10 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน ��,���,���.�� บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
���,���,���.�� บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที�ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั ฯ จํานวน ���,���,��� หุน้ มูลค่าที�
ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน ���,���,��� บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
�,���,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
วาระที� 11 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
วาระที� 12 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน ��,���,��� บาท โดยแบ่งออกเป็ น
���,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท รวมเป็ นทุน จดทะเบียนจํานวน ���,���,��� บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจํานวน �,���,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
วาระที� 13 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อ � ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุน
จดทะเบียน
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
วาระที� 14 พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว� ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน ��,���,��� หุน้
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
วาระที� 15 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุน เพื�อรองรับการปรับสิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที�จะซื�อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั�งที� � จํานวนไม่เกิน ��,���,��� หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ �.�� บาท
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
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� เห็นด้วย
� วาระที� 16 เรื� องอื�น ๆ (ถ้ามี)

� ไม่เห็นด้วย

� งดออกเสี ยง

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็ นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี� ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั�นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที�ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ ในกรณี
ที� ที� ป ระชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ใ นเรื� อ งใดนอกเหนื อ จากเรื� อ งที� ร ะบุ ไ ว้ข้า งต้น รวมถึ ง กรณี ที� ก ารแก้ ไ ข
เปลี�ยนแปลงหรื อเพิ�มเติ มข้อ เท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ั บมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้า พเจ้า ได้ทุ ก
ประการตามที�เห็นสมควร กิจการใดที�ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที�ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่
ออกเสี ยงตามที�ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื�อ...................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื�อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื�อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื�อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)

หมายเหตุ
(1) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี� ใช้เฉพาะกรณี ที�ผถู้ ื อหุ ้นที� ปรากฎชื� อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสั โตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั�น
(2) หลักฐานที�ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. คือ
1. หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
2. หนังสื อยืนยันว่า ผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(3) ผูถ้ ือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
(4) ในกรณี ที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

95| ห น้ า ที�

ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันพุธที� � กรกฎาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องประชุม แมจิก � ชั�น �
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน� �� ถนนกําแพงเพชร � วิภาวดี-รังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี� กรุ งเทพฯ �����
หรื อที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย

� วาระที� ..........เรื� อง....................................................................................................................................
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� ..........เรื� อง....................................................................................................................................
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� งดออกเสี ยง
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� วาระที� ..........เรื� อง....................................................................................................................................
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� ..........เรื� อง....................................................................................................................................
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู ้ ับอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
� วาระที� ..........เรื� อง.เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ).
ชื�อกรรมการ........................................................................................................................
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
ชื�อกรรมการ........................................................................................................................
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
ชื�อกรรมการ........................................................................................................................
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
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แบบคําขอรับรายงานประจําปี เป็ นรู ปเล่ ม

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)

หากผูถ้ ือหุ ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2562 ในรู ปแบบเล่มเอกสาร ผูถ้ ือหุ ้นสามารถแจ้งความจํานง
ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชดั เจนลงในแบบคําขอรับรายงานประจําปี เป็ นรู ปเล่มที�แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ฉบับนี� แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 0-2152-7305 หรื อที� e-mail : ir@eastcoast.co.th ภายหลังจากได้รับ
แจ้งความประสงค์ ทางบริ ษทั จะดําเนินการจัดส่งรายงานประจําปี 2562 ให้กบั ท่านทางไปรษณี ยต์ ่อไป
ชื�อผูถ้ ือหุน้

………………………………………………………………………………………..

ที�อยู่

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

โทรศัพท์

………………………………………………………………………………………..

หรื อสามารถติดต่อขอรับได้ดว้ ยตนเองที�
สํานักงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา
เลขที� 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
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แผนทีส� ถานทีจ� ดั การประชุมผู้ถือหุ้น
ณ ห้องประชุม แมจิ ก � ชั�น � โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน� �� ถนนกําแพงเพชร � วิภาวดี -รังสิ ต แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี� กรุ งเทพฯ �����
โทรศัพท์ : +662-575-5599
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การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์ โหลด
รายงานประจําปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่ างยัง� ยืน ประจําปี 2562
ตามที�ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนาย
ทะเบี ยนหลักทรั พย์ได้พฒ
ั นาระบบเพื�อให้บริ ษ ัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ งเอกสารการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและ
รายงานประจําปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื�อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ ว นั�น
สําหรับปี 2563 นี� บริ ษทั ได้เริ� มใช้การจัดส่ งรายงานประจําปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่างยัง� ยืน ประจําปี
2562 โดยรหัสคิวอาร์ (QR Cose) ทั�งนี� บริ ษทั ขอเรี ยนให้ขอ้ มูลต่อผูถ้ ือหุ ้นสําหรับวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code
(ตามที�ปรากฏในเอกสารการประชุมที�ส่งให้) ตามขั�นตอนต่อไปนี�
สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน� ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรู ปบนมือถือส่องไป) ที� QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึ�นมาด้านบน ให้กดที�ขอ้ ความนั�น เพื�อดูขอ้ มูลรายงานประจําปี 2561
หมายเหตุ : กรณี ที� ไ ม่ มี ข ้อ ความ (Notification) บนมื อ ถื อ ผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิ เ คชัน
(Application) อื�น ๆ เช่น QR Scanner, Line เป็ นต้น
สําหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Scanner หรื อ Line
ขั�นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ�มเพื�อน)
2. สแกน QR Code เพื�อดูขอ้ มูลรายงานประจําปี 2562

เลือก QR Code

สแกน QR Code
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แนวปฏิบัตเิ พื�อป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID -19)
ในทีป� ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
สื บเนื� องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื� อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID -19) ในปั จจุ บนั และบริ ษทั อีสต์
โคสท์เฟอร์ นิเทค จํากัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ”) ยังคงต้องดําเนิ นการจัดประชุมสามัญผูป้ ระจําปี ของบริ ษทั ฯ (“AGM”)
เพื�อให้เป็ นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าว และด้วยความห่วงใยในสุ ขภาพของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านและ
เพื� อ ให้ เ ป็ นไปตามคํ า แนะนํ า การป้ องกั น ควบคุ ม เชื� อไวรั ส โคโรน่ า 2019 (COVID -19) สํ า หรั บ การจั ด การ
ประชุม สัมมนา หรื อกิจกรรมอื�นที�มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ที�กาํ หนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ลงวันที� 11
กุมภาพันธ์ 2563 และแนวทางดําเนินการในการจัดประชุม ตามคําสัง� ศูนย์บริ หารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื�อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ที� 3/2563 ลงวันที� 16 พฤษภาคม 2563
บริ ษทั จึ งขอแจ้งท่านผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านเกี� ยวกับแนวปฏิ บตั ิเพื�อป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื� อไวรัสโคโรน่ า 2019
(COVID -19) ในที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดังนี�
เนื�องจากการจัดประชุม AGM จะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากซึ�งเป็ นปั จจัยเสี� ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื�อ
ไวรั สโคโรน่ า 2019 (COVID -19) ดังนั�น เพื�อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื� อไวรั สโคโรน่ า 2019 (COVID -19)
บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยท่านผูถ้ ือหุน้ ให้แก่กรรมการอิสระแทนการ
เข้าร่ วมประชุม AGM ด้วยตนเอง โดยสามารถพิจารณาการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ ได้ที�เอกสารหนังสื อเชิ ญ
ประชุม ทั�งนี�บริ ษทั มีกาํ หนดการส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที� �� มิถุนายน 2563 นี�
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งคําถามเกี�ยวกับวาระการประชุมหรื อเรื� องอื�น ๆ มายังบริ ษทั โดยการส่งคําถามมาที�
email : ir@eastcoast.co.th หรื อ โทรสารหมายเลข 0-2152-7305
ในกรณี หากท่านผูถ้ ือหุ ้นมีความประสงค์ที�จะเข้าประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ขอแจ้งวิธีการปฏิบตั ิของบริ ษทั และการ
เตรี ยมตัวของท่านผูถ้ ือหุ ้นเพื�อป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื� อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID -19) ในที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ดังนี�
1) บริ ษทั จะมีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผทู ้ ี�เข้าร่ วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยจะ
เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ในระหว่างการตรวจคัดกรอง ในการนี� บริ ษทั ขอความร่ วมมือจากท่านผูถ้ ือหุน้ รวมถึง
กรณี ของผูร้ ับมอบฉันทะ หากปรากฏว่า มีท่านผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ที�มีอาการดังต่อไปนี� บริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ ไม่อนุญาตให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที� มีความเสี� ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ใน
กรณี ที�ผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื�นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วม
ประชุมแทนได้) สําหรับท่านผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที�อาจมีอาการต้องสงสัย โดยอาการอย่างใดอย่าง
หนึ�งดังต่อไปนี�จะถือว่าอาจเป็ นอาการต้องสงสัย1
1.1)
มีไข้ (มีอุณหภูมิร่างกายตั�งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ�นไป)
1.2)
ไอ เจ็บคอ หอบเหนื�อย หรื อ มีอาการเกี�ยวกับระบบทางเดินหายใจ

1

อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื� อง ชื�อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที� �) พ.ศ. ����
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2) ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื�อการคัดกรองโรคติดเชื�อ COVID -19 ตาม
ความจริ ง ในกรณี ที�ผ่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุ ขภาพหรื อประวัติการเดิ นทางของท่าน จะถื อว่าท่ านกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.����
3) บริ ษทั จะจัดเตรี ยมจุดล้างมือหรื อเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม และขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมล้างมือ
ด้วยนํ�าสบู่หรื อแอลกอฮอล์เจลก่อนและหลังจากเสร็ จสิ�นการเข้าร่ วมประชุม
4) ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านจะมีระยะห่ างทางสังคมที�เหมาะสม โดยบริ ษทั จะเว้นระยะห่ างระหว่างเก้าอี�อย่าง
น้อย 1.5 เมตร และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจะถูกเชิ ญให้นั�งตามหมายเลขเพื�อประโยชน์ในการติดตามกรณี เ กิ ด
เหตุการณ์ใด ๆ ขึ�น และเมื�อที�นงั� ที�จดั ให้เต็มแล้ว จะไม่สามารถเข้าพื�นที�การประชุมเพิ�มเติมได้ จึงขอความ
ร่ วมมือผูถ้ ือหุ ้นที�มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั แทนการเข้าประชุม
ด้วยตนเอง
5) ตลอดระยะเวลาการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใคร่ ขอความร่ วมมือปฏิบตั ิตามคําแนะนํา ดังต่อไปนี�
 กรุ ณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 กรุ ณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรื อแอลกอฮอล์เจล
 หลีกเลี�ยงการสัมผัสบริ เวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที�ยงั ไม่ได้ลา้ ง
 หลีกเลี�ยงการใช้ สัมผัส สิ� งของร่ วมกับผูอ้ ื�น
 หากมีไข้ ไอ นํ�ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื�อยหอบ ขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมออกจากห้องประชุมผู ้
ถือหุน้ หรื อติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริ ษทั โดยเจ้าหน้าที�ของบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในการส่งท่าน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมกลับไปรักษาตัวที�บา้ น ที�พกั หรื อโรงพยาบาล ตามแต่กรณี
6) เพื�อลดความเสี� ยงจากการแพร่ ระบาด บริ ษทั จะไม่จดั เตรี ยมไมโครโฟนสําหรั บการสอบถาม ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมที� ประสงค์จะสอบถามในที� ประชุมขอให้ส่งคําถามให้แก่เจ้าหน้าที� ของบริ ษทั เพื�อจัดส่ งคําถามแก่
ประธานในที�ประชุมต่อไป
7) บริ ษทั ของดการบริ การ ชา กาแฟ และการรับประทานอาหารในบริ เวณพื�นที�จดั การประชุมโดยเด็ดขาด เพื�อ
ลดความเสี� ยงของการแพร่ กระจายของเชื�อไวรัส ทั�งนี�บริ ษทั จะจัดเตรี ยมของว่างแบบนํากลับบ้านให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้น และผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเมื� อ ผูถ้ ื อ หุ ้น และผูร้ ั บ มอบฉัน ทะต้อ งการกลับ ก่ อ นหรื อ ภายหลัง จากที� บ ริ ษ ัท
ดําเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นที�เรี ยบร้อยแล้ว
8) หากสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลงเพิ�มเติมตามคําสั�งของหน่วยงานราชการเกี�ยวกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ภายหลัง จากวัน ที � บ ริ ษ ทั มีม าตรการฉบับ นี� บริ ษ ทั จะแจ้ง ให้ท ราบผ่า นช่อ งทางอื �น ใดตามที �บ ริ ษ ทั
เห็นสมควรต่อไป
บริ ษทั ต้องขออภัยในความไม่สะดวกสําหรับผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่าน มา ณ ที�น� ี รวมถึงการใช้เวลาใน
การตรวจคัดกรองที�จุดลงทะเบียนที�อาจจะเกิดการใช้เวลามากกว่าช่วงเวลาปกติ และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสู ง
และหวังเป็ นอย่างยิ�งที�จะได้รับความร่ วมมือจากทุกท่านเป็ นอย่างดี เพื�อความปลอดภัยด้านสุ ขอนามัยของทุกท่าน

