รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 วิภาวดี-รังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
ก่ อนเริ่มการประชุม
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “ECF”) ได้ให้ขอ้ มูลต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ในวันนี้ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุม ครั้งที่
6/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยบริ ษทั ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น เพื่อกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมในครั้ งนี้ บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วเป็ นจานวน 239,871,889.25 บาท คิดเป็ นจานวนหุ ้นสามัญที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 959,487,557 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 312,462,090.75 บาท คิดเป็ นจานวนหุ ้นสามัญทั้งหมด 1,249,848,363 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โดยขณะเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมการประชุมจานวนทั้งสิ้น 104 ราย
นับรวมจานวนหุน้ ได้ 593,796,139 หุ ้น เท่ากับร้อยละ 61.8868 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จานวน
959,487,557 หุ ้น โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย และรับมอบฉันทะ 81 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 457,374,912 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 47.6687
2. ผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ 81 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 136,421,227 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.2181
ซึ่ งมีผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว ทั้งนี้ ยงั คงรั บ
ลงทะเบียนต่อไป ทางบริ ษทั จึงได้เริ่ มแนะนากรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่ วม
ประชุมเพื่อทาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ต่อไป
บริ ษทั ได้แนะนาคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษากฎหมายภายนอก ดังมีรายนามต่อไปนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. พลเอก เทอดศักดิ์
2. รศ.ดร.มนตรี **

3. รศ.ทรงกลด**
4. ดร.เอกริ นทร์
5. นายชาลี

มารมย์
โสคติยานุรักษ์

จารุ สมบัติ
วาสนาส่ง
สุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ ส ระ
ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง และประธานกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
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6. นายอารักษ์
7. นางสาวทิพวรรณ

สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ กรรมการบริ หาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุ การ
บริ ษทั

*จานวนกรรมการที่ เข้าร่ ว มประชุ มคิ ด เป็ นสั ดส่ วนร้ อ ยละ 87.5 จากจานวนกรรมการทั้ง หมด 8 ท่ าน
**โดยมี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และ รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย

กรรมการทีไ่ ม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์

กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ
1. นางสาวพชนัน
2. นายพงศ์พนั ธุ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

สิ งห์ภู่
สุริยอัมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจาปี 2562 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
1. นายอัครเดช
เปลี่ยนสกุล
ที่ปรึ กษากฎหมายจาก สานักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิ บัติหน้าที่ ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงการประชุ ม
เพื่อให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ประกอบด้วย
1. นายวัชรพงษ์
ฝอยทอง
ที่ปรึ กษากฎหมายจาก สานักงานกฎหมาย ฮันตัน แอนดรู ส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์ ) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตอบข้อซักถามในเนื้ อหา
ของวาระการประชุม ประกอบด้วย
1. นายธีรศักดิ์
เพ็ชรไพบูลย์
2. นายพีรพงษ์
พรพิพฒั น์กลุ
ฝ่ ายเลขานุการบริษัทฯ
1. นางสาวสาริ สา

ทองกิตติกลุ

ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสี ยง การนับคะแนน
เสี ยง และวิธีการคานวณคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
กติกาการประชุม
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูท้ ี่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่ วมการประชุม ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะ
เรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ระบุไว้
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ในหนังสื อมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่ จะนาคะแนนที่ ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูม้ อบฉันทะกาหนดมาล่วงหน้านี้ บนั ทึ กใน
ระบบและนามานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ
2. คะแนนเสี ยงรวมและจานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจานวนไม่เท่ากัน เนื่ องจากมีผถู ้ ือ
หุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่
เข้าร่ วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่ วมประชุมทันและวาระที่
เหลืออยูเ่ ท่านั้น และสาหรับผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้องประชุมใน
วาระใด ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิ ของท่านได้ โดยส่ งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ก่อนออกจากห้องประชุม
3. การซักถามและแสดงความเห็นของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ เพื่อลดความเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมขอให้ส่งคาถาม
ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั เพื่อจัดส่ งคาถามแก่ ประธานในที่ ประชุมต่อไป แต่ท้ งั นี้ เนื่ องจากศู นย์บริ หาร
สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ COVID-19 หรื อ ศบค. ได้มีการประกาศผ่อนปรนระยะที่ 5 ซึ่ งมีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประธานในที่ประชุมจึงอนุญาตให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่
ประชุมสามารถสอบถามโดยใช้ไมโครโฟนที่จดั วางไว้ให้บริ เวณกลางห้องประชุม จานวน 2 จุด และเพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทัว่ ถึงในแต่ละวาระโดยไม่เป็ นการ
รบกวนเวลาของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะท่านอื่นมากเกิ นควร ทางบริ ษทั ขอชี้ แจงแนวทางปฏิ บตั ิในการ
ซักถามหรื อแสดงความเห็น ดังนี้
3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ตอ้ งการซักถามกรุ ณายกมือขึ้น
เพื่อแสดงตนและให้ประธานที่ประชุมอนุญาต ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์จะซัก ถาม
หรื อแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาโดยคานึงถึงผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่
ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรื อแสดงความเห็นก่อน ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเป็ นผูจ้ ดั ลาดับให้
3.2 เมื่อผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะได้รับอนุ ญาตจากประธานในที่ ประชุมแล้ว ให้เดิ นไปที่ ไมโครโฟนที่
ตั้งอยูใ่ กล้กบั ท่าน พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรื อแสดงความเห็นทุกครั้ง
และหากเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะด้วย เพื่อบริ ษทั จะได้บนั ทึ กรายงานการ
ประชุมได้ครบถ้วน ทั้งนี้การซักถามหรื อแสดงความเห็นจะต้องกล่าวกับประธานในที่ประชุมเท่านั้น จะไม่
มีการกล่าวโต้แย้งกับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะรายอื่น และต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
3.3 ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมีคาถามหรื อความเห็ นที่นอกเหนื อจากวาระที่ กาลังพิจารณา ขอให้นาไปซักถามหรื อ
แสดงความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
การลงคะแนนเสียง
4. ในการลงคะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายมีคะแนนเสี ยง 1 หุ ้น ต่อ 1 เสี ยง ในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีส่วนได้เสี ยใน
เรื่ องใดเป็ นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ให้กาเครื่ องหมายถูก () หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ ง ลงใน
ช่ อ ง เห็ น ด้ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง พร้ อ มลงชื่ อ ในบัต รลงคะแนน และส่ ง ให้เ จ้า หน้า ที่ หากใส่
เครื่ องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน การลงคะแนนเสี ยงนั้น ๆ จะถือว่าเป็ นโมฆะและถือเป็ นบัตรเสี ย
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5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะและถือเป็ นบัตรเสี ย
ก. บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
ข. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
ค. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
6. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนามาคานวณคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ
การนับคะแนนเสียง และวิธีการคานวณคะแนนเสียง
7. วิธีการคานวณคะแนนเสี ยงจะนับคะแนนเสี ยงเป็ นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 จะแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
ก. วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ได้แก่
วาระที่ 2 4 5 6 8 14 และวาระที่ 15 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผู ้
ถือหุน้ ซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสี ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออก
เสี ยง
ข. วาระที่ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มา
ประชุม ได้แก่วาระที่ 7 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง นับจากเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมที่ออก
เสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
ค. วาระที่ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ได้แก่ วาระที่ 9 10 11 12 และวาระที่ 13 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนน
เสี ยง นับจากเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมที่ออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
9. บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดตามรายละเอียดของ
ฐานคะแนนเสี ยงที่กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย สาหรับผูท้ ี่ออกเสี ยงเห็น
ด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั หลังเสร็ จสิ้นการประชุม
10. เพื่อให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ ดี ดังนั้น สาหรับวาระที่ 6
ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ บริ ษทั
จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งในกรณี ที่ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทาเครื่ องหมายถูก () หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้
หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จะถือ
ว่าผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบ
11. ผลของคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบ
สาหรับรายงานประจาปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจาปี 2562 บริ ษทั ได้ดาเนินการจัดส่งให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้น พร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี นี้ ในรู ปแบบ QR Code แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ตอ้ งการรับ
แบบรู ปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริ เวณโต๊ะลงทะเบียนของบริ ษทั
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เริ่มการประชุม
พลเอก เทอดศัก ดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริ ษ ทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ สระ ทาหน้าที่ เ ป็ น
ประธานในที่ ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 และดาเนิ น การประชุมตาม
ระเบี ยบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ ใช้ในการประชุมวันนี้ บริ ษทั ได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั และแจ้ง ต่อตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ” ) ตั้ง แต่วนั ที่ 5 มิถุนายน 2563 ซึ่ งบริ ษทั ได้
จัด ส่ ง เอกสารประกอบการประชุม ให้แ ก่ผูถ้ ือ หุ ้น เป็ นระยะเวลาล่ว งหน้า ไม่น ้อ ยกว่า 14 วัน ก่อ นวัน ประชุม ผูถ้ ือ หุ ้น
รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 จนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดส่ งคาถามเข้ามาล่วงหน้า
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนด โดยเรี ยงตามลาดับรวมทั้งสิ้ น 17
วาระ
-วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติวาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ของบริ ษทั โดยได้มีการจัดทารายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.eastcoast.co.th เพื่อให้ผถู ้ ือ
หุน้ ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ เพิ่มเติมหรื อไม่ และ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของบริ ษทั ที่จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 22
เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
594,500,642
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
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ร้อยละของจานวนหุน้
มติที่ลง
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 10 ราย คิด
เป็ นจานวนหุน้ 704,503 หุน้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ที่ผา่ นมา รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจาปี 2562 ซึ่งส่ง
ให้ในรู ปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง โดยในวาระนี้ ขอ
เชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จดั การ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562 ดังนี้
ในรอบปี 2562 ได้มีเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ดังนี้
 รายได้รวมมีมูลค่า 1,290.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,443.33 ล้านบาท ลดลง
คิดเป็ นร้อยละ 10.56
 กาไรสาหรับปี (ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) มีมูลค่า 40.29 ล้านบาท และกาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
(ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) มีมูลค่า 36.86 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.17 และ 10.57 ตามลาดับ
 สรุ ปพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ การดาเนินงานในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย และ
โครงการต่าง ๆ ที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา
(1) การลงทุนในธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์
สาหรับธุรกิจหลักของบริ ษทั คือ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ สามารถสรุ ปสัดส่วนการจาหน่ายสิ นค้าทั้งภายใน
และต่างประเทศได้ ดังรายละเอียดที่ปรากฎในตาราง
ประเภทผลิตภัณฑ์
1.
2.
3.
4.
5.

เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
โชว์รูมและร้านค้าปลีก
กระดาษปิ ดผิว
ไม้ยางพาราแปรรู ป อบแห้ง

2561
ล้ านบาท
883.13
184.13
229.93
54.63
30.70

%
63.39
13.22
16.50
3.92
2.20

2562
ล้ านบาท
%
932.74 74.37
145.03 11.56
117.53
9.37
47.87
3.82
8.68
0.69
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ประเภทผลิตภัณฑ์
6. ร้านจาหน่ายสิ นค้าราคาเดียว
รวมรายได้ ขาย
รายได้อื่น
รายได้ รวม

2561
ล้ านบาท
%
10.60
0.76
1,393.11 100.00
50.22
3.48
1,443.33 100.00

2562
ล้ านบาท
%
2.33
0.19
1,254.18 100.00
36.72
2.84
1,290.90 100.00

 ในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในธุรกิจต่าง ๆ ของบริ ษทั ในส่วนต่าง ๆ
ทั้งในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ตามแผนงานการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจที่จะเอื้อประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของธุรกิจหลัก โดยมีโครงสร้างการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ดังแผนภาพต่อไปนี้
โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

โดยในรอบปี 2562 นับได้วา่ เป็ นความโชคดีของบริ ษทั ซึ่ งทางผูบ้ ริ หารได้มีการประชุมหารื อ และได้มีการ
ปรั บปรุ งโครงสร้างของบริ ษทั ใหม่ โดยได้ดาเนิ นการวางแผนและเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการบริ หารความเสี่ ยง
กระจายความเสี่ ยงในกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ตั้งแต่ช่วงก่อนที่ จะเกิ ดเหตุการณ์แพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(COVID-19) ซึ่งอุบตั ิข้ ึนโดยไม่คาดคิด
ในอดีตที่ผ่านมาลูกค้าหลักของบริ ษทั จะเป็ นลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็ นหลัก ตามมาด้วยตลาดบางส่ วนใน
ประเทศฝั่งตะวันออกกลาง อเมริ กา เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ อาทิ ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย และกัมพูชา แต่ดว้ ยสัดส่ วนประชากร
ในประเทศญี่ปุ่น การเติบโตของธุรกิจยังคงมีอย่างต่อเนื่องแต่จะเป็ นไปค่อนข้างช้า เนื่ องจากที่ผ่านมาบริ ษทั ขยายฐานลูกค้า
ในกลุ่มสิ นค้าเฟอร์นิเจอร์ในประเทศญี่ปุ่นได้ค่อนข้างครอบคลุมแล้ว
บริ ษทั จึงได้มีการพิจารณาหาทิ ศทางการขยายฐานสิ นค้าออกไปที่ประเทศอินเดี ย โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา
บริ ษทั มีการส่ งออกสิ นค้าไปประเทศอินเดียประมาณร้อยละ 1 แต่ในปั จจุบนั (ตั้งแต่เดื อนมกราคม ถึง มิถุนายน ปี 2563)
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ตัวเลขการส่งออกสิ นค้าของบริ ษทั ไปประเทศอินเดียปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 7 และจากสัดส่วนประชากรในประเทศอินเดีย
ที่มีมากกว่าพันล้านคน ทางบริ ษทั คาดว่าจะทาให้ตลาดในประเทศอินเดียสามารถเติบโตขึ้นได้อีกภายหลังจากมีการปลดล็อค
มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของ COVID-19
อีกหนึ่งแผนงานที่ได้มีการพิจารณาขยายตลาดไว้ก่อนจะเกิด COVID-19 คือ สหรัฐอเมริ กา และสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น จากตัวเลขในปี 2562 มีตวั เลขการส่ งออกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 โดยถึงปั จจุบนั นี้ ตลาดทางสหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั ยังคงได้รับคาสัง่ ซื้อมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 9 ในปั จจุบนั
ลาดับต่อมากลุ่มลูกค้าประเภท Hypermarket ซึ่ งเป็ นตลาดภายในประเทศไทย ในปี 2562 มีสัดส่ วนของ
ยอดขายอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 27 และปั จจุบนั อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 24 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่ องจากเกิดการระบาด
ของ COVID-19 ทาให้ตอ้ งหยุดการดาเนินงานไปเกือบ 2 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 โดยสรุ ป
ได้ตามข้อมูลสัดส่วนลูกค้าในปั จจุบนั ดังแผนภาพ
ภาพแสดงข้ อมูลสัดส่ วนลูกค้ าเฟอร์ นิเจอร์ ในปัจจุบัน

โดยพิจารณาจากภาพแสดงข้อมูลสัดส่ วนของลูกค้าของบริ ษทั จะเห็ นได้ว่า บริ ษทั ได้มีการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงโดยการกระจายฐานลูกค้าออกไปเป็ นจานวนมาก ซึ่งจะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
และบริ ษทั ได้มีการประมาณการยอดขายสิ นค้าต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และบริ ษทั ได้ดาเนิ นการผลิตอย่างเต็ม
กาลัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายหลังที่ได้มีการปลดล็อคมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของ COVID-19
นอกจากนี้ ในปี 2562 บริ ษทั ได้มีการติดตั้ง Solar Roof ที่ โรงงาน ขนาดกาลังการผลิต 1 เมกะวัตต์แรก
เรี ยบร้อยแล้ว โดยอยูร่ ะหว่างการพิจารณาการดาเนิ นการเพิ่มเติมอีก 1 เมกะวัตต์ และในพื้นที่บริ เวณโรงงานได้มีการปรับ
พื้นที่เตรี ยมพร้อมสาหรับการขยายอาคารผลิตสิ นค้า โดยอาจจะเป็ นการเพิ่มเติมเครื่ องจักรสาหรับการผลิตเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของยอดขายสิ นค้า หรื อสร้างเป็ นอาคารอเนกประสงค์เพื่อเตรี ยมนามาใช้ประโยชน์ต่อไป
(2) การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ เมืองมินบู เขตมาเกวย ประเทศเมี ยนมาร์ ภายใต้การ
บริ หารจัดการของบริ ษทั กรี นเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จากัด (GEP) ซึ่ งบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์
จากัด (ECF Power) เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปั จจุบนั โครงการดังกล่าวเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (COD) เฟสที่ 1
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สาหรับ 50 เมกะวัตต์แรก ตั้งแต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้เชิญ นางอองซาน ซูจี ซึ่ งได้ให้เกียรติเป็ นประธาน
เปิ ดโครงการอย่างเป็ นทางการ โดยในเฟสที่ 1 กาลังการผลิต 50 เมกะวัตต์แรก จากขนาดกาลังการผลิตทั้งหมด 220 เมกะ
วัตต์ โดยในการดาเนินโครงการต่อในเฟสที่ 2 ล่าช้าไปจากแผนงานที่วางไว้บา้ ง ซึ่งมีสาเหตุจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโค
โรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทาให้เกิ ดความล่าช้าในแผนงานการก่ อสร้ าง และการเดิ นทางต่าง ๆ แต่ในปั จจุ บัน
โครงการอยูร่ ะหว่างการเร่ งดาเนิ นการในส่ วนที่สามารถดาเนิ นการได้ก่อน อาทิ งานปรับพื้นที่ ในโครงการเพื่อเตรี ยมการ
ก่อสร้าง ซึ่ งสามารถใช้ทีมงานก่อสร้างที่เป็ นคนพื้นเมืองในประเทศให้ดาเนิ นการได้เลย และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่
ผ่านมา GEP ได้มี พิธีล งนามสัญญาแต่ งตั้ง ที่ ปรึ กษาทางการเงิ น นาโดยที ม ผูบ้ ริ หารของ GEP นายออง ที ฮา ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ ษทั กรี นเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จากัด (GEP) พร้อมด้วย ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ. สแกน อินเตอร์ (SCN) นายอารักษ์ สุ ขสวัสดิ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค (ECF) และนายศุภศิษฏ์
โภคินจารุ รัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บมจ. เมตะ คอร์ ปอเรชัน่ (META) เข้าร่ วมพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริ ษทั คันทรี่
กรุ๊ ป แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจ ตามพันธกิจก้าวสู่ การเป็ นผูน้ าทางความคิด ลด
การปล่อยมลพิษ นาโลกสู่ ผลลัพธ์ที่ยงั่ ยืน ซึ่ งมี ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการ และนายสัมฤทธิ์ ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูล้ งนามในพิธี
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการออกและเสนอขายหุน้ กู้ “หุน้ กูม้ ีประกันบางส่วนของบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 ซึ่ งผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ีสิทธิ ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบกาหนดไถ่ถอน”
โดยกาหนดการออกและเสนอขายระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2563 ที่ผา่ นมา มีมูลค่าหุน้ กูท้ ี่เสนอขายไม่เกิน 600 ล้านบาท
ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับที่ดี และสามารถจาหน่ายหุน้ กูด้ งั กล่าวได้ตามแผนงานที่วางไว้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
นโยบายเกีย่ วกับการต่ อต้ านการทุจริตคอรัปชั่น
บริ ษทั ได้มีการปรับปรุ งนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การดาเนินงาน
ของบริ ษทั รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (www.eastcoast.co.th) และประชาสัมพันธ์เพื่อให้
พนักงานของบริ ษทั รับทราบ และได้กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับการรับเรื่ องร้องเรี ยน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส การกระทา
ความผิด หรื อการกระทาอันส่ อไปในทางประพฤติมิชอบและการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบุคลากรของบริ ษทั ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และบริ ษทั ในอันที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีนโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่ผู ้
มีส่วนได้เสี ย และพนักงานที่แจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต การถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy)
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็ นนโยบายที่ จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต หรื อ CAC ซึ่ งเป็ นวิธีการแก้ไขปั ญหาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ด้วยความร่ วมมือ
กันในหมู่บริ ษทั เอกชนที่ตอ้ งการสร้างแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ โดยร่ วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสิ นบนทุก
รู ปแบบและต่อต้านการใช้คอร์รัปชัน่ เป็ นเครื่ องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี โดยบริ ษทั ทุก
แห่งที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วมโครงการ CAC จะต้องจัดทาหรื อสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่
กาหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บุคคลที่ สาม (ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะยืน่ ขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้
การรับรอง ซึ่งขณะนี้บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการวางแผนงานเตรี ยมการจัดทาแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ให้มีความคืบหน้าอย่าง
น้อยร้อยละ 80 จึงจะเข้าสู่ข้ นั ตอนการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่ วมโครงการ CAC ต่อไป
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การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน (Sustainability Development)
สาหรับผลการดาเนิ นงานด้านความยัง่ ยืนในรอบปี 2562 นั้น บริ ษทั ได้จดั ทานโยบายภายใต้หลักการพัฒนา
GEBEC เพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้เกิดขึ้นแก่องค์กร บริ ษทั มีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจให้กา้ วเข้าสู่ ความยัง่ ยืน ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างความมัน่ คง และความแข็งแกร่ งในส่ วนของบริ ษทั เอง และเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย การที่จะสร้างความ
แข็ง แกร่ ง และเติบ โตยัง่ ยืน ได้น้ ัน บริ ษ ทั เห็น ความสาคัญ ว่า ควรเริ่ ม จากการพัฒ นาบุค ลากร ซึ่ งเป็ นส่ ว นสาคัญ ที่จ ะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ภายใต้แนวทาง “We will Move Forward Together”
นอกจากนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น บริ ษทั ได้มุ่งมัน่ พัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ (CGR) และได้ผ่านการ
ประเมินโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ได้คะแนนในระดับดีเยี่ยม หรื อ 5 ดาว เป็ นปี แรก
สาหรับในปี 2563 บริ ษทั จะยังคงดาเนิ นโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมต่อไป
โดยในลาดับต่อมา กรรมการผูจ้ ดั การได้นาเสนอกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อหลัก ๆ
โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. Marketing Situation มุ่งเน้นการบริ หารจัดการยอดขาย ทั้งตลาดภายในประเทศและส่ งออกไปยัง
ต่างประเทศ เพื่อให้บริ ษทั มีรายได้เพิ่มสู งขึ้น ตามที่ได้มีการขยายฐานลูกค้าออกไปยังประเทศต่าง ๆ
มากยิ่งขึ้น
2. Strengthen การเพิ่มความแข็งแกร่ งให้กบั ธุรกิจโดยการสร้างจุดแข็งในด้านการผลิต การลดต้นทุนการ
ผลิต และลดความสู ญเสี ยในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงให้ได้มากที่สุด โดยการ
สร้างความตระหนักรู ้และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการร่ วมมือกันในทุกระดับภายในองค์กร
3. Solar Power Plant, Myanmar ซึ่ งในปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการในเฟสที่ 2 และการดาเนิ นการ
เพื่อผลักดัน GEP เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยต่อไป
นอกจากนี้ ในส่ ว นของธุร กิจ พลัง งาน บริ ษ ทั ยัง คงมุ ่ง มัน่ ที ่จ ะเดิน หน้า ต่อ ไปในการพิจ ารณา
โครงการต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยบริ ษทั จะพิจารณารายละเอียด เงื่อนไข รวมทั้งผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้ น
อย่างรอบคอบ ทั้งโครงการภายในประเทศ และโครงการในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั
4. Focus on IT and Technology เนื่ องจากในปั จจุบนั ธุรกิจออนไลน์มีบทบาทกับผูบ้ ริ โภคมากขึ้น บริ ษทั
จึงได้ให้ความสาคัญและมีการเตรี ยมความพร้อมโดยปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการดาเนิ นธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ โดยในวาระ
นี้ มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามดังต่อไปนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้ น มีประเด็นสอบถาม 4 เรื่ อง ดังต่ อไปนี ้
1. เรื่ องรายได้ ในการดาเนิ นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ของบริ ษัท
ร่ วม คื อ บริ ษัท พลังงานเพื่อ โลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด (“GEP”) อยู่ใ นส่ วนใดของผลการ
ดาเนิ นงาน
2. เรื่ องการพัฒนาที่ดินเพื่อที่จะก่ อสร้ างโรงงานใหม่ จะต้ องใช้ เงิ นลงทุนเป็ นวงเงิ นเท่ าไร
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3. เรื่ องผลกาไรที่ได้ จาก GEP บริ ษัทได้ นามารวมไว้ สาหรั บพิจารณาจ่ ายเงิ นปั นผลให้ ผ้ ูถือหุ้ นของบริ ษัท
ด้ วยหรื อไม่
4. เรื่ องตัวเลขรายได้ จานวน 1,290.90 ล้ านบาท และค่ าใช้ จ่าย 1,259.80 ล้ านบาท มีส่วนต่ างกันน้ อย ส่ งผล
ให้ กาไรน้ อย หากเกิดการตั้งค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญเพิ่มเข้ ามาจะทาให้ ผลประกอบการของบริ ษัทแสดง
ตัวเลขขาดทุน บริ ษัทมีแผนการลดค่ าใช้ จ่ายหรื อเพิ่มรายได้ อย่ างไร
นายพงศ์ พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิ น (“ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน”) ชี แ้ จง
ในประเด็นกาไรในการดาเนิ น งานของ GEP ตามตัวเลขในงบการเงิ นจะถูกระบุอยู่ในส่ วนของงบกาไรขาดทุนในหั วข้ อ
ส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วม และการร่ วมค้ า โดยมีตัวเลขในไตรมาสที่ 1 เป็ นมูลค่ าประมาณ 17
ล้ านบาท
กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคาถามในประเด็น เรื่ องการพัฒนาที่ดิน ขณะนี ย้ ังไม่ มีการประมาณการวงเงิ น
เนื่ องจากอยู่ระหว่ างการพิจารณาเปรี ยบเทียบข้ อมูลว่ าพืน้ ที่โรงงานเดิมจะสามารถรองรั บเครื่ องจักรใหม่ ที่บริ ษัทวางแผน
จะเพิ่มเข้ าไปได้ หรื อไม่ หากพืน้ ที่หนาแน่ นเกินไปก็อาจจะต้ องสร้ างอาคารเพิ่ม แต่ ทั้งนี ้ ที่ดินตามที่กล่ าวข้ างต้ นเป็ นที่ดิน
ในกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษัทซึ่ งเดิมเป็ นที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานเดิมซึ่ งมีการวางแผนก่ อสร้ างอยู่ก่อน และทาการถมที่เสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ เนื่ องจากก่ อนหน้ านี บ้ ริ ษัท ได้ มีโครงการติดตั้ง Solar Roof และทางทีมก่ อสร้ างขอใช้ พืน้ ที่ในการ
ดาเนิ นงาน จึ งทาให้ โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อก่ อสร้ างอาคารโรงงาน หรื ออาคารอเนกประสงค์ เพิ่มเติมต้ องเลื่อนออกไป
ทั้งนี ้ การจะสร้ างอาคารใหม่ หรื อไม่ ทางบริ ษัทจะพิจารณาจากพืน้ ที่หน้ างานอีกครั้ ง โดยจะเน้ นไปที่การใช้ งานอาคารเดิม
ก่ อนเป็ นลาดับแรก
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิ น ชีแ้ จงในประเด็นเรื่ องผลกาไรที่ได้ จาก GEP บริ ษัทได้ นามาคานวณรวม
เป็ นผลกาไรของบริ ษัท และนามารวมเป็ นกาไรสุทธิ ต่อหุ้ น สาหรั บใช้ ประกอบการพิจารณาการจ่ ายเงิ นปั นผลให้ กับผู้ถือ
หุ้ นด้ วย
นอกจากนี ้ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท (“ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต”) อธิ บาย
ต่ อที่ประชุม ทราบถึงประเด็น ความเสี่ ยงว่ า การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิ นทั้งหมดที่ทางผู้สอบบัญชีได้ ร ะบุไว้ ใ นงบ
การเงิ นคื อส่ วนที่ได้ มีการตรวจสอบอย่ างชัดเจนจนถึงจุดสิ ้นสุดแล้ ว ประเด็นความเสี่ ยงที่ได้ มีการประเมินการด้ อยค่ าไว้
นั้น ภายหลังจากการตรวจสอบแล้ วจะไม่ ก่อให้ เกิดผลขาดทุนใด ๆ จากผลการดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมา
ภายหลังการนาเสนอข้อมูลผลการดาเนิ นงานทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม
หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดาเนิ นการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4
-วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติวาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่ อย ประจาปี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่งกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี
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บัญชีของบริ ษทั ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ โดยสรุ ปสาระสาคัญ
ตามงบการเงินรวมในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
โดยในวาระนี้ขอเชิญนายพงศ์พนั ธุ์ สุริยอัมพร ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน”) เป็ นผูร้ ายงานเรื่ องงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบปี
2562 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
สอบทานงบการเงินประจาปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบและลง
นามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จากัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินประจาปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่ องจากเห็ นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ทั้งนี้ งบการเงิ นดังกล่าว ได้แสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี 2562 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว
นอกจากนี้ ยงั ได้นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจาปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
 รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
 ผูส้ อบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 และผลการดาเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 สรุ ปคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
o ภาพรวมของรายได้ในช่ วง 12 เดื อน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเปรี ยบเที ยบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อน พบว่ารายได้จากการขายลดลงร้อยละ 9.97 สาหรับงบการเงิ นรวม และสาหรับ
ภาพรวมของรายได้ที่มาจากธุรกิจหลักคือ เฟอร์นิเจอร์ มีสดั ส่วนรายได้ที่ลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนหรื อคิดเป็ นร้อยละ 9.44 เช่นเดียวกัน โดยสาเหตุสาคัญเกิ ดจากการบริ หารจัดการช่องทางการ
จาหน่ ายสิ นค้าภายในประเทศในบางช่องทางให้มีประสิ ทธิ ภาพด้านค่าใช้จ่ายที่ดีข้ ึนกว่าเดิม อันจะ
ส่ งผลกระทบให้บางช่องทางการจาหน่ ายมีรายได้ที่ลดลง แต่จะส่ งผลดีต่อค่าใช้จ่ายที่ ลดลงได้ดว้ ย
นอกจากนี้ ในส่ วนของรายได้อื่นที่ ลดลงอย่างมี นัยสาคัญ เกิ ดจากการไม่ปรากฎรายการจาหน่ าย
ทรัพย์สินของบริ ษทั เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
o สาหรับรายการส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า มีมูลค่าเท่ากับ
10.76 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อนที่ ขาดทุน 0.87 ล้านบาท ซึ่ งในส่ วนนี้ เกิ ดจาก
รายการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานในส่ วนของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ภาคใต้ และโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิ ตย์ ประเทศเมียนมาร์ จากบริ ษทั กรี นเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จากัด (GEP) ที่
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o

o

o

o

o

o

o

ปั จจุบนั มีรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้วสาหรับเฟสที่ 1 จานวน 50 เมกะ
วัตต์แรกจากทั้งหมด 220 เมกะวัตต์
สาหรับภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวด 12 เดือนของปี 2562 ยังคงเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือในส่ วนของต้นทุนขายยังสามารถบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีแนวโน้ม
ลดลงจากเดิมแต่ท้ งั นี้ ในส่ วนของต้นทุนในการจัดจาหน่ายสามารถลดลงได้อย่างมีนยั สาคัญซึ่ งเกิ ด
จากการบริ หารจัดการช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าเพื่อลดต้นทุนดังกล่าวให้มากขึ้น
สาหรั บ ค่าใช้จ่ ายในการบริ หารยัง คงมี มู ลค่าที่ ใ กล้เคี ย งกันเมื่ อเที ย บกับปี ก่ อน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
รายการค่าใช้จ่ายคงที่ ในส่วนของต้นทุนทางการเงินยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ ้น
กูเ้ พิ่มเติมอีกจานวน 200 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 และ 180.20 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 ที่ ผ่านมา
โดยมี อตั ราดอกเบี้ ยร้ อยละ 6.75 และร้ อยละ 6.5 ต่อปี ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ ้นกู้ที่เกิ ดขึ้ น
เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการเตรี ยมแหล่งเงินทุนสาหรับรองรับการขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
โดยภาพรวมของกาไรที่ เกิ ดขึ้นในช่วงปี 2562 ในส่ วนของงบการเงิ นรวม หากพิจารณาจากกาไร
สาหรับงวด ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ จะมีกาไรเท่ากับ 40.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.33 เมื่อ
เที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน สาเหตุสาคัญเกิ ดจากการรั บรู ้ ส่วนแบ่ งกาไรจากบริ ษทั ร่ วม ใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เริ่ มมีรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ นอกจากนี้
หากพิจารณาที่ อตั รากาไรสาหรับงวดต่อรายได้รวมจะพบว่า เพิ่มขึ้น โดยคิดเป็ นร้อยละ 3.04 ต่อ
รายได้รวม เทียบกับช่วงปี ก่อนที่มีสัดส่ วนดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 2.00 ของรายได้รวม เท่ากับบริ ษทั
สามารถบริ หารจัดการให้มีอตั ราส่วนกาไรสาหรับงวดที่เพิ่มขึ้นได้จากเดิม
บริ ษทั มีสัดส่ วนต้นทุ นขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิ ดเป็ น ร้ อยละ
73.16 ร้อยละ 72.86 และร้อยละ 70.54 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าต้นทุนขาย เท่ากับ 1,004.20 ล้าน
บาท 1,014.99 ล้านบาท และ 884.73 ล้านบาท ตามลาดับ
บริ ษทั มีสัดส่ วนต้นทุ นในการจัดจาหน่ ายต่อรายได้รวม ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิ ดเป็ น
สัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ 6.02 ร้อยละ 6.68 และร้อยละ 5.80 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 84.59
ล้านบาท 96.36 ล้านบาท และ 74.82 ล้านบาท ตามลาดับ และมีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อ
รายได้รวม คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ 12.77 ร้อยละ 13.00 และร้อยละ 14.32 ตามลาดับ หรื อคิด
เป็ นมูลค่าเท่ากับ 179.55 ล้านบาท 187.61 ล้านบาท และ 184.82 ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับสัดส่ วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมของบริ ษทั ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ
ร้อยละ 5.59 ร้อยละ 7.01 และร้อยละ 8.94 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 78.66 ล้านบาท 101.24 ล้านบาท
และ 115.43 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งต้นทุนทางการเงินยังคงมีมูลค่าและสัดส่ วนต้นทุนทางการเงินที่
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาอัตรากาไรสุทธิของบริ ษทั พบว่า บริ ษทั มีอตั รากาไรสุ ทธิ สาหรับกาไรสาหรับงวด ในปี
2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ 4.57 ร้อยละ 2.01 และร้อยละ 3.04 หรื อคิดเป็ นมูลค่ากาไร
สุ ทธิ เท่ากับ 64.27 ล้านบาท 29.05 ล้านบาท และ 39.27 ล้านบาท ตามลาดับ โดยกาไรสุ ทธิ สาหรับ
งวดปี 2562 แบ่งออกเป็ น ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จานวน 40.29 ล้านบาท และส่วนที่เป็ นของส่ วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน ติดลบ 1.02 ล้านบาท
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o ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษทั มีมูลค่าสิ นทรัพย์รวม เท่ากับ 2,780.29 ล้าน
บาท 3,395.53 ล้านบาท และ 3,590.97 ล้านบาท ตามลาดับ สาเหตุสาคัญที่ ทาให้รายการสิ นทรัพย์
รวมในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 195.44 ล้านบาท เกิดจากรายการสิ นค้า
คงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน
o ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษทั มีมูลค่าหนี้ สินรวม เท่ากับ 1,753.73 ล้าน
บาท 1,948.21 ล้านบาท และ 2,136.56 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสาเหตุสาคัญเกิดจากยอดคงค้างหุ ้นกู้
ที่เพิม่ ขึ้นจากเดิม จากการออกและเสนอขายหุ ้นกูจ้ านวน 380.20 ล้านบาท เมื่อรอบปี 2562 ที่ผ่านมา
ทาให้มูลค่าหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่า 188.35 ล้านบาท
o ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษทั มีมูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ 1,026.56
ล้านบาท 1,447.32 ล้านบาท และ 1,454.41 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งมูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ มีมูลค่า 1,447.32 ล้านบาท สาเหตุที่สาคัญเกิ ดจากการ
เพิ่มขึ้นของกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
จากที่ ได้นาเสนอรายละเอียดของงบการเงิ น ประจาปี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ กล่าวมา
ทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ โดยในวาระ
นี้ มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามดังต่อไปนี้
นางสาวจิ ราภรณ์ อมรภัทรศิ ลป์ อาสาพิทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้ น ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย
แสดงความชื่ นชมในการดาเนิ นงานของบริ ษัท และมีประเด็นสอบถาม 2 เรื่ อง ดังต่ อไปนี ้
1. จากรายงานของผู้สอบบัญชีกรณี ที่ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด (ECFH) แสดงตัวเลขผลขาดทุนสะสม
เกินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงินประมาณ 38.5 ล้ านบาท แต่ ในงบการเงิ นเฉพาะกิจการ
แสดงไว้ ที่ 7.5 ล้ านบาท ซึ่ งอาจจะเป็ นการแสดงมูลค่ าเอาไว้ สูงกว่ า ขอให้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมในประเด็นนี ้
2. อธิ บายที่ มาของตั วเลขในประเด็น หนี ส้ งสั ยจะสู ญที่ เพิ่ มขึ ้นในปี 2562 จานวน 23 ล้ านบาท เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2561 ที่มจี านวนเท่ ากับ 4.09 ล้ านบาท ส่ วนต่ างที่เพิ่มขึน้ มาจากสาเหตุอะไร
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ได้ ตอบคาถามในประเด็นต่ าง ๆ ข้ างต้ น ดังนี ้
1. ECFH ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทมีการเปลีย่ นแปลงลักษณะการดาเนินธุรกิจมาแล้ ว 2 รอบ ในครั้ งแรก
ประกอบธุรกิจร้ านค้ าปลีกที่จาหน่ ายสิ นค้ าราคาเดียวภายในแบรนด์ CAN DO และต่ อมาได้ เปลี่ยนมา
ประกอบธุรกิ จซื ้อมา-ขายไป โดยในหลักเกณฑ์ การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี จะมีข้อบ่ งชี ้ ว่า อาจจะมี
ลักษณะ Overstage ของตัวเลข สิ่ งที่ผ้ ูสอบบัญชี จะต้ องดาเนิ นการคื อ ต้ องมีการทดสอบการด้ อยค่ า ซึ่ ง
ผู้สอบบัญชีจะต้ องทาการทดสอบว่ ามีการด้ อยค่ าเกิ ดขึ น้ หรื อไม่ โดยให้ บริ ษัทจัดทาข้ อมูล อาทิ ข้ อมูล
การประมาณการกระแสเงิ นสดโครงการ (Cash Flow Projection) ของแผนธุรกิจในอนาคตของกิจการ
ล่ วงหน้ า 5 ปี มาประกอบการพิจารณา ซึ่ งปั จจุบันธุรกิจของ ECFH เป็ นการขายสิ นค้ าผ่ านร้ านค้ า ปลีก
และร้ านค้ าส่ งเฟอร์ นิ เจอร์ ทั่วประเทศ ทั้ งนีก้ ารดาเนิ นงานภายใต้ ECFH ทางบริ ษัทจะได้ รับประโยชน์
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ด้ านภาษีจากผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึน้ ในอดีตของ ECFH ทั้งนี ้ ผลจากการพิจารณาข้ อมูลของบริ ษัท จึ ง
สรุ ปได้ ว่าไม่ ก่อให้ เกิดการด้ อยค่ าของกิจการ ณ วันสิ ้นปี ที่ผ่านมา
2. ประเด็นตัวเลขหนีส้ งสัยจะสูญ มีสาเหตุมาจากการดาเนินธุรกิจในส่ วนของร้ านค้ าปลีกและร้ านค้ าส่ งราย
ย่ อยทั่ วประเทศ ซึ่ ง โดยพื ้น ฐานของบริ ษัท จดทะเบี ย นมี ห ลักปฏิ บั ติว่ าเมื่ อไรที่ หนี ค้ ้ างชาระที่ มี มี
ระยะเวลาค้ างชาระหนี เ้ กินกว่ า 1 ปี บริ ษัทจะมีการตั้งสารองเอาไว้ ในแต่ ละปี ส่ วนที่มีการตั้งค่ าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญเพิ่มขึน้ เนื่องจากมูลค่ าหนีใ้ นปี 2562 มีจานวนคงค้ างเกิน Over Due แล้ ว
ภายหลังการนาเสนอข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้ตอบคาถามจากผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
โดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุ ม
ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญ ชี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุน้
มติที่ลง
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
594,503,742
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จานวน 3 ราย คิดเป็ นจานวน
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

หุน้ 3,100 หุน้
วาระที่ 5

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลและอนุมัติงดการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2562 เพิ่มอีก และ
พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุ ทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ ไว้ในหนังสื อ
เชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิ ญ นางสาวสาริ สา
ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สาหรับข้อเท็จจริ ง และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้
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บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และเงินสารองตามกฎหมายตามที่ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้ นอยู่กับ ผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ น ของบริ ษ ัท สภาพคล่ อง แผนการลงทุ น รวมถึ ง ปั จจัยที่ เ กี่ ย วข้อ งในการ
บริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นได้เป็ นครั้งคราว และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้การ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ต้องเป็ นการจ่ายจากเงินกาไรและหากบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้
การจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงิ นขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริ ษทั จะมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ตอ้ งมีทุนสารองมากกว่านั้น
โดยในปี 2562 บริ ษทั มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 33.72 ล้านบาท ซึ่ ง
ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 39. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี
ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ งปี 2562 บริ ษทั ได้จดั สรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายจานวน 1.80 ล้านบาท
ดังนั้น บริ ษทั จึ งจะขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมายดังกล่าว สาหรั บผลการดาเนิ นงานประจาปี 2562 กล่าวคือ จัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุ นสารองตามกฎหมาย
จานวน 1,800,000 บาท (หนึ่ งล้านแปดแสนบาทถ้วน) คิดเป็ นร้ อยละ 5.18 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี ดังนั้นบริ ษทั จะมีทุน
สารองสะสมตามกฎหมายรวมจานวน 27.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.77 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติ
อนุมตั ิให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 (Record Date) ออกไปอย่างไม่มีกาหนด
ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) นั้น
ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลจากกาไรของบริ ษทั ฯ จากงวดผลการดาเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้
ละ 0.0167 บาท โดยจ่ายจาก
- ส่วนที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในอัตราหุน้ ละ 0.0132 บาท
- ส่ วนที่ ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ ้นละ 0.0035 บาท ที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงิ นได้นิติ
บุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ
รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,025,000 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู ้
ถือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม
2563 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปั นผล และวันที่จ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ยังคงเป็ นไปตามอัตราการจ่ายเงินปันผลและกาหนดการเดิม
ที่ได้เคยแจ้งไว้แก่ผถู ้ ือหุน้ ก่อนการแจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ตามที่จะ
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 พิจารณารับทราบนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุน้ จากการเลื่อน
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การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นออกไปโดยไม่มีกาหนด และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงิ นปั นผลเพิ่มขึ้นอีกสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2562
โดยนาเสนอข้อมูลโดยเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 ดังนี้
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 48.54 ล้านบาท และ
33.72 ล้านบาท ตามลาดับ
ในขณะนี้มีจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วเท่ากับ 959.49 ล้านหุน้ ซึ่งมีจานวนหุน้ เท่ากันกับปี ก่อน
คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทั้งสิ้นต่อหุน้ ในปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 0.030227 บาทต่อหุน้ และ 0.0167 บาท
ต่อหุน้ ตามลาดับ
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น เท่ากับ 29.00 ล้านบาท และ 16.03 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี
2561 และ ปี 2562 บริ ษทั สามารถจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมายมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลสู งกว่า
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลและอนุมตั ิงดการ
จ่ ายเงิ นปั นผล ประจ าปี 2562 เพิ่ มอี ก และพิจารณาอนุ ม ัติ จัดสรรก าไรสุ ทธิ เป็ นทุ นสารองตามกฎหมายส าหรั บผลการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562 ตามที่ได้นาเสนอ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
และอนุ มตั ิ งดการจ่ ายเงิ นปั นผล ประจาปี 2562 เพิ่มอี ก และพิจารณาอนุ มตั ิจัดสรรกาไรสุ ทธิ เป็ นทุ นสารองตามกฎหมาย
สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
ดังนั้นจึ งขอเสนอต่อที่ ประชุ มเพื่อรั บทราบการจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลและอนุ มตั ิงดการจ่ ายเงิ นปั นผล
ประจาปี 2562 เพิ่มอีก และพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุ ทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนิ นงาน ประจาปี
2562 ตามที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2562 เพิ่ม
อีก และพิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรกาไรสุ ทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2562 ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
594,508,742
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
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3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จานวน 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุ ้น
5,000 หุน้
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
โดยในรอบวาระนี้ เนื่ องจาก พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ได้ครบวาระการดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ตามกาหนดวาระ จึ งขอเชิ ญ นายชาลี สุ ขสวัสดิ์ ในฐานะรองประธานกรรมการ
(“นายชาลีฯ”) เป็ นผูด้ าเนิ นการประชุ มตามระเบี ยบวาระการประชุ มต่อไป ในวาระที่ 6 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แทน
ทั้งนี้ ก่ อนเริ่ มการประชุ มในวาระนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่ าน คื อ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ และดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง ในฐานะกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้แจ้งความประสงค์ขอออกจากห้องประชุมสาหรับการพิจารณาในวาระนี้ และ
สาหรับนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ในวันนี้ได้ติดภารกิจจาเป็ นเร่ งด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในคราวนี้ได้
สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้
จัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นแล้ว โดยในวาระนี้ ได้เรี ยนเชิญ รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ (“รศ.ทรงกลดฯ”) ในฐานะประธานกรรมการ
สรรหา เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า สาหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ มีดงั นี้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 และ 18 สรุ ปใจความสาคัญว่า ใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม โดยกรรมการซึ่ ง
พ้นจากตาแหน่ งอาจได้รับเลือกให้กลับมารับตาแหน่ งอี กได้ กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อก
จากตาแหน่ง
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ครั้ง
นี้ กรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการ
ที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
2. ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง
3. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีประกาศเชิ ญชวนให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่ อบุคคลที่ เห็ นสมควรได้รับการพิจารณา
คัดเลื อกเป็ นกรรมการบริ ษ ัท โดยนาประกาศขึ้ นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว ตั้งแต่ วนั ที่ 30 กันยายน ถึ งวันที่ 31
ธันวาคม 2562 แต่ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งนี้
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คณะกรรมการสรรหาซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้ว เห็ นว่า ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่ อที่
นาเสนอเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด
รวมทั้งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการลงทุนใน
ธุรกิ จด้านพลังงานเป็ นอย่างดีซ่ ึ งจะส่ งผลเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั สมควรเลือกกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่งตาม
วาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการและเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็ นของ
คณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามกาหนดวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวม
กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระนี้แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ประกอบกับไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
รายใดเสนอชื่ อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือ หุ ้นครั้งนี้ ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จึ ง
พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามกาหนดวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ ง
ดังนี้
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
เพื่อดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2. ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
3. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
และประธานกรรมการบริ หาร
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ร่ วมกันกากับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง
อุทิศเวลาในการเข้าร่ วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง และในส่ วนของการ
เสนอเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการต่อไป
โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่ออานวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลต่อไป
และนอกจากนี้ นายชาลีฯ ได้แจ้งเพื่อทราบต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ถึงจานวนกรรมการที่ปรับลดจากโครงสร้าง
คณะกรรมการเดิมมีจานวน 9 ท่าน และพิจารณาปรับลดลงเหลือจานวน 8 ท่าน
โดยแต่เดิ มบริ ษทั มีกรรมการบริ ษทั รวม 9 ท่าน ซึ่ งต่อมากรรมการได้แจ้งขอลาออกจากตาแหน่ งไป และ
ยังไม่ส รรหากรรมการท่า นใหม่ม าแทนในตาแหน่ งเดิ ม ได้จ นถึงปั จจุบนั ทาให้คณะกรรมการบริ ษ ทั ปั จ จุบ นั คงเหลือ
เพียง 8 ท่าน
โดย ณ ปั จจุ บนั จานวนกรรมการบริ ษทั ยังคงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์ฯ ที่ กาหนดให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. คือ
 มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
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 มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
เพื่อให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ดี ดังนั้น สาหรับวาระที่ 6
ซึ่ งเป็ นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนน
เสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งในกรณี ที่ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ทั้งนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นกา
เครื่ องหมายถูก หรื อกากบาท ลงในช่องเห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมี
เจ้าหน้าที่ เดิ นไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ หากผูถ้ ื อหุ ้นไม่ส่ งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็ นคัดค้านหรื อแสดง
ความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จะถือว่า ผูถ้ ือหุ ้นเห็นชอบ สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติต้ งั แต่ลงทะเบียน คือ
กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุ ้นได้
ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
นายชาลีฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(ในการพิจารณาเลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ บริ ษทั จะพิจารณาอนุ มตั ิเป็ น
รายบุคคล) นอกจากนี้ ในวาระนี้เนื่องจากนายวัลลภ สุ ขสวัสดิ์ ถือเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ จึงไม่นบั จานวน
หุน้ ของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เป็ นฐานในการนับคะแนนเสี ยงจานวน 23,538,800 หุน้
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
594,476,642
32,100
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9946
0.0054
0.0000
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ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
594,476,242
32,500
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9945
0.0055
0.0000

นายวัลลภ สุ ขสวัสดิ์ (ในวาระนี้ เนื่ องจากนายวัลลภ สุ ขสวัสดิ์ ถื อเป็ นผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในวาระนี้ จึ งไม่นับ
จานวนหุน้ ของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เป็ นฐานในการนับคะแนนเสี ยงจานวน 23,538,800 หุน้ )

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
570,937,942
32,000
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9944
0.0056
0.0000

ภายหลังจากเสร็ จสิ้ นการรั บทราบมติการอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตาม
กาหนดวาระแล้ว พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ และดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ ง ได้กลับเข้าสู่ ที่ประชุม และ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ได้ดาเนินการในฐานะประธานในที่ประชุมในวาระต่อไปตามปกติ
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยวาระนี้ ขอเรี ยนเชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ รักษ์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“รศ.ดร.
มนตรีฯ”) เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ
สาหรั บ หลักเกณฑ์และขั้น ตอนการเสนอค่ าตอบแทน คณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทนได้น าเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผ่านมา การปฏิ บตั ิงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ การพิจารณาจานวนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างการดาเนิ นธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริ ษทั ได้รับ
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จากการปฏิ บัติหน้าที่ ของกรรมการ โดยจะนาข้อมูลค่าตอบแทนที่ กาหนดในเบื้ องต้นไปเปรี ยบเที ยบอ้างอิ งกับข้อมู ล
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบี ยนสาหรั บค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามกลุ่มธุ รกิ จ (ซึ่ งบริ ษทั ได้พิจารณา
ประกอบกับกลุ่มธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) รายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่ งจัดทาขึ้น
โดยฝ่ ายวิจยั และนโยบาย สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ประจาปี 2561
โดยในปี 2562 ที่ผา่ นมา สาหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมสาหรับ
คณะกรรมการเท่ากับ 4,778,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี
การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวอยูใ่ นวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิไม่เกิน 9,000,000 บาท
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริ ษทั ได้
กาหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกเหนื อจากค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ ยประชุ ม
โบนัส ที่ ระบุไว้ และตามอานาจอนุ มตั ิที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติ มใด ๆ ที่ มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี
จะต้องนาเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียดและความ
สมเหตุสมผลของการจ่ ายสวัสดิ การเพิ่มเติมดังกล่าว และในปี 2563 นี้ จะขอเสนอพิจารณากาหนดวงเงิ นค่าตอบแทน
กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั จะแบ่งออกเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ
หรื อโบนัส ดังนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
34,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562
 กรรมการ
24,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
29,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562
 กรรมการตรวจสอบ
24,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562
2) ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 9,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง (โดยปรับเพิ่มขึ้น
จากปี 2562 อีกจานวน 2,000 บาท) ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
4) สาหรับสิ ทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจาปี ค่าสมาชิก
สนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา (Sport Club) หรื อสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรื อสันทนาการ (Member Club) :
-ไม่มีทั้งนี้ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
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ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 เป็ น
วงเงินจานวนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ
ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส ดังรายละเอียดข้างต้น
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ตามที่ได้
นาเสนอมา
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสอง
ในสามจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
594,476,742
32,000
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9946
0.0054
0.0000
0.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2563
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสื อเชิญ
ประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยในส่ วนของเหตุผ ลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ยานุ รัก ษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ตาม พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาหนดให้
บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้ หน่วยงานกากับดูแลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดว่า โดย
ให้เริ่ มตั้งแต่รอบปี บัญชี 2562 นี้ เป็ นต้นไป บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี (ในสานักงานเดิมหรื อต่าง
สานักงานก็ได้) โดยผูส้ อบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่วา่ จะติดต่อกันมาหรื อไม่ก็ตามได้สูงสุ ดรวมกันไม่เกิน 7
ปี โดยมีกาหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็ นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริ ษทั นั้นได้อีก
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ครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในช่วง transitional period ของเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดนี้ (รอบปี บัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรื อผ่อนผัน
ให้ cooling-off period ของผูส้ อบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปี โดยไม่ตอ้ งถึงกาหนดระยะเวลา 5 ปี ได้
โดยในรอบปี 2562 นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ซึ่งได้ปฏิบตั ิงานเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั นับเป็ นปี ที่ 3 สาหรับปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5389 หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขที่ 2803 หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็ นควรและเหมาะสม เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2563 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอตั ราค่าสอบบัญชี
ที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาได้เป็ นอย่างดี และเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน กลต.
มีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกาหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิ น 2,690,000 บาทต่อปี สาหรับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเที ยบกับค่าสอบบัญชี ปี
2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 140,000 บาทต่อปี ในส่ วนของค่าสอบบัญชีที่ปรับขึ้นนั้น โดยหลัก ๆ เนื่ องจากทั้งกลุ่มบริ ษทั
และผูส้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (TFRS 15) ซึ่งเริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี 2562 อันจะ
ส่งผลให้ปริ มาณเนื้องาน ขั้นตอน ระยะเวลาของการสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นมากจากปี 2562 ซึ่งสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่า
สอบบัญชีดงั กล่าวต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 ตามที่
กล่าวมา
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
594,476,742
32,000
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9946
0.0054
0.0000
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้ านบาท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ ไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นแล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิ ญ
นางสาวพชนัน สิ งห์ภู่ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (“ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ”) เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกและเสนอขาย
หุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
: เพื่อนาเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุน้ กูไ้ ปในการดาเนินธุรกิจ และ/หรื อ ใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรื อ ชาระคืนหนี้ และ/หรื อ ใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจหรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควร
ประเภทของหลักทรัพย์ : หุ ้นกูท้ ุกประเภทและทุกรู ปแบบไม่ว่าจะเป็ นชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทด้อยสิ ทธิ หรื อไม่
ด้อยสิ ทธิ มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน มีผแู ้ ทนหุน้ กูห้ รื อไม่มีผแู ้ ทนหุน้ กู้ มีหรื อไม่
มีวนั ครบกาหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ ออก
และเสนอขายในแต่ละคราว
สกุลเงิน
: เงิ นบาท และ/หรื อเงิ นสกุลต่างประเทศโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะที่ มีการออกและ
เสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุน้ กู้
: ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรื อสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถออก
และเสนอขายหุน้ กูเ้ พิม่ เติม และ/หรื อ ออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุ ้นกูเ้ ดิมที่มีการ
ไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงิ นดังกล่าว โดยจานวนเงิ นต้นคงค้างทั้งหมดของหุ ้นกู้ที่
บริ ษทั ออกจาหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจานวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย
: ตามที่จะกาหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ ้น
กู้ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับของประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรื อประกาศหรื อกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
อายุของหุน้ กู้
: ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดย
สามารถกาหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกาหนดอายุหรื อไม่ก็ได้ หรื อเป็ นหุ ้นกู้ที่ครบ
กาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริ ษทั (perpetual)
การเสนอขาย
: (1) เสนอขายหุน้ กูท้ ้ งั หมดในคราวเดียวหรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และ/หรื อ
ในลักษณะหมุนเวียน (revolving)
(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อให้แก่ผลู ้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรื อผู ้
ลงทุนประเภทสถาบัน ในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ และ/หรื อ คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น หรื อ ตาม
ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่
ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั
วัตถุประสงค์
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การไถ่ถอนก่อนกาหนด : ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจมีหรื อไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ ้นกูค้ ืนก่อนกาหนด และบริ ษทั มีหรื อไม่มีสิทธิ
ขอไถ่ถอนหุ ้นกู้คืนก่ อนกาหนด หรื อบริ ษทั อาจกาหนดให้มีหรื อไม่มีการไถ่ถอนก่ อน
กาหนดในกรณี พิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรื อไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ น้ กูใ้ นแต่ละคราว
อานาจกาหนด
: มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่กรรมการผูจ้ ดั การหรื อ
รายละเอียดอื่นๆ
คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย มีอานาจ ดังนี้
1) กาหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ ้นกูร้ วมถึงประเภท ชื่อ มูลค่าที่ตราไว้ ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ วิธีการออก
และเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาหนด และการ
จดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี)
2) แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ สถาบันการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรื อ หลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลอื่น
ใดในกรณี ที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรื อในกรณี อื่นใดตามที่เห็นควร
3) ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรื อ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้
ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่ วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวตลอดจนดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อจาเป็ นได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
สาหรับวาระนี้เป็ นการขอมติเพื่อกาหนดกรอบการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ โดยจะมียอดรวมคงค้าง ณ ขณะ
ใด ขณะหนึ่งเป็ นจานวนยอดคงค้างรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นวงเงินเดิมตามที่บริ ษทั ได้เคยเสนอและได้รับ
การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ ตามที่บริ ษทั ได้มีการออกและเสนอขายหุน้ กูไ้ ปเมื่อช่วงวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2563 ในวงเงิน 400
ล้านบาท และสารองไม่เกิน 200 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั สามารถออกและเสนอขายได้เป็ นจานวน 581.10 ล้านบาท นั้น วงเงิ น
ดังกล่าวจะถือเป็ นส่วนหนึ่งในวงเงินรวมคงค้างตามวงเงินการออกและเสนอขายหุ ้นกูไ้ ม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่ได้ขอเสนอ
และพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในรอบนี้
โดยปั จจุบนั บริ ษทั มีสัดส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นอยูท่ ี่ 1.65 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่ งบริ ษทั มี
เงื่อนไขตามข้อกาหนดสิ ทธิการออกหุน้ กูท้ ี่ได้ดาเนิ นการออกและเสนอขายในช่วงที่ผ่านมา และตามเงื่ อนไขที่มีต่อสถาบัน
การเงินคือ ไม่เกิน 4 เท่า ซึ่งปั จจุบนั บริ ษทั ยังคงดารงสถานะทางการเงินตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ตามปกติ
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ โดยในวาระ
นี้ มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามดังต่อไปนี้
นายสมชัย สุชาติเจริ ญยิ่ง ผู้ถือหุ้น ได้ กล่ าวให้ กาลังใจคณะกรรมการที่ท่ ุมเทปฏิ บัติหน้ าที่เพื่อความก้ าวหน้ า
ของบริ ษัท และได้ สอบถามถึงประเด็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2563 เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2563 ดังนี ้
1. ทาไมจึ งต้ องแบ่ งเป็ น 400 ล้ านบาท และสารอง 200 ล้ านบาท และทาไมถึงขายได้ ไม่ เต็มจานวน 600
ล้ านบาท
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2. หุ้ นกู้เดิมที่ได้ มีการออกและเสนอขายไปแล้ ว และจะครบกาหนดชาระในปี 2563 - 2564 มีจานวนมาก
น้ อยเท่ าไร และเมื่อครบกาหนดแล้ วในช่ วงเวลาการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ที่ยงั ไม่ ค้นพบวัคซีนและ
ทั่วโลกยังมีการแพร่ ระบาดอยู่ บริ ษัทได้ มแี ผนการรองรั บไว้ บ้างหรื อยัง
3. ตามสถานการณ์ ปัจจุบันทางสถาบันการเงิ นต่ าง ๆ ก็จะมีความกังวลเรื่ องหนีส้ ู ญ (NPL) ในส่ วนนีจ้ ะ
ส่ งผลกระทบกับบริ ษัทหรื อไม่
4. กรณี ที่บริ ษัทจะนาเงิ นไปลงทุนเพิ่มในโครงการของ GEP อุปสรรคทั่ว ๆ ไป ของโครงการพลังงานคื อ
เรื่ องของสายส่ งแรงสูง ไม่ ทราบว่ าที่ประเทศเมียนมาร์ มีสายส่ งแรงสู งรองรั บการผลิตของโครงการหรื อ
ยัง และโครงการมีสัญญากี่ปี
5. ในการขายกระแสไฟฟ้าจากโครงการ GEP ให้ กับรั ฐบาลเมียนมาร์ กระแสไฟดังกล่ าวส่ งไปจนถึงแหล่ ง
ท่ องเที่ยวหรื อไม่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี ้แจงต่ อที่ ประชุ มว่ า วงเงิ นเบื ้องต้ นหุ้ นกู้ที่ได้ ขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้ นกู้
ดังกล่ าว จะเป็ นการเสนอขายที่จานวน 400 ล้ านบาท และตั้งสารองไว้ สาหรั บการเสนอขายเพิ่มเติมได้ อีก 200 ล้ านบาท และ
การเสนอขายมีกลุ่มเป้ าหมายคือกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ โดยเสนอขายผ่ านทางตัวแทนจาหน่ าย คื อ บริ ษัทหลักทรั พย์ คันทรี่
กรุ๊ ป (CGS) บริ ษัทหลักทรั พย์ เอ เอส แอล (ASL) และบริ ษัทหลักทรั พย์ อาร์ เอชบี (RHB) ซึ่ งบริ ษัทไม่ สามารถที่จะควบคุม
จานวนเงินส่ วนที่ขายได้ แต่ จากการสรุ ปการขาย บริ ษัทได้ รับผลตอบรั บและได้ จานวนเงินจากการขายตามเป้ าหมายที่วางไว้
กรรมการผู้จัดการ ชีแ้ จงเพิ่มเติมในประเด็นคาถามต่ าง ๆ ดังนี ้
1. ในช่ วงการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ที่ผ่านมา อยู่ในช่ วงการแพร่ ระบาดของ COVID-19 และทั้ งประเทศ
Lock Down รวมถึงเหตุการณ์ ของธนาคารทหารไทย ทาให้ ภาวะตลาดในช่ วงเวลาดังกล่ าวเกิ ดการ
เปลีย่ นแปลง โดยทางทีมผู้บริ หารได้ มีการประชุมหารื อและวางแผนร่ วมกับตัวแทนจาหน่ ายหลักทรั พย์
ทั้ง 3 แห่ ง อย่ างรอบคอบจนได้ ข้อสรุ ปเป็ นการเสนอขายที่จานวน 400 ล้ านบาท และตั้งสารองไว้ อีก 200
ล้ านบาท และผลลัพธ์ ที่ได้ เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2. ในส่ วนของหุ้นกู้ที่จะครบกาหนดไถ่ ถอนในเดือนสิ งหาคม 2563 คื อส่ วนที่บริ ษัทมีความกังวลมากที่สุด
และทีมผู้บริ หารได้ มีการหารื อและวางแผนรองรั บกันมาตลอดตั้งแต่ เดือนมิถนุ ายน 2562 ว่ าจะสามารถ
ดาเนิ นการเพื่ อการไถ่ ถอนหุ้ นกู้ดังกล่ าวอย่ างไร จะสามารถออกและเสนอขายหุ้ นกู้รอบใหม่ ได้ ตาม
เป้ าหมายหรื อไม่ ด้ วยเหตุผลดังกล่ าว หุ้นกู้ของบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2563 แต่ เดิมมีแผนงานที่จะออกและเสนอ
ขายตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 แต่ กไ็ ด้ ชะลอและเลื่อนออกมาจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่ งจะ
นามารองรั บการไถ่ ถอนหุ้นกู้ที่ครบกาหนดในเดือนสิ งหาคม 2563 และในส่ วนที่เหลือที่จะครบกาหนด
ในรอบถัด ๆ ไป บริ ษัทได้ มีการวางแผน และหารื อกับสถาบันการเงิ นต่ าง ๆ ไว้ แล้ ว รวมไปถึงแผนการ
รองรั บภาระหุ้ นกู้ของบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2563 ในครั้ งนี ด้ ้ วย เพื่ อให้ บริ ษัทสามารถลดภาระได้ มากที่ สุด
ขอให้ นักลงทุนวางใจได้ ว่า บริ ษัทได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมและวางแผนการรองรั บในกรณี ต่าง ๆ ไว้
อย่ างต่ อเนื่อง และในปี 2565 บริ ษัทมีแผนที่จะลดจานวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ลง
3. ประเด็นความกังวลหนีส้ ูญของสถาบันการเงินนั้น บริ ษัทมีความมัน่ ใจในธุรกิจหลักคือธุรกิจเฟอร์ นิ เจอร์
ซึ่ งบริ ษัทได้ มกี ารเตรี ยมความพร้ อมไว้ ล่วงหน้ าโดยการบริ หารจัดการความเสี่ ยง กระจายความเสี่ ยงด้ วย
การขยายฐานลูกค้ าออกไปมากขึ น้ เพื่ อลดการพึ่ งพาลูกค้ าเพียงกลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่ ง ทาให้ ใน
ปั จจุบันบริ ษัทมีแนวโน้ มที่จะเติ บโตเพิ่ มขึน้ จากฐานลูกค้ าใหม่ ๆ และสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
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COVID-19 ยังนั บ ได้ ว่าเป็ นโอกาสในช่ วงวิ กฤตของบริ ษั ท ส่ วนหนึ่ ง ที่ ท าให้ การขายสิ น ค้ าผ่ านทาง
ช่ องทางออนไลน์ มีจานวนเพิ่ มขึ น้ อีกทั้ ง การกู้ยืมหนีส้ ิ นจากสถาบันการเงิ นของบริ ษัทก็ได้ มีการจ่ าย
ชาระคืนไปแล้ วค่ อนข้ างมาก
4. สาหรั บข้ อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ที่เมียนมาร์ ทาง GEP ได้ มกี ารเตรี ยมพร้ อมเรื่ อง
Sub-station ไว้ เพียงพอที่จะรองรั บกาลังการผลิตไฟฟ้ าทั้งโครงการ รวม 4 เฟส รวมทั้งได้ มีการเตรี ยม
เสาไฟฟ้ าแรงสู งไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยพื น้ ที่ โครงการมินบูเป็ นศูนย์ กระจายไฟฟ้ าทางฝั่ งตะวันตกของ
เมียนมาร์ ซึ่ งเป็ นเขตที่ จะสร้ างเมื องใหม่ ทั้ งนี ้ การจาหน่ ายไฟฟ้ าให้ กับรั ฐบาลเมียนมาร์ ทาง GEP
สามารถจาหน่ ายได้ ร้อยละ 100 โดยในความเป็ นจริ งหากทาง GEP สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ มากกว่ า
ร้ อยละ 100 ทางรั ฐบาลก็ยินดีที่จะรั บซื ้อทั้งหมด และโครงการมีการทาสั ญญาซื ้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ
กระทรวงพลังงานของเมียนมาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี
5. ประเด็นการจ่ ายกระแสไฟฟ้าเป็ นการดาเนิ นการในส่ วนของรั ฐบาลเมียนมาร์ ซึ่ งโครงการมินบูตั้งอยู่ที่รัฐ
มาเกวย ซึ่ งอยู่ทางด้ านฝั่ งตะวันตกของเมียนมาร์ ซึ่ งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเนปิ ดอร์ ประมาณ 3 ชั่วโมง และ
การเดินทางยังไม่ สะดวกเท่ าที่ควร และจากพืน้ ที่โครงการไปเมืองย่ างกุ้งหากเดินทางโดยรถจะใช้ เวลา 6 7 ชั่วโมง
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามถึงประเด็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทครั้ งที่ 1/2563 เมื่อ
เดือนมิถนุ ายน 2563 ดังนี ้
1. เรื่ องหุ้นกู้ 600 ล้ านบาท ที่จะครบกาหนดไถ่ ถอนเป็ นแบบไหน และเป็ นวงเงินเก่ าหรื อใหม่
2. วงเงินที่ใช้ ไปแล้ วเป็ นจานวนเท่ าไร และยังคงเหลือเท่ าไร
3. ในรายงานประจาปี 2562 หน้ าที่ 233 หมายเหตุประกอบงบการเงิ น ที่ระบุไว้ ว่าในอนาคต GEP จะต้ องมี
การเพิ่มทุนเพื่อรองรั บการลงทุนก่ อสร้ างและผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจาหน่ ายของบริ ษัทย่ อย (ซึ่ ง GEP ถือ
หุ้ นร้ อยละ 100) ซึ่ งได้ แก่ GEP (Myanmar) Company Limited (“GEPM”) โดยการเพิ่มทุนดังกล่ าวจะ
เป็ นส่ วนที่ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (ECF-P) ต้ องทยอยลงทุนเพิ่ มเติ มในอนาคตอีกประมาณ
640.49 ล้ านบาท ในระหว่ างปี 2563-2564 คาถามคือตัวเลขการลงทุนนีอ้ ยู่ในวงเงินหุ้นกู้ที่ได้ ออกไปแล้ ว
หรื อว่ าอยู่ในวงเงินหุ้นกู้ที่จะออกใหม่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชีแ้ จงในประเด็นวงเงิ นหุ้ นกู้ว่า เป็ นวงเงิ นเดิมที่ขออนุมัติไว้ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2562 และในการยื่นขออนุมตั ิวงเงินหุ้นกู้ในครั้ งนีเ้ ป็ นการขอเพื่อเตรี ยมไว้ รองรั บการดาเนินงานในปี 2564
นายธี รศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์ ที่ปรึ กษากฎหมายจากสานักงานกฎหมายฮั นตัน แอนดรู ส์ เคิ ร์ท (ไทยแลนด์ ) ได้
ชีแ้ จงต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพิ่มเติม คื อ การขออนุมัติห้ ุ นกู้ในครั้ งนีเ้ ป็ นการขออนุมัติในวงเงิ นเดิมที่ 2,000 ล้ านบาท แต่ การ
นามาขออนุมัติใหม่ ในครั้ งนีเ้ ป็ นกระบวนการที่เกี่ยวกับเอกสาร ในเรื่ องการยื่นมติ ปรั บปรุ งต่ าง ๆ หากมติอนุมัติที่มีระยะ
เวลานานจะทาให้ กระบวนการทางานมีปัญหา จึ งต้ องนาเสนอขออนุมัติในวงเงิ นเดิ มใหม่ โดยไม่ มีการขออนุมัติวงเงิ น
เพิ่มเติมแต่ อย่ างใด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงในประเด็นวงเงิ นที่ ขออนุมัติห้ ุ นกู้ 2,000 ล้ านบาท ที่ ใช้ ไปแล้ วเป็ นจานวน
ประมาณ 1,000 ล้ านบาท และเหลืออีกประมาณ 1,000 ล้ านบาท และสาหรั บเงินลงทุนที่ ECF-P จะต้ องลงทุนเพิ่มอีก 640.49
ล้ านบาท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีการปรั บลดในส่ วนของเงินลงทุนส่ วนของค่ าก่ อสร้ าง EPC ลดลง ดังนั้น วงเงิ นที่ ECF-P
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จะต้ องลงทุนเพิ่มเติมจะลดลงเหลือ ยอดในปั จจุบันที่รอการเพิ่มทุนอีก ประมาณ 300 ล้ านบาท สาหรั บแหล่ งเงิ นที่จะใช้ ใน
การลงทุนเพิ่มเติมก็จะนาวงเงินที่ได้ จากการออกและเสนอหุ้นกู้ในครั้ งนี ้ รวมถึงกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริ ษัท
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
โดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติ อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นวงเงิ นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
594,508,742
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

วาระที่ 10

พิจ ารณาอนุ มัติการลดทุ นจดทะเบีย นของบริ ษัท จานวน 40,100,543.75 บาท จากทุ นจดทะเบีย นเดิม
312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริษัท จานวน 160,402,175 หุ้น มูล
ค่ าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 272,361,547 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
1,089,446,188 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ ง
พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน กาหนดไว้วา่ บริ ษทั จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ ้น
ทั้งหมดได้ออกจาหน่ ายและได้รับชาระเงิ นค่าหุ ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ ้นที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายนั้นเป็ นหุ ้นที่ ออกเพื่อ
รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ดังนั้น เพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ได้ อันเนื่องจาก
(1) การออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตาม
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 95,000,000 หุน้ ตามที่จะเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 12 และ
14 และ
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(2) การปรับสิ ทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 สาหรับผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม (ECFW3) ตามที่จะเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 12 และ 15
และเพื่อให้เป็ นไปตามที่ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนได้กาหนดไว้ บริ ษทั จึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบี ยนของ
บริ ษทั จานวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่าย
ของบริ ษทั จานวน 160,402,175 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจานวน 272,361,547 บาท แบ่ ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,089,446,188 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ทั้งนี้ หุ ้นสามัญที่ ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ จานวน 160,402,175 หุ ้น เป็ นหุ ้นสามัญที่ เหลือจากการจัดสรรโดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. หุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวน 95,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่ งได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate)
2. หุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวน 12,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่ งได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิของ ECF-W3 จานวนไม่เกิน 12,000,000 หุ ้น ตามเงื่อนไข
การปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ บริ ษทั ต้องดาเนิ นการปรั บราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุน้ สามัญแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด ใน
ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ที่คานวณได้ ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั
3. หุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายจานวน 53,402,175 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่ งเป็ นหุ ้นที่
เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (ECFW2) ซึ่ง ECF-W2 ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผา่ นมา
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบี ยนของบริ ษทั จานวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ ม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั
ไม่ ได้อ อกจาหน่ า ยของบริ ษ ัท จ านวน 160,402,175 หุ ้น มู ลค่ าที่ ต ราไว้ หุ ้น ละ 0.25 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจ านวน
272,361,547 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,089,446,188 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน 160,402,175 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 0.25 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 1,089,446,188 หุ ้น มูลค่าที่
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ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
594,476,742
0
0
32,000

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9946
0.0000
0.0000
0.0054

วาระที่ 11

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขข้ อ 4. ของหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียน
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนี้ เป็ นวาระสื บเนื่ องจากวาระที่ 10 เรื่ องการลดทุนจดทะเบียน
โดยมีวตั ถุประสงค์และเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดของวาระการประชุมที่ผ่านมา โดย
บริ ษทั ต้องดาเนินการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ

272,361,547 บาท (สองร้อ ยเจ็ด สิ บสองล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่ ง
พันห้าร้อยสี่ สิบเจ็ดบาทถ้วน)
1,089,446,188 หุ ้น (หนึ่ งพันแปดสิ บเก้าล้านสี่ แสนสี่ หมื่ นหกพันหนึ่ ง
ร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
1,089,446,188 หุ ้น (หนึ่ งพันแปดสิ บเก้าล้านสี่ แสนสี่ หมื่ นหกพันหนึ่ ง
ร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
- หุ ้น (ไม่มี)”

นอกจากนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามรายละเอียดที่นาเสนอข้างต้น
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
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ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบี ยน และให้บุคคลที่ คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบี ยนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
594,508,742
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

วาระที่ 12

พิจ ารณาอนุ มัติ ก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จานวนไม่ เ กิน 26,800,000 บาท โดยแบ่ ง ออกเป็ น
107,200,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 299,161,547 บาท แบ่ ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,196,646,188 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการขออนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เนื่ องจากบริ ษทั
มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั อีกจานวนไม่เกิ น 26,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน
107,200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ
จานวน 1,196,646,188 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยเป็ นการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
(1) การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตาม
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 95,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
(2) การปรับสิ ทธิของ ECF-W3 จานวนไม่เกิน 12,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เนื่ องจากการ
ที่บริ ษทั ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 95,000,000 หุน้ ตามข้อ (1)
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(3) การปรับสิ ทธิของ ECF-W3 จานวนไม่เกิน 200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เนื่ องจากบริ ษทั
มีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.030227 บาท
ต่อหุน้ ซึ่งคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 85.91 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของบริ ษทั สาหรับการดาเนิ นงาน
ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2561 ซึ่งบริ ษทั ได้ดาเนินการแจ้งปรับสิ ทธิของ ECF-W3 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกาหนดว่า
ด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (“ข้อกาหนดสิ ทธิ ฯ”) ในราคาใช้สิทธิ และ
อัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 ในอัตราใหม่ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั จานวน 26,800,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน
1,196,646,188 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ ในส่ วนของความเห็นของ
คณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริ ษทั การวิเคราะห์ผลกระทบที่ส่งผลต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น ปรากฏตามเอกสาร
แนบของหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) แล้ว
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ โดยในวาระ
นี้ มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามดังต่อไปนี้
นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือ หุ้ น มีป ระเด็น สอบถามเกี่ย วกับ การปรั บ สิ ท ธิ ข อง ECF-W3 จานวนไม่ เ กิน
200,000 หุ้ น ว่ ามีความจาเป็ นอย่ างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ อะไร
ผู้ช่วยเลขาฯ ได้ ตอบข้ อซั กถามในประเด็นดังกล่ าว เนื่ องจากในปี 2562 บริ ษัทได้ มีการดาเนิ นการปรั บสิ ทธิ
ของ ECF-W3 ภายหลังจากที่ได้ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2562 ผ่ านไปแล้ ว ดังนั้นในการนาเสนอต่ อ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2563 นี ้ คื อการขออนุมัติเพื่อออกและจัดสรรหุ้ นเพื่อรองรั บหากเกิดกรณี การปรั บสิ ทธิ ของ
ECF-W3 เกิดขึน้ อย่ างไรก็ตามจนถึงในขณะนีย้ ังไม่ ป รากฎมีผ้ ูถือ ECF-W3 ดาเนิ นการใช้ สิทธิ แปลงสภาพแต่ อย่ างไร
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้ น มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับประเด็นต่ าง ๆ ดังนี ้
1. เรื่ องการขาย PP แบบเฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอขายเป็ นราคาเท่ าไร มีส่วนลดอย่ างไร และปั จจุบัน
บริ ษัทได้ มีการเสนอขาย RO และ PP ไปแล้ วเป็ นจานวนเท่ าไร และยังคงเหลือจานวนที่ยังไม่ ได้ เสนอ
ขายอีกเป็ นจานวนเท่ าไร
คุณธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์ ที่ปรึ กษากฎหมายจากสานักงานกฎหมายฮั นตัน แอนดรู ส์ เคิ ร์ท (ไทยแลนด์ ) ได้
ชี แ้ จงต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์ การปฏิ บัติในเรื่ องการขออนุมัติการออกหุ้ นสามัญเพื่อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ผู้ถือหุ้ นสามารถเข้ าไปศึ กษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซด์ ของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ถึงรายละเอียดการเพิ่มทุนตามมติของ General
Mandate ที่ได้ มีการอนุมัติไว้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สาหรั บการออกและเสนอขายในแต่ ละครั้ งที่เกิดขึน้
โดยทางตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยได้ มีข้อกาหนด และระเบียบปฏิ บัติเป็ นนโยบายให้ บริ ษัทจด
ทะเบีย นปฏิ บัติต าม โดยบริ ษ ัท จดทะเบีย นจะสามารถออกหุ้ น สามัญ เพื่อ เสนอขายให้ แ ก่ บุค คลในวงจากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ได้ ตามสั ดส่ วนที่กาหนดไว้ ทั้งนีต้ ้ องไม่ เกินร้ อยละ 10 และจะ
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เสนอขายทั้งหมดในครั้ งเดียว หรื อจะแบ่ งสั ดส่ วนเสนอขายได้ หลายครั้ ง ขึ น้ อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษัท ที่
จะต้ องพิจารณาอนุมัติเป็ นคราว ๆ ไป
ทั้งนี ้ การขออนุมัติดังกล่ าวเป็ นการขออนุมัติกรอบการดาเนิ นงานไว้ เท่ านั้น โดยการเสนอขายในแต่ ละครั้ ง
จะมีเงื่ อนไข หรื อรายละเอียดเช่ นไร ขึน้ อยู่กั บข้ อเสนอและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษั ทที่จะพิจารณาในแต่ ละคราว
กรรมการผู้จัดการ ได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่ าในปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัทไม่ ได้ มกี ารออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่ม
ทุ นให้ กับบุคคลใด และวัตถุประสงค์ ของการออกและจั ดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ น เพื่ อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้ งนีเ้ ป็ นเพียงการขออนุมตั ิกรอบการปฏิ บัติไว้ เพื่อ
รองรั บการดาเนินงานต่ าง ๆ ในอนาคตที่บริ ษัทอาจจะมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนในระหว่ างปี ซึ่ งหากจะต้ องนาเสนอขอ
อนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้ นเป็ นรายโครงการอาจจะไม่ ทันต่ อเวลาได้ โดยการเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ในแต่ ละครั้ ง บริ ษัท จะต้ องพิ จารณารายละเอี ยดต่ าง ๆ และน าเสนอต่ อ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อ
พิจารณาโดยละเอียดเป็ นรายครั้ งต่ อไป
ผู้ช่วยเลขา ได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมถึงรายละเอียดการขออนุมัติ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้ มีการอนุมัติในที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ในเรื่ องการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บการปรั บ
สิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้ นสามัญของบริ ษัท ครั้ งที่ 3 สาหรั บผู้ถือหุ้ นเดิม (ECF-W3) ที่ประชุมมีมติอนุมัติไว้
ที่ 129,958,631 หน่ วย ปั จจุบันตั้งแต่ วันที่อนุมัติจนถึงวันที่ประกาศให้ ใช้ สิทธิ ECF-W3 ยังไม่ มีการขอใช้ สิทธิ เนื่ องจาก
ราคาการใช้ สิทธิ ECF-W3 ประมาณ 5 บาท ต่ อ 1 หุ้ นสามัญของบริ ษัท ซึ่ งมีราคาสู งกว่ าราคาตลาดของหุ้ น ECF ในขณะนี ้
และในส่ วนของการปรั บสิ ทธิ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาทาให้ ราคาการใช้ สิทธิ ของ ECF-W3 ปรั บจาก 5 บาท
เป็ นเท่ ากับ 4.9998 บาท รวมถึงมีการปรั บอัตราการใช้ สิทธิ จาก 1 หุ้ นสามัญของบริ ษัท เป็ นต่ อ 1.0008 หุ้ นสามัญของ
บริ ษัท
ภายหลังการนาเสนอข้อมูลทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ
เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
โดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 26,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ น
107,200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็ น หุ ้นสามัญ
จานวน 1,196,646,188 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. บัตรเสี ย

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
594,476,642
100
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9946
0.0000
0.0000
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มติที่ลง
4. งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
32,000

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
0.0054
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พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อ 4. ของหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนี้เป็ นวาระสื บเนื่องจากวาระที่ 12 เรื่ องการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยมีวตั ถุประสงค์และเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น โดยบริ ษทั ต้องดาเนิ นการแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ

299,161,547 บาท (สองร้อยเก้าสิ บเก้าล้านหนึ่ งแสนหกหมื่นหนึ่ งพัน
ห้าร้อยสี่ สิบเจ็ดบาท)
1,196,646,188 หุ ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิ บหกล้านหกแสนสี่ หมื่นหก
พันหนึ่งร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
1,196,646,188 หุ ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิ บหกล้านหกแสนสี่ หมื่นหก
พันหนึ่งร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
- หุ ้น (ไม่มี)”

นอกจากนี้ขอให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามรายละเอียดที่
นาเสนอข้างต้น
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบี ยนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
594,476,642
0
0
32,100

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9946
0.0000
0.0000
0.0054
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พิจ ารณาอนุ มัติก ารออกและจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่ เกิน 95,000,000 หุ้น
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการพิจารณาออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ตามที่ได้เสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 12 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุม ัติการ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 95,000,000 หุ ้น คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ทั้งนี้ บริ ษทั จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนครั้ งเดียวเต็มจานวนหรื อบางส่ วนก็ได้ โดยเสนอขาย
เป็ นคราวเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ กรณี ใด ๆ จานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 95,000,000
หุ ้น หรื อไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate)
โดยบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 คือ
(ก) เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551
เรื่ องการกาหนดบทนิ ยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
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(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คง และมีศกั ยภาพในการ
ลงทุนได้จริ ง รวมทั้งมีความรู ้ความสามารถประสบการณ์ หรื อศักยภาพในการที่เป็ นประโยชน์หรื อส่ งเสริ มการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่ ง หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ย ถ่ว งน้ าหนัก ของหุ ้นของบริ ษทั ในตลาด
หลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย
หุ ้นนั้น โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้ อขายหุ ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกาหนดราคาเสนอ
ขายหุ ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ ้นต่อนักลงทุน และในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั
เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่ ว นลด แต่ต อ้ งไม่เ กิน ร้อ ยละ 10 ของราคาตลาดตามที ่ค านวณได้ข า้ งต้น โดยในการก าหนดส่ ว นลดดัง กล่า ว
คณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย
อนึ่ง เหตุที่บริ ษทั เห็นสมควรให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) เนื่องจาก บริ ษทั เห็นว่า การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว เพื่อเสนอขายตามแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) จะทาให้บริ ษทั สามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินทุน
บริ ษทั สามารถพิจารณาเสนอขายหุน้ ดังกล่าวได้โดยไม่ตอ้ งจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดเพื่อใช้
เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนิ นธุ รกิ จ รองรับการขยายธุ รกิ จหลัก และ/หรื อธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จหลักของ
บริ ษทั รวมถึงการลงทุนในธุรกิ จพลังงาน เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพของบริ ษทั ในการลงทุนต่าง ๆ โดยสามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้เงิ นของบริ ษทั ในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทนั ที ที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความ
จาเป็ นต้องออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยงั ไม่มีความชัดเจนและอาจไม่
เกิ ดขึ้น ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดความไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นและอาจทาให้ผถู ้ ือหุ ้นรับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งใน
ส่วนของการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) หรื อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ ้น (Control Dilution) ในขณะที่ผถู ้ ือหุ ้น
จะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของบริ ษทั ที่จะเพิ่มมากขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ ดีในอนาคตจากการเติบโตและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ดังกล่าว อาจ
มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ ้น (Price Dilution) สาหรับกรณี ที่กาหนดราคาเสนอขายหุ ้นต่ากว่าราคา
ตลาดของบริ ษทั ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามจะไม่ต่ากว่าร้อยละ 10
2. ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น (Control Dilution) กรณี จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจากัดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว ผลกระทบต่อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว สูงสุดไม่เกินร้อย
ละ 10
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั
มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็ นครั้งเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ รายชื่อบุคคลในวงจากัด และเงื่อนไขและรายละเอียด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
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(2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดาเนิ นการต่าง
ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
โดยมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สาหรับการเพิม่ ทุนตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป จะมีอายุเพียงถึงครบกาหนดวันที่
จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในคราวต่อไปเท่านั้น
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิ น 95,000,000 หุ ้น รวมถึงการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษทั มี อานาจในการดาเนิ นการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอี ยดที่ ได้
นาเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
594,476,642
100
0
32,000

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

วาระที่ 15

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรั บการปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 จานวนไม่ เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ผูช้ ่ วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เกี่ ยวกับการขอพิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น เพื่อ
รองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 จานวนไม่เกิน 12,200,000 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
(1) การปรับสิ ทธิ จากการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 12,000,000 หุน้
ตามที่ ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนในวาระที่ 12 เพื่อประกอบการ
อนุ มตั ิการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) ทั้งนี้ ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกาหนดสิ ทธิ ฯ เรื่ องเงื่ อนไขการปรั บสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ต้อง
ดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุ ้นสามัญแก่ผู ้
ถือหุน้ เดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ที่คานวณได้
ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิ ม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันที
ตั้งแต่วนั แรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจากัด ดังนั้น บริ ษทั จึงจาเป็ นต้องจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 จานวนไม่เกิน 12,000,000 หุ ้น เนื่ องจากการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิ น
95,000,000 หุน้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 14 ในกรณี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ และ
การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ จะไม่ทาให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่ องจากในการ
คานวณราคา และอัตราการใช้สิทธิ ใหม่น้ นั จะต้องคานวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ” ซึ่ งได้กาหนดไว้
เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ” ซึ่ งหมายถึง มูลค่าการซื้ อขายหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั หาร
ด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ทาการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ ถึงไม่เกิน 15
วันทาการ (วันที่ เปิ ดทาการซื้ อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ ใช้ในการคานวณ ซึ่ งปั จจุบันบริ ษทั ยังไม่
สามารถคานวณได้ โดยบริ ษทั จะสามารถคานวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ได้ในวันแรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะ
ไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
(2) การปรับสิ ทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิน
ได้ของบริ ษทั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 200,000 หุน้
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.030227 บาทต่อหุน้ ซึ่งคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 85.91 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
ของบริ ษทั สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2561 ซึ่งตามข้อ 3.3.1 (จ) ของข้อกาหนดสิ ทธิฯ เรื่ องเงื่อนไข
การปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ต้องดาเนิ นการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อบริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงินเกิ นกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของบริ ษทั
สาหรั บ การด าเนิ น งานในรอบระยะเวลาบัญ ชี ใ ด ๆ ระหว่า งอายุใ บส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ทั้ง นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ รั กษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิ ม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตรา
การใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิในเงินปั นผล
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สาหรับข้อนี้บริ ษทั ได้ดาเนินการแจ้งปรับสิ ทธิของ ECF-W3 ตามข้อกาหนดสิ ทธิฯ ในราคาใช้สิทธิ และอัตรา
การใช้สิทธิของ ECF-W3 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผา่ นมา
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 12,200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 จานวนไม่เกิน 12,200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากจาก
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
าระที่ 16

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
594,476,642
100
0
32,000

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิ ดเห็ นใด ๆ ที่ ตอ้ งการจะนาเสนอเพิ่มเติมอี ก
หรื อไม่ โดยในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามข้อมูล ดังต่อไปนี้
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น มีประเด็นแจ้ งต่ อที่ประชุม และสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ขอให้ แก้ ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในหน้ าที่ 17 ในส่ วนของกรรมการที่ไม่ ได้
เข้ าร่ วมประชุมคื อ 1 นายสุ พรรณ เศษธะพานิ ช กรรมการอิ สระ และจากการตรวจสอบในรายงาน
ประจาปี 2562 หน้ าที่ 111 นายสุพรรณ เศษธะพานิช ปี 2560 - 2561 ยังไม่ ได้ เข้ าเป็ นกรรมการเพราะไม่ มี
จานวนครั้ งเข้ าประชุม แต่ ในปี 2562 มีจานวนครั้ งเข้ าร่ วมประชุม 6 ครั้ ง แสดงว่ านายสุ พรรณ เศษธะ
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พานิช ยังไม่ ได้ เป็ นกรรมการ ดังนั้นที่ระบุในรายงานการประชุมว่ านายสุพรรณ เศษธะพานิ ช ไม่ ได้ เข้ า
ร่ วมประชุมไม่ ควรมีระบุไว้
2. ในวาระที่ 6 ที่ได้ แจ้ งว่ ากรรมการที่มสี ่ วนได้ เสียไม่ มสี ิ ทธิ ออกเสียงในวาระนี ้ เข้ าใจว่ าตรงจุดนีไ้ ม่ ถูกต้ อง
เพราะกรรมการควรมีสิทธิ ออกเสียงเลือกได้ แต่ ในวาระของค่ าตอบแทนกรรมการ วาระนีก้ รรมการที่ถือ
หุ้นอยู่ไม่ มสี ิ ทธิ ออกเสียงเพราะมีส่วนได้ เสียพิเศษ จึ งขอตั้งเป็ นข้ อสังเกต
3. เรื่ องแผนการดาเนิ นโครงการโรงไฟฟ้ าที่ เมียนมาร์ ยังคงดาเนิ นการตามเดิ มหรื อว่ ามีการเปลี่ยนแปลง
อย่ างไร ตามที่ได้ แจ้ งข้ อมูลว่ าการลงทุนมีการเปลีย่ นแปลงจาก 600 กว่ าล้ านบาท
กรรมการผู้จัดการ ได้ ชีแ้ จงต่ อที่ ประชุมผู้ถือหุ้ นในประเด็น ความคื บหน้ าในการดาเนิ นโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิ ตย์ ของ GEP ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ว่ า ในปั จจุบันเฟสที่ 1 ที่ กาลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ สามารถ
จาหน่ ายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์ (COD) ได้ แล้ วตั้งแต่ 27 กันยายน 2562 ซึ่ งเป็ นโครงการแรกที่ เป็ นโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ ในเมียนมาร์ และเป็ นโครงการแรกของคนไทยที่ดาเนิ นการสาเร็ จในเมียนมาร์ และปั จจุบันอยู่ในระหว่ างการเริ่ ม
ก่ อสร้ างเฟสที่ 2 แต่ เนื่องจากช่ วงที่ผ่านมาเกิดการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทาให้ เกิดความล่ าช้ าในกระบวนการผลิตนาเข้ า
วัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการติ ดตั้ง และที มงานไม่ สามารถเดิ นทางเข้ าพื น้ ที่ ได้ อีกเหตุผลหนึ่ งคื อ อยู่ระหว่ างรอการ
พิจารณาจากทางรั ฐบาลประเทศเมียนมาร์ ว่าจะเลือกใช้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ผลิตจากประเทศจีนหรื อประเทศทางฝั่ งยุโรป
แต่ ทั้ งนี ้ ในส่ วนที่ ที มงานสามารถดาเนิ นการได้ อาทิ การเตรี ยมพื ้นที่ ในเขตก่ อสร้ างก็ได้ เริ่ มกลับมาดาเนิ นการต่ อแล้ ว
เนื่องจากเป็ นการใช้ ผ้ ูรับเหมาช่ วงจากในประเทศเมียนมาร์
นอกจากนี ้ จากที่เรี ยนให้ ทราบไปในวาระก่ อนหน้ าว่ าสิ่ งที่ยากที่สุด และลงทุนสู งที่สุดในการดาเนิ นโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ คือ เรื่ องการติดตั้ง Sub-station รวมถึงสายส่ งขนาด 230kv ในขั้นตอนอื่ น ๆ ที่ เหลือสามารถ
ดาเนิ นการได้ ง่ายกว่ า สาหรั บเรื่ องการลงทุนเพิ่มเติมที่ลดลงจาก 600 ล้ านบาท เหลือ 300 ล้ านบาทที่รอเพิ่ มทุน เนื่ องจากใน
อดีตการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ มีราคาสู ง แต่ ในปั จจุบันมีการแข่ งขันสู ง ราคาค่ าก่ อสร้ างจึ งถูกลง ซึ่ งเป็ น
ผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท เมื่อค่ าก่ อสร้ างลดลงจะทาให้ บริ ษัทได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึน้ โดยทีมผู้บริ หารก็ได้ มกี าร
ต่ อรองเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้ โครงการเพื่อให้ ได้ รับผลประโยชน์ และค่ าตอบแทนที่ดีที่สุด
ผู้ช่วยเลขา ชี ้แจงเพิ่ มเติ มในประเด็นการลงบั นทึ กรายงานการประชุ ม ในส่ วนชื่ อกรรมการที่ ไม่ ได้ เข้ าร่ วม
ประชุม คือ นายสุพรรณ เศษธะพานิช ในหน้ าที่ 17 บริ ษัทได้ ทาการบันทึ กถูกต้ องแล้ ว เนื่องจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น
ประจาปี 2562 ซึ่ งจัดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่ งวันดังกล่ าว นายสุพรรณ เศษธะพานิ ช ยังคงมีสถานะเป็ นกรรมการบริ ษัท
และนายสุ พรรณฯ ได้ ยื่นหนังสื อลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ซึ่ งเป็ นวันที่ หลังจากการ
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
สาหรั บประเด็นเรื่ องการงดออกเสี ยงของกรรมการที่ มีส่วนได้ เสี ยในการเลื อกตั้งกรรมการกลับเข้ ามาดารง
ตาแหน่ งใหม่ เนื่ องมาจากในปี 2563 ตาม AGM Check list ซึ่ งจัดทาโดยสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ เพิ่มเติมหลักเกณฑ์
ขึน้ มาว่ า มาตรฐานการจัดประชุมที่ดี นั่นก็คือในวาระของการเลือกกรรมการกลับเข้ ามาดารงตาแหน่ งใหม่ กรรมการที่มีส่วน
ได้ เสี ยสามารถงดออกเสี ยงได้ โดยไม่ นาคะแนนเสี ยงของกรรมการที่มีส่วนได้ เสี ยมานับเป็ นฐานคะแนนเสี ยง ก็จะเป็ นการดี
และทาให้ บริ ษัทได้ คะแนนจากการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้ นเพิ่มขึน้ ซึ่ งในข้ อนีฝ้ ่ ายที่ปรึ กษากฎหมายได้ แจ้ งให้ บริ ษัท
ทราบในช่ วงเวลาก่ อนเริ่ มการประชุมครั้ งนี ้ จึ งได้ ดาเนินการไม่ นับคะแนนเสียงของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เป็ นฐานคะแนนเสี ยง
สาหรั บวาระการพิจารณาแต่ งตั้งกรรมการ แต่ ทั้งนี ้ ในการงดออกเสี ยงในวาระพิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ ใน AGM Check
list ไม่ ได้ กล่ าวถึง ทางบริ ษัทจึ งไม่ ได้ แจ้ งให้ กรรมการที่มสี ่ วนได้ เสียงดออกเสียงในวาระดังกล่ าว
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นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้ น แจ้ งข้ อสั งเกตเพิ่มเติมที่ขอให้ แก้ ไขประเด็นการบันทึ กชื่ อกรรมการในส่ วนของ
รายงานประจาปี 2562 ของนายสุพรรณ เศษธะพานิ ช เนื่ องจากนายสุพรรณ เศษธะพานิ ช ได้ รับการแต่ งตั้งเข้ าดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และได้ ลาออก
จากการดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ข้ อความตรงจุดนีก้ ับข้ อความในรายงานการ
ประชุมมีความแตกต่ างกันเล็กน้ อย
ผู้ช่วยเลขา ชีแ้ จงในประเด็นของเอกสารว่ า ในรายงานการประชุมไม่ มีวาระการแต่ งตั้งกรรมการอิ สระเพิ่มเติม
ดังนั้นจึ งน่ าจะเป็ นการผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อความในส่ วนของรายงานประจาปี 2562 ดังนั้นข้ อความในรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ได้ บันทึ กไว้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ แล้ ว
นายสมชั ย สุ ชาติ เจริ ญยิ่ ง ผู้ถือหุ้ น มีประเด็น สอบถามเพิ่ มเติ มในเรื่ องแผนการดาเนิ นงานในด้ านธุ รกิ จ
พลังงาน จะมีความคื บหน้ าต่ อไปอย่ างไร ที่ ผ่านมาธุรกิจต่ าง ๆ ที่ประเทศเมียนมาร์ ค่ อนข้ างมีความเสี่ ยงสู ง บริ ษัท มีความ
มั่นใจได้ อย่ างไรว่ าจะสามารถดาเนิ นโครงการโรงไฟฟ้า GEP ต่ อไปได้ ในเฟสที่ 2-3-4 นอกจากนีไ้ ม่ ทราบว่ า จะสามารถ
จัดการเดินทางเพื่อเยีย่ มชมโรงไฟฟ้าที่เมียนมาร์ ให้ กับผู้ถือหุ้นที่มคี วามสนใจได้ หรื อไม่
กรรมการผู้จัดการได้ ชีแ้ จงต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นในประเด็น ข้ างต้ นว่ า ตามที่ได้ เรี ยนเพื่อทราบถึงกลยุทธ์ ทาง
ธุรกิจของบริ ษัท ในปั จจุบันธุรกิจโรงไฟฟ้าที่เมืองมินบู บริ ษทั ถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้ อยละ 20 จากจานวนทั้งหมดร้ อยละ 100
ซึ่ งเป็ นสั ดส่ วนที่ เหมาะสมกับบริ ษัทแล้ ว หากพิ จารณาจากตัวเลขส่ วนแบ่ งกาไรเมื่อดาเนิ นการครบทั้ ง 4 เฟส ก็จะเป็ นตัว
เลขที่น่าพึงพอใจ ซึ่ งบริ ษัทได้ มกี ารนาเสนอข้ อมูลให้ ทราบแล้ ว และในการดาเนินธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ นั้น ซึ่ งเป็ นส่ วนที่บริ ษัท
มีความมัน่ ใจ และมีความชานาญมากอยู่แล้ ว ก็จะยังคงมุ่งมั่นสร้ างการเติ บโต และสร้ างผลกาไรต่ อไป ในเรื่ องของสั ดส่ วน
ผลการดาเนิ นงานในอนาคต ธุรกิ จพลังงานมีผลตอบแทนที่มากกว่ าธุรกิ จเฟอร์ นิ เจอร์ โดยเปรี ยบเที ยบจากขนาดธุรกิจ ที่
โครงการด้ านพลังงานมีขนาดการใช้ เงินลงทุนที่สูงกว่ า
สาหรั บข้ อเสนอแนะที่ต้องการจะเดินทางไปดูพืน้ ที่โครงการที่เมียนมาร์ นั้น ทางบริ ษัทไม่ ได้ มีข้อขัดข้ องแต่
อย่ างใด เพียงแต่ ต้องรอช่ วงเวลาที่เหมาะสม เนื่ องจากการเดินทางในเมียนมาร์ ค่ อนข้ างลาบาก จากสภาพภูมิประเทศเป็ น
ภูเขาไม่ สะดวกที่จะใช้ รถบัสให้ บริ การ ในการเดินทางต้ องใช้ รถที่มีขนาดเล็กเป็ นจานวนหลายคัน ดังนั้นต้ องคานึ งถึงความ
ปลอดภัยเป็ นหลัก กรณี ที่จะเดิ นทางเข้ าพื น้ ที่กันเป็ นจานวนมากควรที่จะต้ องรอให้ ทางเมียนมาร์ สร้ างสนามบิ นที่ เมืองมา
เกวยให้ แล้ วเสร็ จก่ อน เพื่อลดระยะทางการเดินทางและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากการเดินทางด้ วยรถยนต์
นายศักดิ์ ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้ น ได้ สอบถามเพิ่ มเติมถึงประเด็นการซื ้อประกันความเสี่ ยงของโครงการ
โรงไฟฟ้ าว่ า เป็ นลักษณะใด ซื ้อที่ ไหนและเบี ย้ ประกันเป็ นอย่ างไร หากกรณี เกิ ดเหตุไม่ คาดฝั นจะได้ รับเงิ นคื นหรื อไม่
อย่ างไร
กรรมการผู้จัดการได้ ชีแ้ จงต่ อที่ ประชุมผู้ถือหุ้ นในประเด็ นการซื ้อประกันความเสี่ ยง และการดาเนิ นการใน
เมียนมาร์ เนื่องจากทีมผู้บริ หารมีการเดินทางเข้ าพืน้ ที่หลายครั้ ง การพัฒนาภายในประเทศเมียนมาร์ มอี ย่ างต่ อเนื่อง มีสถานที่
อานวยความสะดวกตามเมืองใหญ่ อาทิ ย่ างกุ้ง มัณฑะเลย์ แต่ เพื่อเป็ นการรั บประกันให้ กับ โครงการ ทางโครงการได้ มีการ
ซื ้อประกันความเสี่ ยงเป็ นรู ปแบบ Political Risk โดยจะคิ ดเป็ นมูลค่ าร้ อยละ2 จากมูลค่ าของโครงการ และได้ มีการต่ ออายุ
ประกันความเสี่ยงอย่ างต่ อเนื่องทุกปี
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โดยเหตุผลหลักที่ โครงการได้ ทาประกันความเสี่ ยงเนื่ องจาก โครงการได้ มีการยื่นขอวงเงิ นสิ นเชื่ อเพื่อการ
ลงทุนโครงการกับ EXIM Bank และธนาคารกรุ งไทย ซึ่ งมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขว่ า โครงการจะต้ องมีประกันความเสี่ ยงภัย
ในด้ านต่ าง ๆ ให้ ครอบคลุมครบถ้ วนทุกด้ าน ซึ่ งรวมถึง Political Risk และ Business Interuption ด้ วย
นอกจากนีย้ ังให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่ า ในปั จจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ที่ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ มี
กาลังการผลิตไฟฟ้าได้ สูงถึงร้ อยละ 100 - 115 และทางรั ฐบาลประเทศเมียนมาร์ รับซื ้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทั้งหมด
ภายหลังการตอบคาถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้
กล่าวขอบคุณต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมในเวลา 16.55 น.

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

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

ผูช้ ่วยนักลงทุนสัมพันธ์
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม

หน้าที่ 43

