รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (EAGM) เพียงรู ปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เพื่อ
พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ก่ อนเริ่มการประชุม
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “ECF”) ได้ให้ขอ้ มูลต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565 ในวันนี้ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุม ครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริ ษทั ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น เพื่อกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมในครั้ งนี้ บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วเป็ นจานวน 239,871,897.50 บาท คิดเป็ นจานวนหุ ้นสามัญที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 959,487,590 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 287,846,277 บาท คิดเป็ นจานวนหุ ้นสามัญทั้งหมด 1,151,385,108 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โดยขณะเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ ้น มาเข้าร่ วมการประชุมจานวนทั้งสิ้ น 51 ราย
นับรวมจานวนหุ ้นได้ 570,253,850 หุ ้น เท่ากับร้อยละ 59.4332 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จานวน
959,487,590 หุ ้น โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 2 ราย และรับมอบฉันทะ 49 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 2 ราย คิดเป็ นจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 301,620,500 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 31.4356
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. ผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ ้น 49 ราย คิดเป็ นจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 268,633,350 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 27.9976
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป
ซึ่งขณะนี้ทางบริ ษทั มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว
ดังนั้นจึงขออนุญาตแนะนาคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี รวมถึงสักขีพยานเพื่อทาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ
การนับคะแนนเสี ยงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริ ษทั ต่อไป
บริ ษทั ได้แนะนาคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ดังมีรายนามต่อไปนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. พลเอก เทอดศักดิ์** มารมย์

ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
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2. รศ.ดร.มนตรี **

3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ.ทรงกลด
ดร.เอกริ นทร์
นายไพบูลย์
นายชาลี
นายวัลลภ
นายอารักษ์

โสคติยานุรักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ ส ระ
ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง และประธานกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
จารุ สมบัติ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ
อรุ ณประสบสุข กรรมการอิสระ
สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
สุขสวัสดิ์
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
สุขสวัสดิ์
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

*จานวนกรรมการที่ เข้าร่ วมประชุ มคิ ดเป็ นสัด ส่ วนร้ อยละ 100 จากจานวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่ าน
**โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ และ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
จากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
ผู้บริหารของบริษัท
1. นายพงศ์พนั ธุ์
2. นางสาวกฤษณา

สุริยอัมพร
ศรี สูงเนิน

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (ผูบ้ ริ หารสูงสุดด้านบัญชีและ
การเงิน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจาปี 2564 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
1. นายอัครเดช
เปลี่ยนสกุล
สานักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงการประชุม เพื่อ ให้การลงคะแนนเสี ยง
เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั
1. นายฐานันดร์
เจริ ญฤทธิ์
2. นายวัชรพงษ์
ฝอยทอง
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
1. นางสาวสาริ สา

ทองกิตติกลุ

เลขานุการบริ ษทั

อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ถู ือหุ้น โดยได้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
1. นายพสิ ษฐ์
ไชยวัฒน์โสภณ
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ทั้งนี้ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 ครั้งนี้ เป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ผ่านระบบของบริ ษทั
ควิดแลบ จากัด โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุ ม Conference B โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรี
นคริ นทร์
โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563
เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ได้ใช้บริ การจัดการประชุมจาก
บริ ษทั ควิดแลบ จากัด ซึ่งเป็ นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่ องมาตรฐาน
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการ
ประชุมจากสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
และบริ ษทั ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสี ยง การนับคะแนน
เสี ยง และวิธีการคานวณคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
กติกาการประชุม
1. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยให้นบั
1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
2. การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องออกเสี ยงลงคะแนน
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนน
เป็ นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็ นกรณี ของผูถ้ ือหุน้ ต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและ
ดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสี ยง
ที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
3. โดยทางบริ ษทั จะให้เวลาในการลงคะแนนเสี ยง 1 นาที
4. คะแนนเสี ยงรวมและจานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจานวนไม่เท่ากัน เนื่ องจากมีผถู ้ ือ
หุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุ มเพิ่มเติ ม ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ เข้าร่ วม
ประชุ มทันในวาระใด จะมี สิท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เ ฉพาะในวาระที่ ม าเข้าร่ ว มประชุ ม ทันและวาระที่
เหลืออยูเ่ ท่านั้น
การลงคะแนนเสียง
เมื่อผูถ้ ือหุ ้นต้องการลงคะแนนเสี ยง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสี ยง สัญลักษณ์เครื่ องหมายถูก ทางแถบเมนู ที่ปรากฏอยู่
ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสี ยงได้ทาการเลือกการลงคะแนนเสี ยง
ในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ ง คือ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง จากนั้น กดส่ ง เมื่อทาการส่ งการ
ลงคะแนนเสี ยงเรี ยบร้อยแล้ว ท่านผูถ้ ือหุน้ จะได้รับป๊ อปอัพข้อความแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเรี ยบร้อย”
หากผูถ้ ือหุ ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิ๊กกดปุ่ มใด ๆ ที่ เมนู ลงคะแนนเสี ยง ระบบจะเทคะแนนเสี ยงไปที่ “เห็ น
ด้วย” โดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ ท่านผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเปลี่ ยนแปลงคะแนนเสี ยง หรื อแก้ไขคะแนนเสี ยงของท่ านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่
ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสี ยงของวาระนั้น ๆ
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เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผูใ้ ช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่ องเดียวเท่านั้น
และหากท่านพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่ องอื่นหรื อเบราว์เซอร์ อื่นในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องเดียวกัน การลง
ชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้หา้ มเปิ ดเผยชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น
โดยหากท่านผูถ้ ือหุน้ มีการขอ Username และ Password สาหรับการเข้าร่ วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่ ง
แบบฟอร์ มมอบอานาจแบบ ข. ซึ่ งมีการลงคะแนนเสี ยงเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการ
ลงคะแนนเสี ยงได้ แต่ผรู ้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ สามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคาถามต่อที่ประชุมได้
การนับคะแนนเสียง และวิธีการคานวณคะแนนเสียง
1. วิธีการคานวณคะแนนเสี ยงจะนับคะแนนเสี ยงเป็ นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
2. ภายใต้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ข้อ 39 ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
3. การนับผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสี ยง
ไม่เห็นด้วย และ/หรื อ งดออกเสี ยง แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นในที่ประชุม โดยส่ วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นบั รวมคะแนนเสี ยงที่ผมู ้ อบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสื อ
มอบฉันทะเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งได้บนั ทึกคะแนนเสี ยงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง โดยในแต่ละระเบี ยบ
วาระจะใช้จานวนหุ ้น ของผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม ล่าสุ ด ดังนั้น จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มในแต่ละวาระจึ งอาจมี การ
เปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับ
วาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่ตอ้ งการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
สาหรั บ ค าถามหรื อ ความเห็ น ที่ นอกเหนื อ จากวาระที่ ก าลัง พิ จ ารณาอยู่ ขอความกรุ ณานาไปสอบถาม หรื อ ให้
ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงถาม - ตอบของการประชุม และขอความกรุ ณาท่านผูถ้ ือหุ ้นให้ความเห็น หรื อสอบถามอย่าง
กระชับ จึงขอความกรุ ณาผูถ้ ือหุ ้นโปรดให้ความร่ วมมือเพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยดีและเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุม
ให้อยูใ่ นเวลาที่กาหนด
หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามคาถามหรื อแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่ มเมนูพิมพ์ขอ้ ความ รู ปหน้าต่างแชท
และทาการพิมพ์ขอ้ ความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริ ษทั
หลังจากนั้นเลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูอ้ ่านคาถามของท่านตามลาดับ โดยบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตอบคาถามที่
ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคาถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนาไปสอบถามในช่วงถาม - ตอบตามวิธีการที่ ได้แจ้งไว้
ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของ
ท่าน เช่น เข้าประชุมด้วยตนเองหรื อรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บนั ทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ในกรณี ที่คาถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็ นจานวนมาก บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาคัดเลือกคาถามตามความ
เหมาะสม และหากมีคาถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จากัด บริ ษทั จะพิจารณารวบรวม
ตอบและเปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ต่อไป
สาหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษทั ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี นี้ในรู ปแบบ QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวแล้ว
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กรณี ผูถ้ ือหุ ้นประสบปั ญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสี ยงลงคะแนน การส่ งคาถาม หรื อข้อเสนอแนะ
กรุ ณาปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุมตามข้อกาหนดที่บริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบ หรื อติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-0134322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรื อ email: info@quidlab.com
โดยการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ บริ ษทั จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่ เป็ น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทาการ เพื่อให้บริ การแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่ วมประชุม
เริ่มการประชุม
พลเอก เทอดศัก ดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริ ษ ทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ สระ ทาหน้าที่ เ ป็ น
ประธานในที่ ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 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 ต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรั พย์ ” ) ตั้ง แต่ว นั ที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่ ง บริ 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 2565 จนถึงวันที่ 31
มีนาคม 2565 ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดส่ งคาถามเข้ามาล่วงหน้า
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบี ยบวาระการประชุมตามที่ กาหนด โดยเรี ยงตามลาดับรวมทั้งสิ้ น 8
วาระ
-วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติวาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ของบริ ษทั ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทารายงานการประชุม และจัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ที่ www.eastcoast.co.th เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 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 ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริ ษทั ที่จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 22
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เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
570,258,850
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00

วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่ งส่ งให้ในรู ปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมที่ได้
จัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เนื่ องจากวาระนี้ เป็ นวาระรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง โดยใน
วาระนี้ ขอเชิญ นายอารักษ์ สุ ขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2564 โดยสรุ ปได้ดงั นี้
ในรอบปี 2564 ได้มีเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ดังนี้
 รายได้รวมมีมูลค่า 1,600.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,415.63 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 13.08
 กาไรสาหรับปี (ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) มีมูลค่า 50.85 ล้านบาท และกาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
(ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) มีมูลค่า 93.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.54 และ 244.82 ตามลาดับ
 รายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน จะนาเสนอในวาระการพิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงิน ประจาปี 2564 ของบริ ษทั
 สรุ ปพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ การดาเนินงานในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และ
โครงการต่าง ๆ ที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ที่ผา่ นมา
(1) การลงทุนในธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์
บริ ษทั ได้มีการขยายฐานลูกค้าออกไปเพิ่มมากขึ้นทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ และโอกาสการ
เติบโตทั้งในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจอื่น ๆ ของบริ ษทั ก็ยงั คงมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง
(2) การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริ หารจัดการ
ของ บริ ษทั กรี น เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (“GEP”) ซึ่ งบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด) เข้า
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ลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ 20 ปั จจุบนั โครงการดังกล่าวเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (COD) เฟสที่ 1 สาหรับ 50 เมกะวัตต์
ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผา่ นมา จากขนาดกาลังการผลิตทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างเร่ งก่อสร้างเฟสที่ 2 ให้แล้วเสร็ จอีก
50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 นี้ โดยบริ ษทั จะเร่ งดาเนิ นการในเฟสที่ 3 และเฟสที่ 4 ต่อโดยเร็ วที่ สุดเพื่อให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่วางไว้
ในลาดับต่อมากรรมการผูจ้ ดั การได้นาเสนอโครงสร้างการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ดังแผนภาพต่อไปนี้
โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

ข้ อมูลรายได้ : แบ่ งตามประเภทผลิตภัณฑ์
ข้ อมูลรายได้
1. เฟอร์นิเจอร์
2. กระดาษปิ ดผิว
3. ไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง
รายได้ จากการขาย-สุ ทธิ
รายได้อื่น ๆ
รายได้ รวม
ส่ วนแบ่ งกาไรจากโรงไฟฟ้ า

ปี 2563
ล้ านบาท
%
1,330.70
91.72
50.48
3.57
3.31
0.23
1,384.49
97.80
31.14
2.20
1,415.63 100.00
35.14

ปี 2564
ล้ านบาท
%
1,495.38 93.41
51.21
3.20
2.82
0.18
1,549.41 96.79
51.40
3.21
1,600.80 100.00
32.42

ปี 2563
ล้ านบาท
%
515.19
37.21
869.30
62.79
1,384.49 100.00

ปี 2564
ล้ านบาท
%
599.51 38.69
949.90 61.31
1,549.41 100.00

ข้ อมูลรายได้ : แบ่ งตามประเภทช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. จาหน่ายภายในประเทศ
2. จาหน่ายต่างประเทศ
รายได้ จากการขาย-สุ ทธิ
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โดยในลาดับต่อมา กรรมการผูจ้ ดั การได้นาเสนอผลกระทบต่อการบริ หารงานและการแก้ไขปั ญหาภายใต้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์และแนวทางจัดการที่อาจจะเกิดขึ้ นใน
อนาคต แบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อหลัก ๆ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้านรายได้จากการขาย บริ ษทั ได้มีการบริ หารจัดการรายได้จากการขายในทุกธุรกิจที่ได้เข้าลงทุน โดย
การบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มสัดส่ วนรายได้ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงลดการ
พิ่งพิงช่องทางการจัดจาหน่ายเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ ง
2. ด้านการเงิน บริ ษทั ได้มีการลดต้นทุนทางการเงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้
3. ด้า นการบริ ห ารความเสี ่ ย งที ่เ กิด ขึ้ น โดยการบริ ห ารความเสี ่ ย งต่า ง ๆ อาทิ ความเสี ่ ย งด้า นอัต รา
แลกเปลี ่ย นเงิน ตรา ความเสี ่ ย งทางด้า นแรงงาน ความเสี ่ ย งด้า นการผลิต เป็ นต้น ซึ่ ง บริ ษ ทั ยัง คง
ดาเนิ นการดูแลป้ องกันความเสี่ ยงในประเด็นเหล่านี้ อย่างต่อเนื่ อง และมีการอบรมให้ความรู ้กบั ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะส่ งผลต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
4. ด้านการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษทั ได้มีการป้ องกันปั ญหาการ
แพร่ ร ะบาดของ COVID-19 โดยได้ป ฏิบ ตั ิต ามข้อ บัง คับ และข้อ แนะนาจากหน่ว ยงานสาธารณสุ ข
จังหวัดอย่างเคร่ งครัด
โดยภาพรวมสาหรับในปี 2565 และปี ต่อ ๆ ไป บริ ษทั จะยังคงเดินหน้าสร้างรายได้และสร้างผลกาไรให้
เติบ โตสาหรับ นัก ลงทุน การลดต้น ทุน ทางการเงิน เพื ่อ ให้มีผ ลก าไรเพิ ่ม ขึ้ น บริ ห ารความเสี่ ย งในด้า นต่า ง ๆ อย่า ง
ระมัด ระวัง มากขึ้ น นอกจากนี้ บริ ษ ทั จะจัดให้มีนโยบายที่ชดั เจนในการป้ องกัน การแพร่ ระบาดของ COVID-19 อย่า ง
ต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั จะรี บเร่ งดาเนิ นการเก็บเกี่ยวผลประกอบการจากทุก ๆ ธุรกิจที่ได้เข้าไปลงทุนเพื่อให้สามารถรับรู ้
รายได้ได้ในปี 2565 และในปี ต่อไป เพื่อความเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง
ในลาดับต่อมา ในเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน บริ ษทั ได้จดั ทานโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันที่
สอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษัท รวมทั้ง ได้มี ก ารเผยแพร่ น โยบายดัง กล่ า วผ่ า นทางเว็บ ไซต์
(www.eastcoast.co.th) และประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานของบริ ษทั รับทราบ และได้จดั ทาแนวทางปฏิบตั ิ ตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยแยกออกเป็ นแต่ละหัวข้อเพื่อให้เกิดความชัดเจน สร้างความเข้าใจ
และสามารถนาไปปฏิบตั ิใช้ได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วยแนวทางปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การให้หรื อรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)
2. การให้ความสนับสนุน (Sponsorship)
3. การบริ จาค (Donation)
4. การสนับสนุนทางการเมือง (Political Contribution)
5. การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
6. การจ่ายค่าอานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
7. การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)
นอกจากนี้บริ ษทั ยังได้จดั ทานโยบายและวิธีปฏิบตั ิการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วย
ให้สามารถรับเรื่ องร้องเรี ยนทั้งจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน การถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อ
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั อันอาจจะนามาซึ่ ง
ความเสื่ อมเสี ยในทรัพย์สิน ภาพลักษณ์ และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ได้
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โดยบริ ษทั ได้เข้าร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์ รัปชัน (Thai
Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยได้เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และอยูร่ ะหว่างการยืน่ เอกสารเพื่อเข้าสู่ข้ นั ตอนการขอ
รับรองต่อไป
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4
-วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติวาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่ อย ประจาปี 2564 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชน และข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ ง
กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ โดยสรุ ปสาระสาคัญตามงบการเงินรวมใน
หนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
โดยในวาระนี้ขอเชิญนายพงศ์พนั ธุ์ สุริยอัมพร ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน”) เป็ นผูร้ ายงานเรื่ องงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบปี
2564 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
สอบทานงบการเงินประจาปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซ
ซิ เอท จากัด แล้ว เห็ นควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 พิจารณาอนุ มตั ิงบ
การเงินประจาปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่ องจากเห็ นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ทั้งนี้ รายงานของผูส้ อบบัญชี และงบการเงิ นดังกล่าว ได้แสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี 2564 หรื อแบบ 56-1
One Report ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
นอกจากนี้ ยงั ได้นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจาปี 2564 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
 รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
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 ผูส้ อบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 และผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิ นสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 สรุ ปสาระสาคัญตามงบการเงินรวมของบริ ษทั

รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
รายได้จากการขาย – สุทธิ
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายรวม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรสาหรับปี -ส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี -ส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่

รอบปี 2564
รอบปี 2563
สิ้นสุ ด
สิ้นสุ ด
เปลีย่ นแปลง
ณ 31 ธันวาคม 2564 ณ 31 ธันวาคม 2563
ล้ านบาท
ล้ านบาท
เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)
3,756.20
3,544.72
5.97%
2,429.59
2,304.94
5.41%
1,326.61
1,239.78
7.00%
239.87
239.87
1,549.41
1,384.49
11.91%
1,600.89
1,415.63
13.08%
(1,237.05)
(1,077.23)
14.84%
(1,433.22)
(1,293.61)
10.79%
32.42
35.14
(7.75%)
(1.67)
(13.80)
(87.90%)
50.92
31.65
60.87%
50.85
41.16
23.54%
93.88
17.70
430.45%
93.81
27.21
244.82%

 สรุ ปคาอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ปรากฎตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระต่อที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ดังนี้
 ปี 2564 บริ ษทั มีรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และรายได้ของบริ ษทั ย่อยเท่ากับ 1,549.41
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.91 เมื่อเทียบกับเมื่อปี ก่อนหน้า และมีรายได้รวมเท่ากับ 1,600.80 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.08 เมื่อเทียบกับเมื่อปี ก่อนหน้า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษทั ยังสามารถรักษาการเติบโตของยอดขายได้ซ่ ึ งสาเหตุที่
สาคัญเกิดจากรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท้ งั ภายในประเทศและต่างประเทศเติบโต
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.37 และร้ อ ยละ 9.27 ตามล าดับ โดยปั จ จุ บัน บริ ษ ัทมี สัดส่ ว นการจ าหน่ า ย
ภายในประเทศและส่ งออก คิดเป็ นร้อยละ 61 และร้อยละ 39 ตามลาดับ ซึ่ งเมื่อสถานการณ์ดา้ น
เศรษฐกิจเริ่ มกลับมาฟื้ นตัว จะเห็นได้วา่ ยอดขายภายในประเทศในรอบปี ที่ผ่านมาเติบโตสู งกว่ายอด

หน้าที่ 10














ส่ งออก ในขณะเดียวกันบริ ษทั สามารถจาหน่ายสิ นค้าไปยังกลุ่มประเทศอินเดีย และสหรัฐอเมริ กา
ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญในรอบปี ที่ผา่ นมาด้วยเช่นกัน
รายการส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเกิดจาก บริ ษทั กรี น เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
จากัด (GEP) ซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมือง
มินบู ประเทศเมียนมาร์ โดยบริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (ECF-P) ในฐานะบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เข้าลงทุนใน GEP คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20 ปั จจุบนั มีรายได้เชิ งพาณิ ชย์สาหรับโครงการเฟสที่ 1
ขนาด 50 เมกะวัตต์ ปั จจุบนั ทาง GEP อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างเฟสที่ 2 และจะเร่ งดาเนิ นการก่อสร้าง
สาหรับเฟสที่เหลือให้ครบทั้ง 4 เฟสโดยเร็ วต่อไป
สาหรับรายการส่ วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมที่ เกิ ดขึ้นในช่ วงปี 2564 มี มูลค่าเท่ ากับ
32.42 ล้านบาท
สาหรับภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2564 บริ ษทั มีสดั ส่วนต้นทุนขายเมื่อเทียบ
กับรายได้รวมเพิ่มขึ้น จากสัดส่ วนร้อยละ 76.10 เป็ นร้อยละ 77.28 โดยสาเหตุสาคัญเกิ ดจากราคา
วัตถุดิบที่ เพิ่มสู งขึ้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดงั กล่าว ปั จจุบันเริ่ มคลี่ คลายเนื่ องจากราคาต้นทุ น
วัตถุดิบเริ่ มคงที่ ประกอบกับการหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตของบริ ษทั เพื่อให้เกิดส่ วนสู ญเสี ยใน
กระบวนการผลิตน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามต้นทุนในการจัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ใน
สัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สาหรับรอบปี ที่ผา่ นมา
สาหรับต้นทุนทางการเงินในรอบปี ที่ผา่ นมา มีมูลค่าเท่ากับ 134.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.51 เมื่อเทียบกับช่วงปี ก่อน หากพิจารณาโดยเปรี ยบเทียบกับรายได้รวม จะ
พบว่า สัดส่วนต้นทุนทางการเงินเริ่ มปรับตัวลดลงจากร้อยละ 9.39 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 8.43 ซึ่ งสอดคล้อง
กับนโยบายที่บริ ษทั จะหาแนวทางการลดต้นทุนทางการเงินให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยภาพรวมของกาไรที่ เกิ ดขึ้นในช่วงปี 2564 ในส่ วนของงบการเงิ นรวม หากพิจารณาจากกาไร
ขั้นต้น พบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ ร้อยละ 1.66 โดยบริ ษทั มี กาไรสาหรั บงวด ส่ วนที่ เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่ เท่ากับ 50.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.54 จากปี ก่อนที่มีกาไรดังกล่าวอยูท่ ี่ 41.16 ล้าน
บาท และคิดเป็ นอัตราส่ วนกาไรสาหรับงวด (ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อย
ละ 3.18 สาหรับปี 2564 เทียบกับร้อยละ 2.91 สาหรับปี 2563 ที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ ในช่วงปี 2564 บริ ษทั สามารถสร้างกระแสเงิ นสดได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงานเท่ากับ
128.22 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีมูลค่าเท่ากับ 153.58 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุสาคัญ
จากมูลค่าลูกหนี้การค้าที่เพิ่มสู งขึ้นภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับคาสั่งซื้ อที่เข้ามามาก
ในช่วงที่ผา่ นมา
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 3,756.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 เท่ากับ 211.48 ล้านบาท โดยสาเหตุสาคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้การค้า
จาก 331.31 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นเป็ น 454.42 ล้านบาท และรายการเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการชาระส่วนเพิ่มทุน (Equity) ของบริ ษทั อีซีเอฟ พาว
เวอร์ จากัด (ECF-Power) ในฐานะบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษทั สาหรั บ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริ หารจัดการโดยบริ ษทั กรี น เอิร์ธ พาวเวอร์
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(ไทยแลนด์) จากัด (GEP) ที่ ECF-Power ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 20 โดยในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา
ECF-P ได้ลงทุนเพิ่มเติมใน GEP อีกเป็ นจานวนเงิน 151.75 ล้านบาท
 บริ ษทั มี หนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 2,429.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 เท่ากับ 124.65 ล้านบาท โดยสาเหตุสาคัญเกิดจากรายการเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
ที่เพิ่มขึ้น
 โดยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,326.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.83 ล้านบาท
ซึ่งสาเหตุสาคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นตามกาไรจากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ ง
จากที่ ได้นาเสนอรายละเอียดของงบการเงิ น ประจาปี 2564 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ กล่าวมา
ทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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 ซึ่งมาประชุมและออกเสี 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 2564 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้น และผูร้ ั บมอบฉันทะซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
570,258,850
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสะสมและการจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564 สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ ไว้ในหนังสื อ
เชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิ ญ นางสาวสาริ สา
ทองกิตติกลุ เลขานุการบริ ษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสาหรับข้อเท็จจริ ง และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้
ดังนี้
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บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และเงิ น ส ารองตามกฎหมายตามที่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ทั้ง นี้ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่ า วอาจมี ก าร
เปลี่ ยนแปลง โดยขึ้ นอยู่กับผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุ น รวมถึ งปั จจัยที่
เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชน และข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
ต้องเป็ นการจ่ายจากเงินกาไรและหากบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลต้อง
ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า
ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน
ซึ่ งขณะนี้ บริ ษทั ได้จัดสรรเงิ นกาไรสุ ทธิ เป็ นทุ นสารองครบถ้วนตามที่ กฎหมายกาหนดแล้ว ดังนั้นจึ งไม่
จาเป็ นต้องทาการจัดสรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2564 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติม
แต่อย่างใด
ดังนั้น ทางบริ ษทั จะขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมายดังกล่าว และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564 ดังนี้
 เนื่ องจากบริ ษทั ได้จดั สรรเงิ นกาไรสุ ทธิ เป็ นทุนสารองครบถ้วนตามที่ กฎหมายกาหนดคือ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั แล้ว ดังนั้นจึงไม่จาเป็ นต้องทาการจัดสรรกาไรสุ ทธิ จากผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2564 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
 จ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.0157 บาท โดยจ่ายจากส่ วนที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) 0.0043 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่
สามารถขอเครดิตภาษีเงินปั นผลคืนได้ และจ่ายจากส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (Non-BOI) ที่
ต้องเสี ยภาษีเงิ นได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ 0.0114 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นจานวนเงิ น
ทั้งสิ้นไม่เกิน 15,064,000 บาท
โดยขอนาเสนอข้อมูลโดยเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2563 และ ปี 2564 ดังนี้
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ในรอบปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 30.45 ล้านบาท และ
12.40 ล้านบาท ตามลาดับ
ในขณะนี้มีจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วเท่ากับ 959.49 ล้านหุน้ ซึ่งมีจานวนหุน้ เท่ากันกับปี ก่อน
คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทั้งสิ้นต่อหุ ้นในปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 0.0125 บาทต่อหุ ้น และ 0.0157 บาท
ต่อหุ ้น ตามลาดับ รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น เท่ากับ 11.99 ล้านบาท และ 15.06 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่ วนการ
จ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักสารองเท่ากับร้อยละ 41.49 และร้อยละ 121.53 ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี 2563
และ ปี 2564 บริ ษทั สามารถจ่ายเงิ นปั นผลเที ยบกับกาไรสุ ทธิ หลังหักสารองตามกฎหมายมีอตั ราการจ่ายเงิ นปั นผลสู งกว่า
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และมีกาหนด
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็ นของคณะกรรมการสาหรับวาระนี้ ตามที่ ปรากฎในหนังสื อ
เชิญประชุมซึ่งได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เรี ยบร้อยแล้ว
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ดังนั้นจึ งขอเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อพิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรก าไรสะสม และการจ่ ายเงิ นปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 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 ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติ อนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสะสม และการจ่ายเงิ นปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงาน ประจาปี
2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
570,258,850
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
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พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ ไว้ในหนังสื อ
เชิ ญประชุมที่ ได้จัดส่ งให้กับผูถ้ ื อหุ ้นแล้ว โดยในรอบวาระนี้ เนื่ อ งจาก รศ.ทรงกลด จารุ ส มบัติ ในฐานะประธาน
กรรมการสรรหา ได้ครบวาระการดา รงตา แหน่ งกรรมการบริ ษทั ตามกาหนดวาระ จึ งจะขอเชิ ญ นายชาลี สุ ข สวัส ดิ์
(“นายชาลีฯ”) ในฐานะรองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอี ยดประกอบการพิจ ารณา
ในวาระนี้ ต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแทน
นายชาลีฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า สาหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ มีดงั นี้
ตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชน และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 และ 18 สรุ ปใจความสาคัญว่า ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม โดยกรรมการซึ่ งพ้นจาก
ตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565
ครั้ งนี้ กรรมการที่ ต ้อ งพ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ง หมด มี 3 ท่ า น โดยรายชื่ อ
คณะกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในรอบนี้ ตามมติที่ได้พิจารณานาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วย
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1. รศ.ทรงกลด
จารุ สมบัติ
2. ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง
3. นายไพบูลย์
อรุ ณประสบสุข
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่ อบุคคลที่ เห็ นสมควรได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยนาประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 แต่ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้
ความเห็ นคณะกรรมการสรรหาซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3
ท่าน ได้แก่ รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ ง และนายไพบูลย์ อรุ ณประสบสุ ข เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกากับดูแลได้กาหนดไว้ รวมทั้งเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานในธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ รวมถึงด้านบัญชี การเงิน และการ
บริ หารเป็ นอย่างดีซ่ ึงจะส่งผลเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั สมควรเลือกกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าเป็ นกรรมการและเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษ ัท บุ คคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ แล้วว่า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณากลัน่ กรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามพ.ร.บ.มหาชนจากัด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด รวมถึงเป็ น
ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริ ษทั
และตลอดระยะเวลาการดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ ผ่านมาได้ร่วมกันกากับดูแลกิ จการอย่าง
เข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่ วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
อย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ ง นอกจากนี้ ยงั ได้พิจารณาจานวนบริ ษทั ที่ กรรมการแต่ละท่ านเข้าดารง
ตาแหน่ง พบว่าไม่มีท่านใดที่เข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริ ษทั และในส่วนของการเสนอชื่อเพื่อ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้ง รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ จะดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้
(ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า ท่านได้ปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นไปตามหน้าที่ และความรั บ ผิด ชอบของกรรมการและผูบ้ ริ ห าร ตาม พรบ.หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และมี
คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามนิ ย ามของกรรมการอิ ส ระ ตั้ง แต่ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษ ัท ไม่ เ คยมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสิ นใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นมาโดยตลอด ดังนั้นการ
รักษากรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถไว้กบั บริ ษทั จะส่งผลให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์
ประกอบกับไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งนี้ ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่ อบุคคล
ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามกาหนดวาระกลับ
เข้ามาดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. รศ.ทรงกลด
จารุ สมบัติ
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
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2. ดร.เอกริ นทร์
3. นายไพบูลย์

ประธานกรรมการสรรหาและ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
วาสนาส่ง
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
อรุ ณประสบสุข เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งตามรายละเอียดที่ นาเสนอ
ต่อไป
โดยในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามแต่ละรายชื่อที่จะเปิ ด
ให้ลงคะแนนเสี ยงเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลต่อไป
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 ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(ในการพิจารณาเลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ บริ ษทั จะพิจารณาอนุ มตั ิเป็ น
รายบุคคล)
ผลการลงคะแนนเสี ยงอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระเป็ น
รายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
570,258,750
100
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ ง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
570,258,850
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00

นายไพบูลย์ อรุณประสบสุ ข
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
570,258,850
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยวาระนี้ ขอเรี ยนเชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ รักษ์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“รศ.ดร.
มนตรี ฯ”) 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 การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ การพิจารณาจานวนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ที่มีอยูต่ ามโครงสร้างการดาเนิ นธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริ ษทั ได้รับจาก
การปฏิ บตั ิหน้าที่ ของกรรมการ โดยการนาข้อมูลค่าตอบแทนที่ กาหนดในเบื้ องต้นไปเปรี ยบเที ยบอ้างอิงกับรายงานการ
สารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ซึ่ งจัดทาโดยฝ่ ายวิจยั และพัฒนา สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ออกรายงานเมื่อ
เดื อ นธัน วาคม 2563 โดยรายงานดัง กล่ า ว ทางหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งจะด าเนิ น การจัด ท าขึ้ น ทุ ก ๆ 2 ปี โดยบริ ษ ัท ได้
เปรี ยบเทียบระดับค่าตอบแทนกับกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ
รายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็ นสมควรให้เสนอต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
2565 อนุ มตั ิ ค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยต่าง ๆ ของบริ ษทั ประจาปี 2565 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั จะแบ่งออกเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ
หรื อโบนัส ดังนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
39,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2564
 กรรมการ
29,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2564
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
34,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2564
 กรรมการตรวจสอบ
29,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2564
2) ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 12,000 บาทต่อ
ท่านต่อครั้ง (ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2563 และ 2564 อีกจานวน 3,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง) ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
4) สาหรับสิ ทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจาปี ค่าสมาชิก
สนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรื อสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรื อสันทนาการ (Member Club)
และสิ ทธิในการซื้อหุน้ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการ หรื อ Employee Stock Options (ESOP)
-ไม่มีอนึ่ ง ในปี 2564 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น
5,547,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฎอยูใ่ น
รายงานประจาปี 2564 หรื อแบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หัวข้อค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริ ษทั ได้
กาหนดนโยบายในการควบคุมการจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกเหนื อจากค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ ย
ประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น และตามอานาจอนุมตั ิที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000
บาทต่อคนต่อปี จะต้องนาเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อที่ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ โดยระบุ
รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว
ทั้งนี้ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2564
ความเห็ นคณะกรรมการ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็ นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 เป็ นวงเงิน
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จานวนรวมทั้ง สิ้ นไม่เ กิ น 9,000,000 บาทต่ อ ปี โดยมี รายละเอี ยดของอัตราค่า ตอบแทนรายเดื อน ค่ าเบี้ ยประชุ ม และ
ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส ดังรายละเอียดข้างต้น
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565 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 ซึ่งมาประชุม
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสอง
ในสามจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
570,258,750
0
100

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2565
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 พ.ร.บ.มหาชนจากัด กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบ
บัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดให้มีการ
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้หน่วยงานกากับดูแลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเมื่อไม่นานมานี้ วา่ โดยให้เริ่ มตั้งแต่รอบปี
บัญชี 2562 นี้ เป็ นต้นไป บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี (ในสานักงานเดิมหรื อต่างสานักงานก็ได้) โดย
ผูส้ อบบัญชี รายเดิ มลงนามรับรองงบการเงิ นไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรื อไม่ก็ตามได้สูงสุ ดรวมกันไม่เกิ น 7 ปี โดยมีกาหนด
cooling-off period (ระยะพัก) เป็ นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริ ษทั นั้นได้อีกครั้งหนึ่ ง ทั้งนี้
ในช่วง transitional period ของการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดนี้ (รอบปี บัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุ โลมหรื อผ่อนผันให้
cooling-off period ของผูส้ อบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปี โดยไม่ตอ้ งถึงกาหนดระยะเวลา 5 ปี ได้
จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั สรุ ปว่า บริ ษทั ได้แต่งตั้ง นายอัคร
เดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ซึ่ งปี 2564
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เป็ นปี ล่าสุ ด และเป็ นปี ที่ 5 ที่ ปฏิ บตั ิหน้าที่ของการเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีได้ทาหน้าที่ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ และมีขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบั บริ ษทั เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความ
เห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อมี ส่วนได้เสี ย
ระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
รวมทั้งมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยปราศจากอิทธิ พลของบุคคลอื่นที่อาจทาให้เกิ ดความสงสัยในความเป็ น
กลางหรื อความเที่ยงธรรมของผูส้ อบบัญชี
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 จึ งมีมติให้เสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแต่งตั้ง 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 แอสโซซิเอท จากัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2565 ต่อไป และในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอ
ราคาค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 ที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เสนอราคาค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยสาหรับปี 2565 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2564
ที่ผา่ นมาเป็ นจานวน 280,000 บาท ซึ่งสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดงั กล่าวต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 พิจารณาการกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 ในส่ วนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,970,000
บาท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 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 ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 ด้วยคะแนนเสี ยง
เป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
570,258,850
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
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เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่าน
และกล่าวปิ ดประชุมในเวลา 11.35 น.

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

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

ผูช้ ่วยนักลงทุนสัมพันธ์
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
เลขานุการบริ ษทั
ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม
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