ที่ ECF2 005/2565
30 มีนาคม 2565
เรื่ อง

ขอเรี ยนเชิญเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
พร้อมงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดารงตาแหน่ง และคานิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2565
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. รายละเอียดการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
7. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
8. การแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
9. เอกสารที่ตอ้ งแสดงในการยืนยันตน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-AGM) รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้น หลักเกณฑ์การออกเสี ยง
ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยง
10. ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 E-AGM
11. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
12. แผนที่สานักงานสาหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
13. คาอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
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ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เพียงรู ปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการ
จัดประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่ องทีป่ ระธานฯ แจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริ ษทั ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2564 โดยได้มีการจัดทารายงานการประชุม และจัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.eastcoast.co.th เพื่อให้ผถู ้ ือ
หุน้ ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่ อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ ผ่านมาได้ถูกสรุ ปเป็ นที่เรี ยบร้อย และรายละเอียดผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ปรากฎตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่ งส่ งมาใน
รู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 รับทราบผลการ
ดาเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
การลงมติ –เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
บริษัทย่ อย ประจาปี 2564 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไข
เพิม่ เติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ โดยสรุ ปสาระสาคัญตามงบการเงินรวมได้ ดังนี้
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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%

ความเห็ นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิ นประจาปี ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด แล้ว เห็ น ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ นประจาปี ของบริ ษ ทั และ
บริ ษทั ย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษ ทั เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2565 พิจ ารณา
อนุ มตั ิ งบการเงิ น ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสะสม และการจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564 สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน และข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้การ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ต้องเป็ นการจ่ายจากเงินกาไรและหากบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้
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การจ่ ายเงิ นปั นผลต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และบริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ น
สารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริ ษทั ได้ทาการจัดสรรเงินกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กาหนดคือ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั แล้ว ดังนั้นจึงไม่จาเป็ นต้องทาการจัดสรรกาไรสุ ทธิ จากผล
การดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2564 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของ
กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงิ นสารองตามกฎหมายตามที่ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การ
จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั สภาพคล่อง
แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรกาไรสะสมและการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายจากผลการดาเนิ นงาน ประจาปี
2564 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนี้
(1) เนื่ องจากบริ ษทั ได้ทาการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิ เป็ นทุนสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดคือ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั แล้ว ดังนั้นจึงไม่จาเป็ นต้องทาการจัดสรรกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ประจาปี 2564 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมแต่อย่างใด
(2) จัดสรรเป็ นเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ่งเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564
(จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุ ้นละ 0.0157 บาท โดยจ่ายจากส่ วนที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) 0.0043
บาทต่อหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ จะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปั นผลคืนได้ และจ่ายจากส่วนที่
ไม่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน (Non-BOI) ที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ 0.0114 บาทต่อ
หุน้ รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15,064,000 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิ ดงั กล่าวของบริ ษทั ยังมีความไม่แน่นอน เนื่ องจาก
ต้องรอผลการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผล (Record
Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 และ 18 สรุ ปใจความ
สาคัญว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม โดย
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและ
ปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ น
ผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 ครั้ง
นี้ กรรมการที่ ต ้องพ้น จากต าแหน่ งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ง หมด มี 3 ท่ า น โดยรายชื่ อ
คณะกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในรอบนี้ ตามมติที่ได้พิจารณานาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วย
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1. รศ.ทรงกลด
จารุ สมบัติ
2. ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง
3. นายไพบูลย์
อรุ ณประสบสุข
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีประกาศเชิ ญชวนให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ ประสงค์จะเสนอชื่ อบุคคลที่ เห็ นสมควรได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยนาประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 แต่ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ ง และ นายไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข เป็ นผูท้ ี่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของกฎหมาย รวมถึ งกฎเกณฑ์ ระเบี ยบปฏิ บัติต่าง ๆ ตามที่ หน่ วยงานกากับดู แลได้
กาหนดไว้ รวมถึงเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ทุ่มเท มีประสบการณ์ และทักษะการบริ หารงานทัว่ ไป ด้านบัญชี การเงิ น
และด้านวิชาการที่จะเป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะส่งผลเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั สมควรเลือก
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการและเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั บุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อในครั้ งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ แล้วว่า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณากลัน่ กรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดกหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด รวมถึงเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนิ นงาน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื 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 และในส่ วนของการเสนอเพื่อ
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 และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิ ยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ไม่เคยมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสิ นใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นมาโดยตลอด ดังนั้นการ
รักษากรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถไว้กบั บริ ษทั จะส่งผลให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์
ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อ
บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามกาหนด
วาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ
เพื่อดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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2. ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง
เพือ่ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3. นายไพบูลย์ อรุ ณประสบสุข
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
หมายเหตุ ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ บริ ษทั จะพิจารณา
อนุมตั ิเป็ นรายบุคคล
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นาเสนอค่าตอบแทน
โดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ ผ่านมา การปฏิ บตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ
การพิจารณาจานวนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ที่ มีอยู่ตามโครงสร้างการดาเนิ นธุ รกิ จ ผลประโยชน์ที่ บ ริ ษ ทั ได้รั บ จากการ
ปฏิ บัติหน้าที่ ของกรรมการ โดยการนาข้อมูลค่าตอบแทนที่ กาหนดในเบื้ อ งต้น ไปเปรี ย บเที ย บอ้า งอิ ง กับ รายงานการ
สารวจค่า ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ซึ่ ง จัด ทาโดยฝ่ ายวิจ ัย และพัฒ นา สถาบัน กรรมการบริ ษ ทั ไทย ออก
รายงานเมื่ อเดื อนธันวาคม 2563 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องจะดาเนิ นการจัด ทาขึ้ น ทุ ก ๆ 2 ปี โดย
บริ ษทั ได้เปรี ยบเที ย บระดับ ค่า ตอบแทนกับ กลุ่ม บริ ษ ทั จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์โ ดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภท
ได้แก่ กลุ่มธุ รกิ จ รายได้ และมูลค่าหลักทรั พย์ตามราคาตลาด
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565
อนุมตั ิค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริ ษทั ประจาปี 2565 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
วงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
วงเงินค่ าตอบแทนปี 2565
วงเงินค่ าตอบแทนปี 2564
ปี ทีเ่ สนอ
(บาท)
(บาท)
ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี
ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี
หมายเหตุ : วงเงินค่ าตอบแทนเท่ ากับการจ่ ายในรอบปี 2561 ถึงปี 2564 ทีผ่ ่านมา
อัตราค่าตอบแทนรายเดือน

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

อัตราค่ าตอบแทนปี 2565
ปี ทีเ่ สนอ
(บาทต่ อท่ านต่อเดือน)
39,000
29,000
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อัตราค่ าตอบแทนปี 2564
(บาทต่ อท่ านต่อเดือน)
39,000
29,000

อัตราค่ าตอบแทนปี 2565
อัตราค่ าตอบแทนปี 2564
ตาแหน่ ง
ปี ทีเ่ สนอ
(บาทต่ อท่ านต่อเดือน)
(บาทต่ อท่ านต่อเดือน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
34,000
34,000
กรรมการตรวจสอบ
29,000
29,000
หมายเหตุ : อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน เท่ ากับการจ่ ายในรอบปี 2564 ทีผ่ ่านมา
ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด :
อัตราค่ าตอบแทนปี 2565
อัตราค่ าตอบแทนปี 2564
ตาแหน่ ง
ปี ทีเ่ สนอ
(บาทต่ อท่ านต่อครั้ง)
(บาทต่ อท่ านต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริ ษทั
12,000
9,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
12,000
9,000
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
12,000
9,000
คณะกรรมการสรรหา
12,000
9,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
12,000
9,000
หมายเหตุ : อัตราค่ าเบีย้ ประชุ มสาหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ดย่ อยทุกชุ ด ขอเสนอปรับ
เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 และปี 2564 อีกเป็ นจานวน 3,000 บาท ต่ อท่ านต่ อครั้ง
ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
สาหรับสิ ทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจาปี ประกันสุขภาพ
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา (Sport Club) หรื อสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรื อสันทนาการ (Member Club) และสิ ทธิ ใน
การซื้อหุน้ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการ หรื อ Employee Stock Options (ESOP) –ไม่มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 เป็ นวงเงิ น
จานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้ หน่ วยงานกากับดู แลได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อกาหนดเมื่อไม่นานมานี้วา่ โดยให้เริ่ มตั้งแต่รอบปี บัญชี 2562 นี้เป็ นต้นไป บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียน
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ผูส้ อบบัญชี (ในสานักงานเดิมหรื อต่างสานักงานก็ได้) โดยผูส้ อบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่วา่ จะติดต่อกันมา
หรื อไม่ก็ตามได้สูงสุ ดรวมกันไม่เกิน 7 ปี โดยมีกาหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็ นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมาลง
นามรับรองงบการเงินของบริ ษทั นั้นได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในช่วง transitional period ของการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดนี้ (รอบ
ปี บัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรื อผ่อนผันให้ cooling-off period ของผูส้ อบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปี โดยไม่ตอ้ งถึง
กาหนดระยะเวลา 5 ปี ได้
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5389 หรื อนายเมธี รั ตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3425 หรื อนายพิศิษฐ์ ชี วะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชี
รั บอนุ ญาตเลขที่ 2803 หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่ นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็ น ควรและเหมาะสม
เป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย สาหรั บ ปี 2565 เนื่ อ งจากมี ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ใ นการสอบ
บัญชี มี อตั ราค่าสอบบัญชี ที่เ หมาะสม รวมทั้ง ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ใ นปี ที่ ผ่า นมาได้เ ป็ นอย่า งดี และเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ
ความเห็ น ชอบจากสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ มีค วามเป็ นอิส ระ และไม่มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
กับ บุค คลดัง กล่า วแต่อ ย่า งใด โดยกาหนดค่า ตรวจสอบงบการเงินประจาปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ซึ่ งปรับเพิ่มจากปี 2564 เป็ นจานวน 280,000 บาท
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
เสนอให้ที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 พิจารณาและอนุ มตั ิการแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตเลขที่ 5389 หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 2803 หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เห็นควรและเหมาะสมเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2565 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ซึ่ งปรับ
เพิ่มจากปี 2564 เป็ นจานวน 280,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษทั มีความตระหนัก
และห่วงใยต่อสุขภาพของผูถ้ ือหุ ้นและผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการจัดประชุมเป็ นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุน้ ี จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 ตามกาหนดวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์เพียงช่องทางเดียว
โดยไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน และไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรู ปแบบเดิม จึงขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ ้นงดเดินทาง
มาที่บริ ษทั ทั้งนี้ ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถรับชม และเข้าร่ วมประชุมได้ผ่านทางระบบการประชุมทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่ บริ ษทั
จัดเตรี ยมไว้ให้เท่านั้น
เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้ น บริ ษทั จึ งได้จดั ให้มีการเผยแพร่ หนังสื อ
เชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 ฉบับนี้ รวมถึง หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และเอกสาร
อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.eastcoast.co.th) ด้วย
บริ ษทั ขอให้ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะศึ กษาข้อปฏิ บตั ิสาหรับการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ตามที่ ปรากฏในสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 8 และ สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ หาก
ผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่ วมการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอสิ กส์ (E-AGM) ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นหรื อ
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ผูร้ ับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์โดย นาส่ งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนาส่ ง
เอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตวั ตน โดยเข้าไปที่
Scan QR Code

เข้าไปที่ Link

https://ecf.foqus.vc/registration/

โดยระบบจะเปิ ดให้ ดาเนินการ ตั้งแต่ วนั ที่ 30 มีนาคม 2565 – 18 เมษายน 2565
หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ดงั กล่าว บริ ษทั ขอความร่ วมมือท่านผู ้
ถือหุ ้นมอบฉัน ทะให้ก รรมการอิส ระของบริ ษทั แทนการเข้า ร่ ว มประชุมด้วยตนเอง โดยมีร ายละเอีย ดขั้นตอนต่า ง ๆ
ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 9
บริ ษทั ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 (Record Date) ในวัน
จันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 โดยเมื่อบริ ษทั ได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตามข้อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้น ดังกล่าว
รวมถึงเอกสารแสดงตัวตนต่าง ๆ เพื่อยืนยันสิ ทธิ และได้รับการอนุ มตั ิแล้ว ทางบริ ษทั จะส่ งชื่ อผูใ้ ช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบไปยังอีเมล์ที่ได้แจ้งลงทะเบียนมาเพื่อใช้ในการเข้าร่ วมประชุม E-AGM
ผ่านระบบของบริ ษทั ควิดแลบ จากัด ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่ สอดคล้องตามข้อกาหนดของสานักงานพัฒนาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ (สพธอ.)
กรณี ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถามที่ ตอ้ งการให้บริ ษทั ชี้ แจงในประเด็นของระเบี ยบวาระการประชุมที่ นาเสนอ
ในครั้งนี้ สามารถจัดส่ งคาถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail : ir@eastcoast.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 0-2152-7305
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
โดยคาสั่งของคณะกรรมการ

(นางสาวสาริ สา ทองกิ ตติกุล)
เลขานุ การบริ ษทั
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 หรื อ 202 หรื อ 209 โทรสาร 0-2152-7305
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จากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID -19) มีผลกระทบไปทัว่ โลก และธุรกิจการขนส่งทางอากาศ
หยุดการให้บริ การ ส่งผลให้ผถู ้ ือหุน้ อาจไม่ได้รับเอกสารแจ้งสิทธิประโยชน์ เช่น หนังสื อเชิญประชุม / เช็ค / ดราฟท์เงินปั น
ผล และใบหุน้ ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างชาติ ที่มีเบอร์มือถือจดทะเบียนใน
ประเทศไทยเพื่อรับ OTP สมัครใช้บริ การ Investor Portal ของบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์ของท่าน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่สนใจ สามารถสมัคร
ผ่าน URL Link: https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ข้ อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อ SETContactCenter : https://www.set.or.th/contactcenter
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 1
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์
โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
ก่ อนเริ่มการประชุม
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “ECF”) ได้ให้ขอ้ มูลต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ในวันนี้ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุม ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริ ษทั ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น เพื่อกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วเป็ นจานวน 239,871,897.50 บาท คิดเป็ นจานวนหุน้ สามัญที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 959,487,590 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 299,161,547 บาท คิดเป็ นจานวนหุ ้นสามัญทั้งหมด 1,196,646,188 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โดยขณะเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมการประชุมจานวนทั้งสิ้ น 71 ราย
นับรวมจานวนหุน้ ได้ 579,040,873 หุน้ เท่ากับร้อยละ 60.3490 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จานวน
959,487,590 หุ ้น โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 11 ราย และรับมอบฉันทะ 60 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตัวเอง 11 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 304,971,323 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 31.7848
2. ผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ 60 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 274,069,550 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 28.5642
ซึ่งขณะนี้ทางบริ ษทั มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว
ดังนั้นจึงขออนุญาตแนะนาคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมายภายนอกสาหรับวาระการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 4 หรื อ ECF-W4 รวมถึงสักขีพยานเพื่อทาหน้าที่ ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนน
เสี 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

มารมย์
โสคติยานุรักษ์

จารุ สมบัติ
วาสนาส่ง

ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ ส ระ
ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง และประธานกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
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5. นายไพบูลย์
6. นายชาลี
7. นายอารักษ์

อรุ ณประสบสุข กรรมการอิสระ
สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
สุขสวัสดิ์
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

*จานวนกรรมการที่ เข้าร่ ว มประชุ มคิ ด เป็ นสั ดส่ วนร้ อ ยละ 87.5 จากจานวนกรรมการทั้ง หมด 8 ท่ าน
**โดยมี รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และ ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ ง ในฐานะ
กรรมการอิสระ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย

กรรมการทีไ่ ม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
ผู้บริหารของบริษัท
1. นางสาวพชนัน
2. นายพงศ์พนั ธุ์

สิ งห์ภู่
สุริยอัมพร

กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (ผูบ้ ริ หารสูงสุดด้านบัญชีและ
การเงิน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจาปี 2563 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
1. นายอัครเดช
เปลี่ยนสกุล
ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษัท เอสอาร์ พีพี จากัด (SRPP) เพื่อปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงการ
ประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั และเพื่อทาหน้าที่ตอบ
ข้อซักถามในเนื้ อหาของวาระการประชุมเรื่ องการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของ
บริ ษทั ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) และการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
1. นายฤทธิชยั
งดงาม
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
1. นางสาวสาริ สา

ทองกิตติกลุ

เลขานุการบริ ษทั

อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ถู ือหุ้น โดยได้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
1. คุณลัดดา
สัพพัญญูสิริ
บริ ษทั ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสี ยง การนับคะแนน
เสี ยง และวิธีการคานวณคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
กติกาการประชุม
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูท้ ี่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่ วมการประชุม ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะ
เรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่ งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุ ้นได้ระบุ
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2.

3.

4.
5.

6.

ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะนาคะแนนที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูม้ อบฉันทะกาหนดมาล่วงหน้านี้บนั ทึกใน
ระบบและนามานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ
คะแนนเสี ยงรวมและจานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจานวนไม่เท่ากัน เนื่ องจากมีผถู ้ ือ
หุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะบางท่ านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะที่ เข้าร่ วม
ประชุ มทันในวาระใด จะมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่ มาเข้าร่ วมประชุ มทันและวาระที่
เหลืออยูเ่ ท่านั้น และสาหรับผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้องประชุมใน
วาระใด ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิ ของท่านได้ โดยส่ งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ก่อนออกจากห้องประชุม
การซักถามและแสดงความเห็นของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ เพื่อลดความเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาดเชื้อไวรัส
บริ ษทั ขอลดการถามตอบในที่ประชุม และงดจัดเตรี ยมไมโครโฟนสาหรับการสอบถาม โดยผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์
จะสอบถาม บริ ษทั จะจัดเตรี ยมกระดาษเพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นเขียนคาถามและส่ งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ณ จุด
ลงทะเบียน หรื อภายในสถานที่ประชุมภายหลังจากการนาเสนอข้อมูลประกอบวาระเพื่อพิจารณาเรี ยบร้อยแล้ว
โดยบริ ษทั ฯ จะตอบคาถามเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสี ยงเท่านั้น สาหรับคาถามอื่น ๆ บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิพิจารณาตามความเหมาะสม
บริ ษทั ขอจากัดระยะเวลาการจัดประชุมโดยใช้ระยะเวลาการพิจารณาวาระการประชุมทั้งหมดไม่เกิน 1 ชัว่ โมง 30 นาที
ภายในห้องประชุมจะมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม รวมผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะ
ไม่เกิน 50 คน เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนด การบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น ฉบับที่ 20 และในกรณี ที่
นัง่ เต็มผูถ้ ือหุ ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่ การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่ วมมือให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมด้วย
ตนเองมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมแทน
กรุ ณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูภ่ ายในห้องประชุม

การลงคะแนนเสียง
7. ในการลงคะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายมีคะแนนเสี ยง 1 หุ ้น ต่อ 1 เสี ยง ในกรณี ผูถ้ ื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 งให้เ จ้าหน้า ที่ หากใส่
เครื่ องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน การลงคะแนนเสี ยงนั้น ๆ จะถือว่าเป็ นโมฆะและถือเป็ นบัตรเสี ย
8. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะและถือเป็ นบัตรเสี ย
ก. บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
ข. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
ค. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
9. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนามาคานวณคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
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การนับคะแนนเสียง และวิธีการคานวณคะแนนเสียง
10. วิธีการคานวณคะแนนเสี ยงจะนับคะแนนเสี ยงเป็ นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
11. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 จะแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
a. วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ได้แก่
ได้แก่ วาระที่ 2 4 5 6 8 11 และวาระที่ 14 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนั บเฉพาะคะแนน
เสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสี ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือ
หุน้ ที่งดออกเสี ยง
b. วาระที่ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุม ได้แก่วาระที่ 7 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง นับจากเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม ที่
ออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
c. วาระที่ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ได้แก่ วาระที่ 9 10 12 และวาระที่ 13 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนน
เสี ยง นับจากเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมที่ออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
12. บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดตามรายละเอียดของ
ฐานคะแนนเสี ยงที่กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยส่ วนที่ เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย สาหรับผูท้ ี่ออกเสี ยง
เห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่ งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั หลังเสร็ จสิ้ นการ
ประชุม
13. 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
14. ผลของคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบ
โดยการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ บริ ษทั จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่ เป็ น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทาการ เพื่อให้บริ การแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่ วมประชุม
สาหรับรายงานประจาปี 2563 และรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจาปี 2563 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
เริ่มการประชุม
พลเอก เทอดศัก ดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริ ษ ทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ สระ ทาหน้าที่ เ ป็ น
ประธานในที่ ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 และดาเนิ นการประชุม ตาม
ระเบี ยบวาระการประชุม ดังนี้
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เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานฯ แจ้ง ให้ที่ ประชุม ทราบว่า เอกสารที่ ใช้ในการประชุมวันนี้ บริ ษ ทั ได้เผยแพร่ ไ ว้บนเว็บ ไซต์
ของบริ ษทั และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ”) ตั้งแต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2564 ซึ่ งบริ ษทั ได้
จัด ส่ งเอกสารประกอบการประชุม ให้แ ก่ผูถ้ ือหุ ้น เป็ นระยะเวลาล่ว งหน้า ไม่น ้อ ยกว่า 14 วัน ก่อ นวัน ประชุม ผูถ้ ือ หุ ้น
รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 จนถึงวันที่ 9
เมษายน 2564 ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดส่ งคาถามเข้ามาล่วงหน้า
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนด โดยเรี ยงตามลาดับรวมทั้งสิ้ น 15
วาระ
-วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติวาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
2563 ของบริ ษทั โดยได้มีการจัดทารายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.eastcoast.co.th เพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรื อไม่ และ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริ ษทั ที่จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
579,040,873
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
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รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า สรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นมา รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจาปี 2563
ซึ่งส่งให้ในรู ปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง โดยในวาระนี้ ขอ
เชิญ นายอารักษ์ สุ ขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผล
การดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยก่อนการชี้แจงผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การได้เรี ยนแจ้งนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริ ตคอรัปชัน่ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
บริ ษทั ได้จดั ทานโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การดาเนิ นงานของบริ ษทั
รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (www.eastcoast.co.th) และประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานของ
บริ ษทั รับทราบ และได้กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับการรับเรื่ องร้องเรี ยน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส การกระทาความผิด หรื อ
การกระทาอันส่ อไปในทางประพฤติมิชอบและการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบุคลากรของบริ ษทั ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและบริ ษทั ใน
อันที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีนโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
และพนักงานที่แจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต การถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับบริ ษทั และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy)
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็ นนโยบายที่จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต หรื อ CAC และจะต้องจัดทาหรื อสอบทานระบบควบคุมภายในของ
ตนเองตามแนวทางที่กาหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บุคคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะยืน่ ขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC
Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรอง ซึ่งขณะนี้ บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการเตรี ยมการจัดทาแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ
ให้มีความคืบหน้าอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะเข้าสู่ข้ นั ตอนการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่ วมโครงการ CAC ต่อไป
ลาดับต่อมา กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563 โดยสรุ ปได้ดงั นี้
ในรอบปี 2563 ได้มีเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ดังนี้
 รายได้รวมมีมูลค่า 1,415.63 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับปี 2562 ที่ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,290.94 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 9.66
 กาไรสาหรับปี (ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) มีมูลค่า 41.16 ล้านบาท และกาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
(ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) มีมูลค่า 27.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.00 และ 59 ตามลาดับ
 รายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน จะนาเสนอในวาระการพิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงิน ประจาปี 2563 ของบริ ษทั
 สรุ ปพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิ จเฟอร์ นิเจอร์ การดาเนิ นงานในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และโครงการต่าง ๆ ที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ที่ผา่ นมา
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(1) การลงทุนในธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์
นับตั้งแต่บริ ษทั ได้มีการปรับปรุ งโครงสร้างการดาเนิ นงานของบริ ษทั ใหม่เป็ นต้นมา และได้ดาเนิ นการ
วางแผนและเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการบริ หารความเสี่ ยง กระจายความเสี่ ยงในกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ตั้งแต่ช่วงก่อนที่
จะเกิดเหตุการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั
บริ ษ ัท ได้มี ก ารขยายตลาดเพิ่ ม ขึ้ น นอกเหนื อ ไปจากประเทศญี่ ปุ่ นซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ลู ก ค้า หลัก ที่ บ ริ ษ ัท ได้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และในปั จจุบนั สามารถขยายฐานลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยแบ่งเป็ น
(1) กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (Furniture Store)
(2) กลุ่มลูกค้า Home Center และ
(3) กลุ่มลูกค้ารายย่อย
นอกจากนี้ ในปี 2563 ที่ ผ่านมา เพื่อเป็ นการดาเนิ นการตามแผนกระจายความเสี่ ยง บริ ษทั ยังมุ่งมัน่ ขยาย
ตลาดออกไปยังประเทศต่าง ๆ เพิ่มเติมด้วย ทั้งในส่ วนของสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริ กา อินเดี ย เป็ นต้น และ
บริ ษทั ยังคงมีฐานลูกค้าภายในประเทศด้วย
ส าหรั บ ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษัท คื อ ธุ ร กิ จ เฟอร์ นิ เ จอร์ สามารถสรุ ปสั ด ส่ ว นการจ าหน่ า ยสิ น ค้า ทั้ ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศได้ ดังรายละเอียดที่ปรากฎในตาราง ต่อไปนี้
ข้ อมูลรายได้
ข้ อมูลรายได้
รายได้ จากการขาย-สุ ทธิ
รายได้อื่น ๆ
รายได้ รวม

2562
2563
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
1,254.18
97.16 1,384.49 97.80
36.72
2.84
31.14
2.20
1,290.90 100.00 1,415.63 100.00

แบ่ งตามประเภทช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. จาหน่ายภายในประเทศ
2. จาหน่ายต่างประเทศ
รายได้ จากการขาย-สุ ทธิ

2562
ล้ านบาท
548.28
705.90
1,254.18

%
43.72
56.28
100.00

2563
ล้ านบาท
515.19
869.30
1,384.49

%
37.21
62.79
100.00

ในปี 2563 การจาหน่ายภายในประเทศลดลงเนื่องจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทาให้ตอ้ งมีการ Lock
Down ในทุกภาคส่ วนเป็ นระยะเวลา 2 เดื อน แต่ในส่ วนการจาหน่ ายต่างประเทศมีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา
 ในรอบปี 2563 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในธุรกิจต่าง ๆ ของบริ ษทั ในส่วนต่าง ๆ
ทั้ง ในบริ ษ ัทย่อ ย และบริ ษทั ร่ ว ม ตามแผนงานการขยายการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ด้านพลังงานทดแทน และธุ รกิ จ ที่ จะเอื้ อ
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของธุรกิจหลัก โดยมีโครงสร้างการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ดังแผนภาพต่อไปนี้
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โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

(2) การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริ หารจัดการของ
บริ ษทั กรี น เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (“GEP”) ซึ่งบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด) เข้าลงทุน
ในสัดส่ วนร้อยละ 20 ปั จจุบนั โครงการดังกล่าวเริ่ มจาหน่ ายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ (COD) เฟสที่ 1 สาหรับ 50 เมกะวัตต์แรก
ตั้งแต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผา่ นมา จากขนาดกาลังการผลิตทั้งหมด 220 เมกะวัตต์
โดยตั้งแต่เริ่ ม COD เฟสที่ 1 เป็ นต้นมา บริ ษทั ฯ ยังคงได้รับรายได้ค่าไฟฟ้าจากรัฐบาลประเทศเมียนมาร์ เป็ น
ปกติ ทุกอย่างยังคงดาเนินการได้ แต่ท้ งั นี้ จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทาให้ไม่สามารถเดินทางระหว่าง
ประเทศได้ เนื่ องจากมาตรการ Lock Down ของแต่ละประเทศ รวมทั้งมาตรการกักตัว 14 วัน ในแต่ละพื้นที่ ส่ งผลให้การ
เดินทางระหว่างเมืองภายในประเทศเมียนมาร์ และการขนส่งอุปกรณ์และเครื่ องจักรต่าง ๆ เกิดความล่าช้าออกไป อันจะทา
ให้การก่อสร้างในเฟสที่ 2 เฟสที่ 3 และเฟสที่ 4 เกิดความล่าช้าจากแผนงานไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ผลการดาเนิ นงานในปี
2563 เฉพาะเฟสที่ 1 บริ ษทั ได้รับส่วนแบ่งกาไรตามสัดส่วนการเข้าลงทุนร้อยละ 20 ในจานวน 35.14 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อการดาเนินงานเสร็ จสิ้นทั้ง 4 เฟส บริ ษทั คาดการณ์วา่ จะได้รับส่วนแบ่งผลกาไรตามสัดส่วนการเข้า
ลงทุน คิดเป็ น 35 ล้านบาทต่อ 1 เฟส รวม 4 เฟส คิดเป็ นจานวนประมาณ 140 ล้านบาทต่อปี (ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน ณ
ขณะนั้น)
สาหรับสาเหตุของส่ วนแบ่งกาไรที่ ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เกิ ดจากมีการทบทวนแก้ไขตัวเลข
ประมาณการทางการเงิน (model) ของมาตรฐานบัญชี TFRIC 12 และปรากฎรายการค่าใช้จ่ายที่บนั ทึกในช่วงไตรมาสที่ 4
อาทิ โบนัสพนักงาน ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย เป็ นต้น
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โดยในลาดับต่อมา กรรมการผูจ้ ดั การได้นาเสนอกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อหลัก ๆ
โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้านรายได้จากการขาย บริ ษทั มีเป้ าหมายที่จะสร้างรายได้ให้เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 10 – 12
เนื่ องจากมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยในปั จจุบนั บริ ษทั ได้รับคาสั่งซื้ อจากลูกค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเป็ นจานวนมาก แต่ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทาให้เกิดปั ญหา
ขาดแคลนแรงงาน แต่บ ริ ษ ทั ก็ย งั คงมีแ ผนการด าเนิ น งานเพื ่อ ที ่จ ะสร้า งผลก าไรให้ม ากขึ้ น ตาม
แผนงานที่ได้วางไว้
2. ด้านการเงิน บริ ษทั ยังคงดาเนิ นงานตามแผนงานเพื่อลดต้นทุนทางด้านการเงิน ซึ่ งทีมผูบ้ ริ หารได้มีการ
ควบคุมดูแลอย่างสม่าเสมอ
3. การบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น โดยบริ ษทั ยังคงดาเนิ นการดูแลอย่างต่อเนื่ อง โดยการบริ หารความเสี่ ยง
เดิมที่มี อาทิ ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเสี่ ยงด้านวัตถุดิบ ความเสี่ ยงด้านการบริ หาร
ลูกค้าโดยการกระจายฐานลูกค้าให้มากขึ้ น ซึ่ งบริ ษทั ดาเนิ นการตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 โดยบริ ษทั ได้เพิ่มช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และอยูร่ ะหว่าง
การพัฒนาให้สามารถจาหน่ายสิ นค้าได้หลากหลายประเภทมากขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่ อง ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจด้าน
พลังงานทางเลือก หรื อธุรกิจอื่น ๆ เพื่อนามาเสริ มความเข้มแข็งให้กบั บริ ษทั
4. New Normal ภายหลัง COVID-19 อันส่ งผลกระทบไปทัว่ โลก แต่จากการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์
ตลอดทั้งปี 2563 ที่ผ่านมา ทุกธุรกิจต้องมีการปรับตัวและวางแผนการดาเนิ นงานให้ทนั ต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงและเรี ยนรู ้เพื่อที่จะเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
โดยภาพรวมสาหรับในปี 2564 นี้ บริ ษทั จะยังคงดาเนิ นโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้เกิดขึ้นทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมต่อไป
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็ นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ โดยใน
วาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามดังต่อไปนี้
นางสาว สุพัตรา สิ ทธิ ชัย ผู้ถือหุ้ น มีประเด็นสอบถาม 2 เรื่ อง ดังต่ อไปนี ้
1. การดาเนิ นงานในธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัท เป็ นอย่ างไร ทั้งในเรื่ องของการเพิ่มเครื่ องจักร กาลั งการ
ผลิต ปั จจัยด้ านแรงงาน และการจาหน่ ายสิ นค้ าออนไลน์
2. เรื่ องสั ดส่ วนการดาเนิ นงานด้ านพลังงานไฟฟ้า และบริ ษัทมีแผนการลงทุนในโครงการอื่ น ๆ หรื อไม่
เช่ น โรงไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนาม
กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคาถามในประเด็นต่ าง ๆ ดังนี ้
1. เรื่ องธุรกิจเฟอร์ นิ เจอร์ ในช่ วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บริ ษัทได้ มีการเพิ่มกาลังการผลิต เพื่อรองรั บคา
สั่ งซื ้อที่เพิ่มขึ น้ โดยการจัดหาเครื่ องจักรเพิ่มเข้ ามา ใช้ ระบบ Semi-Automatic เพื่อทดแทนแรงงาน
บางส่ วน และได้ มีการปรั บลดจานวนแรงงานเหลือ 80 คน จากเดิม 150 คน สาหรั บสายการผลิตบาง
สาย ซึ่ งบริ ษัทมีเป้ าหมายที่จะลดจานวนแรงงานลงให้ เหลือเพียง 40 – 50 คน ต่ อหนึ่ งสายการผลิต
นอกจากนีใ้ นแผนการพัฒนาระบบออนไลน์ บริ ษัทยังคงเดินหน้ าอย่ างต่ อเนื่ อง และมีแผนงาน
ที่จะขยายไลน์ ผลิตภัณฑ์ ที่จะจัดจาหน่ ายผ่ านช่ องทางออนไลน์ ได้ ให้ เพิ่มมากขึ น้ ซึ่ งในปั จจุบันอยู่
ระหว่ างการทดลองตลาด และการจาหน่ ายสิ นค้ าผ่ านช่ องทางออนไลน์ ให้ มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ น้
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มากกว่ าร้ อยละ 100 แต่ ยังคงไม่ ส่งผลกระทบต่ อรายได้ อย่ างมีนัยสาคัญ เนื่ องจากยังไม่ ได้ ดาเนิ นการ
อย่ างเต็มที่
2. ด้ านธุรกิจพลังงาน หากไม่ เกิดสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 และเหตุการณ์ รัฐประหารใน
ประเทศเมียนมาร์ แผนการเดิมเฟสที่ 2 จะต้ องแล้ วเสร็ จในเดือนสิ งหาคม 2564 แต่ ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ที่
เกิดขึ น้ ทาให้ ต้อ งปรั บ เปลี่ยนแผนงานออกไป โดยจะดาเนิ นการในเฟสที่ 2 ให้ แล้ วเสร็ จภายในปี
2564 ทั้งนีท้ ั้งนั้น ต้ องขึน้ อยู่กับสถานการณ์ ต่าง ๆ ด้ วย หากเกิดความล่ าช้ าออกไปบริ ษัทก็มีแผนงาน
ที่จะเร่ งก่ อสร้ างเฟสที่ 2 3 และ 4 ไปพร้ อมกัน เพื่อให้ แล้ วเสร็ จทั้งหมดภายในปี 2565 นี ้
ภายหลังการนาเสนอข้อมูลผลการดาเนิ นงานทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ื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 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้แจ้ง ต่อที่ ป ระชุ ม ว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม พรบ.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
โดยในวาระนี้ ขอเชิ ญนายพงศ์พนั ธุ์ สุ ริยอัมพร ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิ น (“ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน”) เป็ นผูร้ ายงานเรื่ องงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ใน
รอบปี 2563 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
สอบทานงบการเงินประจาปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จากัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิงบ
การเงินประจาปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่ องจากเห็ นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ทั้งนี้ งบการเงิ นดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจาปี 2563 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว
นอกจากนี้ ยงั ได้นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจาปี 2563 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
 รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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 ผูส้ อบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 และผลการดาเนิ นงานรวม และกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 สรุ ปคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ปรากฎตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระต่อที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ดังนี้
o ในส่ วนของธุ รกิ จเฟอร์ นิเจอร์ บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขาย – สุ ทธิ ในช่วงปี 2563 เทียบกับช่วงปี
2562 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 8.96 สาหรับงบเฉพาะกิจการ และมีรายได้จากการขาย - สุ ทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ
10.39 สาหรับงบการเงินรวม ทั้งนี้เกิดจากตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 2 บริ ษทั ฯ เริ่ มกลับมามีคาสัง่ ซื้ อ
เฟอร์ นิเจอร์ จากลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกครั้ ง หลังจากที่ ประสบปั ญหารายได้จากการขาย
ลดลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 จนถึงกลางไตรมาสที่ 2 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโคโรน่า
ไวรั ส สายพันธ์ ใ หม่ (COVID-19) ซึ่ ง สาเหตุส าคัญ ของคาสั่ง ซื้ อ ที่ เ พิ่ มขึ้ น เกิ ด จากลู ก ค้า ในกลุ่ ม
สหรัฐอเมริ กา อินเดีย และจีน เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ เท่ากับร้อยละ 658.47 ร้อยละ 421.16
และร้ อยละ 251.71 ตามลาดับ เมื่ อเที ยบกับคาสั่งซื้ อที่ เกิ ดขึ้ นในช่ วงปี 2562 ที่ ผ่านมา ส่ งผลให้
ภาพรวมทั้งปี บริ ษทั ฯ สามารถสร้างรายได้จากการส่ งออกเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.03 ในขณะที่
รายได้จากการจาหน่ายภายในประเทศลดลงร้อยละ 5.92 ภายในสถานการณ์ COVID-19
o โดยช่ ว งปี 2563 บริ ษ ัท ฯ มี สัด ส่ ว นรายได้จ ากการจ าหน่ า ยเฟอร์ นิ เ จอร์ ส่ ง ออก และจ าหน่ า ย
ภายในประเทศคิ ดเป็ นสัดส่ วนของรายได้จากการขายทั้งหมดเท่ ากับ ร้ อยละ 63 และร้อยละ 37
ตามลาดับ
o สาหรั บรายได้อื่น ๆ ของปี 2563 ลดลงเมื่ อเที ยบกับปี 2562 เกิ ดจากบริ ษทั ฯ มี กาไรจากการขาย
สิ นทรัพย์เป็ นจานวน 6.54 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงปี 2563 ไม่ปรากฎรายการกาไรดังกล่าว
o ในส่วนของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปี 2563 เท่ากับ 1,415.63 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจาก
ช่วงปี 2562 เท่ากับ 124.70 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 9.66
o สาหรับรายการส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2563 มี
มูลค่าเท่ากับ 35.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดี ยวกันของปี ก่อนที่มีมูลค่า 10.76 ล้านบาท เกิดจาก
การรับรู ้กาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม คือ บริ ษทั กรี น เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (GEP)
ซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศ
เมียนมาร์ โดยบริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (ECF-P) ในฐานะบริ ษทั ย่อย เข้าลงทุนในสัดส่ วนร้อย
ละ 20 ปั จจุ บันมี รายได้เชิ งพาณิ ชย์สาหรั บโครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ ตั้งแต่วนั ที่ 27
ธันวาคม 2562 ปั จจุบนั ทาง GEP อยูร่ ะหว่างเริ่ มดาเนิ นการก่อสร้างเฟสที่ 2 และจะเร่ งดาเนิ นการ
ก่อสร้างสาหรับเฟสที่เหลือให้ครบทั้ง 4 เฟสให้แล้วเสร็ จภายในปี 2565 ต่อไป
o สาหรั บภาพรวมของต้นทุ นและค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นในช่ วงปี 2563 บริ ษทั ฯ มี สัดส่ วนต้นทุ นขาย
เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญโดยเพิ่มขึ้นจากสัดส่ วนร้อยละ 65.96 เป็ นร้อยละ 76.10 เมื่อเทียบกับรายได้
รวม โดยสาเหตุเกิ ดจากค่าแรงงานที่ ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงยุค COVID-19 จากการที่ ไม่สามารถรั บ
แรงงานต่างด้าวเข้ามาเพื่อเพิ่มกะในการผลิตได้ทาให้ตอ้ งจ่ายค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้นตามจานวนคนงานที่
มีในขณะที่บริ ษทั ฯ มีคาสัง่ ซื้อสิ นค้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยงั เกิดจากปรับปรุ งสิ นค้าระหว่างผลิตที่คา้ ง
นานเพื่อนามาเป็ นสิ นค้าเพื่อการจัดจาหน่ายได้อีกครั้ง จึ งทาให้มีตน้ ทุนค่าแรงและวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา ซึ่ งถึงแม้วา่ จะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนการผลิตต้นทุนขายที่ เพิ่ม
สู งขึ้ น แต่นโยบายดังกล่าวจะช่ วยเพิ่มสภาพคล่องด้านกระแสเงิ นสดให้กับบริ ษทั ฯ ได้ในที่ สุด
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o

o

o

o

o

นอกจากนี้ยงั เกิดจากสาเหตุที่กลุ่มผูผ้ ลิตสิ นค้าประเภทไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้เอ็มดีเอฟปรับราคา
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้เอ็มดีเอฟ เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็ นวัตถุดิบที่สาคัญในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โดยมี
ระดับการปรับราคาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 10 ตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่
ช่วงปลายไตรมาสที่ 4 เป็ นต้นมา นอกจากนี้ในช่วงที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ประสบปั ญหาขาดแคลนตูค้ อน
เทนเนอร์ สาหรั บบรรจุ สินค้าเพื่ อการส่ งออก แม้การจัดจาหน่ ายจะก าหนดราคาเป็ น FOB ซึ่ ง
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าเป็ นภาระของผูซ้ ้ื อ แต่อย่างไรก็ตามปั ญหาที่เกิดขึ้นทาให้เกิดต้นทุนค่า
เสี ยโอกาสในการจัดส่งสิ นค้าที่ล่าช้ากว่าเดิม
อย่างไรก็ตามต้นทุนในการจัดจาหน่ าย และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ในสัดส่ วนเมื่อเที ยบกับรายได้
รวมยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ องเมื่อเทียบกับช่วงปี ก่อน จากการปรับกลยุทธ์ช่องทางการจัด
จาหน่ายสิ นค้าใหม่ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย จากอดีตที่มีการจาหน่ายสิ นค้าผ่านโชว์รูม ELEGA
ที่ปัจจุบนั ได้ยกเลิกการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว รวมถึงการปรับแผนการบริ หารงานสาหรับ
การจาหน่ายสิ นค้าผ่านร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งรายย่อยทัว่ ประเทศ (Dealer) ใหม่
สาหรับต้นทุนทางการเงิ นที่ มีสัดส่ วนเพิ่มขึ้น เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีการออกและเสนอขายหุ ้นกูช้ ่วง
เดือนมิถุนายน ปี 2563 ที่ผา่ นมาในมูลค่ากว่า 581.10 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยหุ ้นกูใ้ นส่ วนนี้ อยู่
ที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี นอกจากภาระหนี้ จากหุ ้นกูใ้ นส่ วนที่ ได้มีการออกและเสนอขายเมื่อช่วงเดื อน
มิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีภาระหนี้ ที่เพิ่มขึ้นจากเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี และหนี้ เงินกูย้ ืมระยะ
สั้นต่าง ๆ ที่ เพิ่มขึ้นโดยมีมูลค่าประมาณ 866 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เที ยบกับมูลค่า
ประมาณ 720 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยภาระหนี้ สินส่ วนนี้ จะมีตน้ ทุนทาง
การเงิ นอยู่ที่ต้ งั แต่ร้อยละ 6.5 ถึ งร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่ งสาเหตุที่สาคัญของการเพิ่มขึ้ นของภาระหนี้
นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริ มสภาพคล่องของธุ รกิ จแล้ว บริ ษทั ฯ ยังคงมีภาระการใส่ เงิ น
ลงทุนในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้เป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินที่คาดว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการได้กาหนดเงื่อนไข
การใส่ เงิ นเพิ่มทุ นไว้ โดยการจัดหาเงิ นดังกล่าวที่ บางส่ วนมี ตน้ ทุนทางการเงิ นที่ สูงเป็ นหนึ่ งใน
ทางเลือกที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เนื่ องจากสถาบันการเงิ นซึ่ งโดยปกติจะเป็ นผูใ้ ห้
การสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษทั ฯ เป็ นหลักมีความระมัดระวังอย่างมากต่อการให้การสนับสนุน
สิ นเชื่อในขณะนี้
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ตระหนักดีถึงปั ญหาต้นทุนทางการเงินที่สูงอย่างมีนยั สาคัญที่เกิดขึ้นในขณะนี้
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาหาแนวทางการลดต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้น ซึ่ งคาดว่า จะ
เริ่ มเห็นผลได้ต้ งั แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เป็ นต้นไป
โดยภาพรวมของกาไรที่ เกิ ดขึ้นในช่วงปี 2563 ในส่ วนของงบการเงิ นรวม หากพิจารณาจากกาไร
ขั้นต้น พบว่าปรับตัวลดลงร้อยละ 23.69 ทั้งนี้ เกิดจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายด้วยสาเหตุ
ตามที่ ได้อธิ บายไว้ขา้ งต้น นอกจากนี้ ยงั เกิ ดจากต้นทุนทางการเงิ นที่ เพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั ฯ มีกาไร
สาหรับงวด ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ เท่ากับ 41.16 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 41.10 เมื่อเทียบ
กับช่วงปี ก่อน คิดเป็ นอัตราส่วนกาไรสาหรับงวด (ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) ต่อรายได้รวม เท่ากับ
ร้อยละ 2.91 สาหรับปี 2563 เทียบกับร้อยละ 5.41 สาหรับปี 2562 ที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ ในช่วงปี 2563 บริ ษทั ฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงานเท่ากับ
153.58 ล้านบาท จากที่ ติดลบ 58.89 ล้านบาท ในช่ วงปี ก่อน ซึ่ งมาจากปริ มาณคาสั่งซื้ อที่ เพิ่มขึ้ น
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ส่ งผลให้มีกระแสเงิ นสดรับของรายได้จากการขายเข้ามาเพิ่มขึ้น รวมถึงการบริ หารจัดการลูกหนี้
การค้าที่ดีข้ ึนจากจานวนวันเรี ยกเก็บหนี้ที่ลดลงเป็ น 83.59 วัน จากปี ก่อนที่ 91.81 วัน
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 3,544.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 เท่ากับ 196.41 ล้านบาท โดยสาเหตุสาคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงิ นสด จาก 84.06 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเป็ น 187.14 ล้านบาท และ
รายการเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าซึ่ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าว
เกิดจากการชาระส่ วนเพิ่มทุน (Equity) ของบริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (ECF-Power) ในฐานะ
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียน
มาร์ ภายใต้การบริ หารจัดการโดยบริ ษทั กรี น เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (GEP) ที่ ECFPower ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 20 โดยในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ECF-P ได้ลงทุนเพิ่มเติมใน GEP
อีกเป็ นจานวนเงิ นประมาณ 227.20 ล้านบาท โดยยังคงมี ส่วนที่ เหลื อที่ จะต้องลงทุ นเพิ่มเติ มใน
อนาคตอีกประมาณ 91.50 ล้านบาท ในระหว่างปี 2564 นี้
สาหรับรายการที่ ECF-Power จะจาหน่ายไปซึ่ งหุ ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยูใ่ นสัดส่ วนร้อยละ 33.37
ของ บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด คิดเป็ นจานวนหุ ้นสามัญเท่ากับ 1,938,760 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในมูลค่าราคาขายที่ 233.88 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั ไพร์ ซ ออฟ วูด้ โฮลดิ้ง
จากัด ในฐานะผูจ้ ะซื้ อ ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ ผ่านมานั้น ขณะนี้ ได้ดาเนิ นการปิ ดการซื้ อขายเสร็ จสิ้ นตั้งแต่วนั ที่ 24
ธันวาคม 2563 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงไม่ปรากฎรายการสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อรอการขายในงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,304.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 มูลค่า 198.31 ล้านบาท โดยสาเหตุสาคัญเกิดจากยอดคงค้างภาระหนี้เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากเดิม 522.48 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้นเป็ น 601.83 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงรายการเจ้าหนี้ การค้าที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ
62.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อนตามปริ มาณการสั่งซื้ อวัตถุดิบเพื่อรองรับต่อคาสั่งซื้ อสิ นค้าของ
ลูกค้า
โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,239.78 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยประมาณ 2
ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีมูลค่า 1,241.68 ล้านบาท

จากที่ ได้นาเสนอรายละเอียดของงบการเงิ น ประจาปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ กล่าวมา
ทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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มติที่ประชุ ม
ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญ ชี
ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย ประจาปี 2563 สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ด้ว ยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉัน ท์จ าก
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 5

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
579,040,873
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรสะสมและการจ่ ายเงินปั นผล สาหรั บผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสื อ
เชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิ ญ นางสาวสาริ สา
ทองกิตติกลุ เลขานุการบริ ษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สาหรับข้อเท็จจริ ง และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้
ดังนี้
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
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 โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั 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 ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายไว้แล้ว จานวน 1,550,000 บาท
ดังนั้น ทางบริ ษทั จะขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมายดังกล่าว และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563 ดังนี้
 พิจารณาจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 1,550,000 บาท (หนึ่ งล้านห้าแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) คิดเป็ นร้อยละ 5.09 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี ดังนั้น บริ ษทั จะมีทุนสารองสะสมตามกฎหมาย
รวมจานวน 28.95 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.68 ของทุนจดทะเบียน
 พิจารณาจ่ายเงิ นปั นผล ประจาปี 2563 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.0125 บาท โดยจ่ายจากส่ วนที่
ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) 0.0104 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปั นผลคืนได้ และจ่ายจากส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (Non-
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BOI) ที่ ตอ้ งเสี ยภาษีเงิ นได้นิติบุค คลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ 0.0021 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 11,994,000 บาท
โดยขอนาเสนอข้อมูลโดยเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2562 และ ปี 2563 ดังนี้
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ในรอบปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 33.72 ล้านบาท และ
30.45 ล้านบาท ตามลาดับ
ในขณะนี้มีจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วเท่ากับ 959.49 ล้านหุน้ ซึ่งมีจานวนหุน้ เท่ากับปี ก่อน
คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทั้งสิ้นต่อหุน้ ในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 0.0167 บาทต่อหุ ้น และ 0.0125 บาท
ต่อหุน้ ตามลาดับ
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น เท่ากับ 16.03 ล้านบาท และ 11.99 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี
2562 และ ปี 2563 บริ ษทั สามารถจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ หลังหักสารองตามกฎหมายมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลสู ง
กว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และมีกาหนด
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการสาหรับวาระนี้ ตามที่ ปรากฎในหนังสื อ
เชิญประชุมซึ่งได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เรี ยบร้อยแล้ว
ดังนั้นจึ งขอเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรก าไรสะสม และการจ่ ายเงิ นปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติ อนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสะสม และการจ่ายเงิ นปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงาน ประจาปี
2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 6

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
579,040,873
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ ไว้ในหนังสื อ
เชิ ญประชุมที่ ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นแล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ได้เรี ยนเชิ ญ รศ.ทรงกลด
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จารุ สมบัติ (“รศ.ทรงกลดฯ”) ในฐานะประธานกรรมการสรรหา เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รศ.ทรงกลดฯ ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น ว่า ส าหรั บ เหตุ ผ ลประกอบการพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ มีดงั นี้
ตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชน และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 และ 18 สรุ ปใจความสาคัญว่า ในการประชุม
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 2564
ครั้ งนี้ กรรมการที่ ต ้องพ้น จากตาแหน่ ง ตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้ง หมด มี 3 ท่ า น โดยรายชื่ อ
คณะกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในรอบนี้ ตามมติที่ได้พิจารณานาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ ประสงค์จะเสนอชื่ อบุคคลที่ เห็ นสมควรได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยนาประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 2 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ นายชาลี สุขสวัสดิ์ และ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของ
กฎหมาย รวมถึ ง กฎเกณฑ์ ระเบี ย บปฏิ บัติ ต่ า ง ๆ ตามที่ ห น่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลได้ก าหนดไว้ รวมทั้ง เป็ นผู ้มี ค วามรู ้
ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงด้านบัญชี การเงิน และการบริ หาร
เป็ นอย่างดีซ่ ึงจะส่งผลเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั สมควรเลือกกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับ
เข้าเป็ นกรรมการและเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษ ทั : บุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ แล้วว่า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณากลัน่ กรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด รวมถึงเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนิ นงาน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริ ษทั
อีกทั้ง รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งใน
ครั้งนี้ (ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า ท่านได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ไม่เคยมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสิ นใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นมาโดยตลอด ดังนั้นการ
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รักษากรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถไว้กบั บริ ษทั จะส่ งผลให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์ และในส่ วนของการเสนอ
เพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกับไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่ อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นครั้งนี้ ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จึ งพิจารณาเห็ นชอบตามความเห็ นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่ อ
บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามกาหนด
วาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ เพื่อดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ ษทั
กรรมการอิ สระ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
เพื่อดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนาม กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการ
สรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม กรรมการ
บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการ
สรรหา และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามรายละเอียดที่นาเสนอ
ต่อไป
โดยในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสี ยง
เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลต่อไป และบริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนน
เสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งในกรณี ที่ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(ในการพิจารณาเลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ บริ ษทั จะพิจารณาอนุ มตั ิ เป็ น
รายบุคคล)
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการอ่านผลการลงคะแนนเสี ยงในที่ ประชุ มโดย คุณลัด ดา สั พ พัญ ญูสิริ อาสา
พิทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้ น ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ มีข้อเสนอแนะต่ อประธานฯ เกี่ยวกับการอ่ านผล
การคะแนนเสี ยงในลาดับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ โดยขอให้ ประธานฯ แก้ ไขการ
อ่ านมติการลงคะแนนเสี ยงโดยเห็นด้ วยจาก 579,040,873 เสี ยงเป็ น เห็นด้ วย 579,040,773 เสี ยง และไม่ เห็นด้ วย 100 เสี ยง
ซึ่ งในที่ประชุมประธานฯ ได้ ดาเนินการอ่ านผลการลงคะแนนเสียงให้ ถกู ต้ องเป็ นที่เรี ยบร้ อย
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
579,040,773
100
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

นายชาลี สุขสวัสดิ์

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
579,040,873
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 7

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
579,040,873
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี้ไว้ในหนังสื 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 ือหุน้ ว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ
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สาหรั บหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทนได้นาเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ ผ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ การพิจารณาจานวนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ที่มีอยูต่ ามโครงสร้างการดาเนิ นธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริ ษทั ได้รับจาก
การปฏิ บตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยการนาข้อมูลค่าตอบแทนที่ กาหนดในเบื้ องต้นไปเปรี ยบเที ยบอ้างอิงกับรายงานการ
สารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ซึ่งจัดทาโดยฝ่ 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
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็ นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
2564 อนุ มตั ิค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยต่าง ๆ ของบริ ษทั ประจาปี 2564 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั จะแบ่งออกเป็ นค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ ยประชุม และค่าตอบแทน
พิเศษหรื อโบนัส ดังนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
39,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 2562 และ 2563
อีกจานวน 5,000 บาท ต่อเดือน
 กรรมการ
29,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 2562 และ 2563
อีกจานวน 5,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
34,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 2562 และ 2563
อีกจานวน 5,000 บาท ต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
29,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิม่ ขึ้นจากปี 2561 2562 และ 2563
อีกจานวน 5,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 9,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง (เท่ากับการจ่ายใน
รอบปี 2563) ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
4) สาหรั บสิ ทธิ ประโยชน์อื่น ๆ เช่ น ค่าชดเชยพาหนะเดิ นทาง สวัส ดิ การค่าตรวจสุ ขภาพประจาปี ค่ า
สมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา (Sport Club) หรื อสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรื อสันทนาการ (Member
Club) : -ไม่มีอนึ่ ง ในปี 2563 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น
4,983,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยูใ่ น
รายงานประจาปี 2563 ส่วนโครงสร้างการจัดการ หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
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อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริ ษทั ได้
กาหนดนโยบายในการควบคุมการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกเหนื อจากค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ ย
ประชุม โบนัส ที่ ได้ระบุไว้ขา้ 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 - 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 เป็ น
วงเงินจานวนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ
ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส ดังรายละเอียดข้างต้น
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 ตามที่ได้
นาเสนอมา
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสอง
ในสามจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 8

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
579,040,873
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2564
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า บริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ ไว้ในหนังสื อ
เชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยในส่ ว นของเหตุ ผลประกอบการพิจ ารณาในวาระนี้ ขอเชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ยานุ รักษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ตาม พ.ร.บ.มหาชนจากัด กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบ
บัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดให้มีการ
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หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้หน่วยงานกากับดูแลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเมื่อไม่นานมานี้ วา่ โดยให้เริ่ มตั้งแต่รอบปี
บัญชี 2562 นี้เป็ นต้นไป บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี (ในสานักงานเดิมหรื อต่างสานักงานก็ได้) โดย
ผูส้ อบบัญชี รายเดิ มลงนามรับรองงบการเงิ นไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรื อไม่ก็ตามได้สูงสุ ดรวมกันไม่เกิน 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 2563
เป็ นปี ล่าสุ ด และเป็ นปี ที่ 4 ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ของการเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีได้ทาหน้าที่ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ และมีขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบั บริ ษทั เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบ
บัญชีกบั บริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งมีความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่โดยปราศจากอิทธิ พลของบุคคลอื่นที่ทาให้เกิดความสงสัยในความเป็ นกลางหรื อความเที่ยง
ธรรมของผูส้ อบบัญชี
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 จึ งมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เพื่อแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5389 หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2803 หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2564 และในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่า
สอบบัญชี ประจาปี 2564 ที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
สาหรับปี 2564 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี ซึ่ งเป็ นอัตราเดิมเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2563 ซึ่ ง
สมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดงั กล่าวต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2564 ในส่วนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ตามที่
กล่าวมา
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 9

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
579,040,873
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุ มัติการลดทุ นจดทะเบีย นของบริ ษัท จานวน 59,289,649.50 บาท จากทุ นจดทะเบีย นเดิม
299,161,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญทีย่ งั ไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริษัท จานวน 237,158,598 หุ้น มูลค่ าที่
ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 239,871,897.50 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
959,487,590 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ เลขานุการบริ ษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136
แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน กาหนดไว้วา่ บริ ษทั จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้
เมื่อหุน้ ทั้งหมดได้ออกจาหน่ายและได้รับชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ ้นที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายนั้นเป็ นหุ ้นที่ออก
เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ดังนั้น เพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ได้ อันเนื่ องจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”)
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามรายละเอี ยดที่ จะนาเสนอต่อไปในวาระที่ 11 และเพื่อให้เป็ นไปตามที่ พ.ร.บ. บริ ษทั
มหาชนได้กาหนดไว้ บริ ษทั จึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 299,161,547 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน 237,158,598 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.25 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 959,487,590 หุ ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ทั้งนี้ หุ ้นสามัญที่ ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ จานวน 237,158,598 หุ ้น เป็ นหุ ้นสามัญที่ เหลือจากการจัดสรรโดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. หุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวน 129,958,598 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่ งเป็ นหุ ้นที่
เหลื อจากการรองรั บการใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3
(ECF-W3) ซึ่ง ECF-W3 ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผา่ นมา
2. หุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวน 95,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่ งได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate)
3. หุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายจานวน 12,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อจัดสรร
สาหรับรองรับการปรับสิ ทธิ ของ ECF-W3 เนื่ องจากการที่ บริ ษทั ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ตามข้อ (2)
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4. หุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวน 200,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อจัดสรรสาหรับ
การปรับสิ ทธิของ ECF-W3 เนื่องจากบริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ได้ของบริ ษทั ตามมติที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั จานวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้
ออกจ าหน่ า ยของบริ ษัท จ านวน 237,158,598 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.25 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 959,487,590 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 299,161,547 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน 237,158,598 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.25 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 959,487,590 หุ ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 10

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
579,040,873
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

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 วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ เลขานุการบริ ษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขานุ การบริ ษทั ได้แ จ้งต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า วาระนี้ เป็ นวาระสื บเนื่ องจากวาระที่ 9 เรื่ องการลดทุนจด
ทะเบียนและเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดของวาระการประชุมที่ผา่ นมา บริ ษทั ต้องดาเนิ นการ
แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้
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“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ

239,871,897.50 บาท (สองร้อ ยสามสิ บเก้าล้านแปดแสนเจ็ด หมื่นหนึ่ ง
พันแปดร้อยเก้าสิ บเจ็ดบาทห้าสิ บสตางค์)
959,487,590 หุ ้น (เก้าร้อยห้าสิ บเก้าล้านสี่ แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
เก้าสิ บหุน้ )
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
959,487,590 หุ ้น (เก้าร้อยห้าสิ บเก้าล้านสี่ แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
เก้าสิ บหุน้ )
- หุ ้น (ไม่มี)”

นอกจากนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาและ
อนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4. ของบริ ษทั ตามรายละเอียดที่นาเสนอข้างต้น
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียน และมอบอานาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ต่อกรม
พัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มี อานาจแก้ไขและเพิ่มเติ มถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบี ยนด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
579,040,873
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00
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วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ครั้ งที่ 4
(“ECF-W4”) จานวน 191,897,518 หน่ วย ให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิมของบริษัท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ เลขานุการบริ ษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการขออนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เนื่ องจาก
ปั จจุบนั บริ ษทั มีแผนธุรกิจที่จะขยายกาลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ซ่ ึ งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ด้วย
การลงทุนเพิ่มในเครื่ องจักรแบบกึ่ งอัตโนมัติสาหรับกระบวนการผลิตสิ นค้า และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิ ม
รวมถึงการหาแนวทางเพื่อช่วยเสริ มสภาพคล่องทางการเงินและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการรวมทั้งเสริ มสร้าง
ให้บริ ษทั มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจหลักของบริ ษทั
รวมถึงการลงทุนในธุรกิจด้านอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริ ษทั ในระยะยาว
ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อเป็ นการรองรับการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริ ษทั ในช่วงปี 2564 - 2567 ทั้งในเรื่ อง
ของจานวนเงินลงทุน และระยะเวลาการใช้เงิน บริ ษทั ได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้เงิ นของบริ ษทั ทั้งตลาดเงิ นและตลาดทุ น โดยพิจารณาเห็ นว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
COVID-19 แม้สถานการณ์ปัจจุบนั จะเริ่ มดี ข้ ึนบ้างจากการจัดหาวัคซี นได้แล้ว แต่เพื่อเป็ นแนวทางการป้ องกันความเสี่ ยง
และการขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น บริ ษทั จึ งได้พิจารณาแนวทางในการระดมทุนผ่านตลาดทุนด้วย
วิธีการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับการจัดเตรี ยม
ไว้เป็ นแหล่งเงินทุน โดยพิจารณาว่า จะเป็ นอีกแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริ ษทั ในช่วง
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จึงมีความเห็นว่า การระดมทุนด้วยการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) จานวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น เพื่อนาเงินที่จะได้จากการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตาม ECF-W4 ไป
ใช้สาหรั บเป็ นเงิ นทุนหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิ นให้แก่ บริ ษทั และเพื่อการขยายธุ รกิ จหลัก และ/หรื อธุ รกิ จ
เกี่ ยวเนื่ อง รวมถึงการลงทุนในธุ รกิ จอื่น ๆ ตามแผนธุ รกิ จของบริ ษทั ดังที่ กล่าวในข้างต้น เป็ นวิธีการระดมทุนที่ มีความ
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
อย่างไรก็ตามการระดมทุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยจะขึ้นอยูก่ บั จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
มีการใช้สิทธิ โดยผลกระทบสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ ้น (Control Dilution) ในกรณี น้ ี จะไม่เกิดผลกระทบ หากผูถ้ ือหุ ้น
เดิ มใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W4 ทั้งจานวน และในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มไม่ใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W4 แต่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECFW4 ทั้งจานวน จะทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เดิมลดลงร้อยละ 16.67
2. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ไม่เกิ ดผลกระทบ เนื่ องจากราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ECF-W4 เท่ากับ 2 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งสู งกว่าราคาตลาดที่ 1.59 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งคานวณจากราคาตลาด
ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ าหนัก ของหุ ้น ย้อ นหลัง 15 วัน ท าการก่ อ นวัน ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท (วัน
พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) และ
3. ด้านการลดลงของกาไรสุ ทธิ ต่อหุ น
้ (EPS Dilution) จะมีผลกระทบสูงสุดอยูท่ ี่ร้อยละ 16.67
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ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาเมื่อเที ยบกับประโยชน์ที่ผูถ้ ื อหุ ้นจะพึงได้รับจากการนาเงิ นทุนที่ ได้จากการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W4 ไปลงทุนตามแผนธุรกิจข้างต้น ซึ่งจะนามาสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนที่
ดีอนั จะเป็ นผลดีกบั การเติบโตของบริ ษทั ในระยะยาว
สาหรับรายละเอียดผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) การลดลง
ของราคา (Price Dilution) และการลดลงของกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น (EPS Dilution) สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 7 ของหนังสื อเชิญประชุม สรุ ปรายละเอียดสาคัญของ ECF-W4
โดยสรุ ปรายละเอียดเบื้องต้นของ ECF-W4 มีดงั นี้
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

:

ชนิดของหลักทรัพย์
จานวนที่ออก
ราคาต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วิธีการจัดสรร

:
:
:
:
:
:
:

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิ
เทค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ” หรื อ “ECF-W4”)
ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
191,897,518 หน่วย
0.00 บาท จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
2.00 (สอง) บาทต่อหุน้
2 มิถุนายน 2564 หรื อวันที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในอัตรา 5 หุน้
เดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) โดยบริ ษทั ได้
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับ ECF-W4 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 21
พฤษภาคม 2564 และจะเสนอขาย ECF-W4 ให้แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (วันที่ 22 เมษายน 2564) มีม ติให้
ออกและเสนอขาย ECF-W4 จานวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ของบริ ษทั
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะสามารถใช้สิทธิ การแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ได้ตามกาหนดเวลาดังนี้
1. ครั้งแรกใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
2. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
3. วันที่ 20 มีนาคม 2565
4. วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
5. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
6. วันที่ 20 มีนาคม 2566
7. วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
8. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
9. วันที่ 20 มีนาคม 2567
10. และครั้ งสุ ด ท้า ยใน วัน ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2567 ก าหนดให้ต รงกับ วัน ครบ
กาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน 2567
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ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษทั ให้
เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า โดยบริ ษทั จะไม่
ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และไม่มีขอ้ กาหนดเรี ยกให้ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกาหนด
ตลาดรองของใบสาคัญแสดง
บริ ษทั จะนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
สิ ทธิ
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ที่หุ้นสามัญของบริ ษทั ทาการซื้ อขายอยู่ใน
ขณะนั้น
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นเหมาะสมและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณา
และอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W4 จานวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั โดยไม่คิด
มูลค่า ในอัตราส่ วน 5 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ กรณี มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้ปัดทิ้ง และกาหนด
ราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวเท่ากับ 2 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
(สรุ ปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั (ECF-W4)) และ
(ข) ให้คณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ กรรมการผูม้ ี อานาจลงนามของบริ ษทั และ/หรื อบุ คคลที่ ได้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
(1) กาหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่ องกับการออก และเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯลฯ
(2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ซึ่ งรวมถึ งการติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงาน
ราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุน้ สามัญของบริ ษทั ทาการซื้อขายอยูใ่ นขณะนั้น และ
(3) ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิ ทธิในครั้งนี้
นอกจากนี้ บริ ษ ัทได้ก าหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี สิท ธิ ได้รับ ECF-W4 (Record Date) ในวัน ศุ กร์ ที่ 21
พฤษภาคม 2564 และกาหนดวันจัดสรร ECF-W4 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
โดยบริ ษทั จะเสนอขาย ECF-W4 ให้แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
(วันที่ 22 เมษายน 2564) มีมติให้ออกและเสนอขาย ECF-W4 จานวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขาย ECF-W4 จานวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของ
บริ ษทั โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ กรณี มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้ปัดทิ้ง
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และกาหนดราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวเท่ากับ 2 บาทต่อหุน้ และมอบอานาจให้บุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายให้มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 12

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
579,040,873
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

พิจ ารณาอนุ มัติการเพิ่ม ทุน จดทะเบี ยนของบริ ษั ท จากทุน จดทะเบี ยนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็ น
287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 191,897,518 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECF-W4)
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ เลขานุการบริ ษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล จากการที่ บริ ษทั มีแนวทาง
และวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในวาระที่ 11 ข้างต้น บริ ษทั จึงขอเสนอพิจารณาอนุมตั ิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจานวน 47,974,379.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็ น 287,846,277
บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 191,897,518 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลง
สภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (ECF-W4)
ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุน
(F 53-4) (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็ น 287,846,277 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 191,897,518 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (ECF-W4) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็ น
287,846,277 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 191,897,518 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิ ทธิแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (ECF-W4) ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
579,040,873
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

วาระที่ 13

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 วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ เลขานุการบริ ษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า วาระนี้ เป็ นวาระสื บเนื่ องจากวาระที่ 12 เรื่ องการเพิ่มทุนจด
ทะเบี ยนของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริ ษทั ต้องดาเนิ นการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ

287,846,277 บาท (สองร้ อยแปดสิ บเจ็ดล้านแปดแสนสี่ หมื่ นหกพัน
สองร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดบาท)
1,151,385,108 หุน้ (หนึ่ งพัน หนึ่ งร้ อ ยห้ า สิ บ เอ็ ด ล้า นสามแสนแปด
หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุน้ )
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
1,151,385,108 หุน้ (หนึ่ งพัน หนึ่ งร้ อ ยห้ า สิ บ เอ็ ด ล้า นสามแสนแปด
หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุน้ )
- หุ ้น (ไม่มี)”

นอกจากนี้ขอให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 พิจารณาและอนุ มตั ิการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ตามรายละเอียดที่นาเสนอข้างต้น
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ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน และมอบอานาจให้บุคคลที่ คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรม
พัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มี อานาจแก้ไขและเพิ่มเติ มถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบี ยนด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 14

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
579,040,873
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ข อเชิ ญ
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ เลขานุการบริ ษทั (“เลขานุการบริษัท”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ได้เสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 12 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 191,897,518 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของ ECF-W4 ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจลงนามใน
เอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ ง
รวมถึงการติดต่อ และการยืน่ คาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริ ษทั ทาการซื้ อขายอยู่
ในขณะนั้น และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-
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โดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการดาเนิ นการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
าระที่ 15

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
579,040,873
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็ นใด ๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมใน
เวลา 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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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 2
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี /รายงานประจาปี
ปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
พร้ อมงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 3
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบ
การเงินบริ ษทั (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การ
จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั สภาพคล่อง
แผนการลงทุ น รวมถึ ง ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการบริ ห ารงาน ความจ าเป็ น และความเหมาะสมอื่ น ๆ ในอนาคต และ
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้
รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 116 นั้น บริ ษทั มหาชนจากัดต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่ง
ไว้เป็ นทุนสารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสารอง
นี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบี ยน เว้นแต่บริ ษทั จะมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ตอ้ งมีทุน
สารองมากกว่านั้น
โดยในปี 2564 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 12.40 ล้านบาท ซึ่ งตาม
มาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด ฯ และข้อบังคับของบริ ษ ัทข้อ 39. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ท ธิ
ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ งในปี 2563 บริ ษทั ได้ทาการจัดสรรเงินกาไร
สุ ทธิ เป็ นทุ นสารองครบถ้วนตามที่ กฎหมายกาหนดแล้ว ดังนั้นจึ งไม่จาเป็ นต้องทาการจัดสรรกาไรสุ ทธิ จากผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2564 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ดังนั้นทางบริ ษทั จะขอเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายดังกล่าว และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ดังนี้
 เนื่องจากบริ ษทั ได้ทาการจัดสรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดคือ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั แล้ว ดังนั้นจึงไม่จาเป็ นต้องทาการจัดสรรกาไรสุทธิจากผล
การดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2564 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
 จ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.0157 บาท โดยจ่ายจากส่ วนที่ ได้รับการ
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 ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ 0.0114 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นจานวนเงิ น
ทั้งสิ้ นไม่เกิน 15,064,000 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิ ดงั กล่าวของบริ ษทั ยังมีความไม่แน่นอน เนื่ องจากต้อง
รอผลการอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดย
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และมีกาหนด
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
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ข้อมูลเปรี ยบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล ระหว่างปี 2563 และ ปี 2564
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
จัดสรรเงินสารอง 5% ตามกฎหมาย (ล้านบาท)
จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิหลังหัก
สารอง (%)*

ปี 2563

ปี 2564
30.45
1.55
959.49
0.0125
11.99

12.40
ไม่มี
959.49
0.0157
15.06

41.49%

121.53%

หมายเหตุ : บริษทั มีอตั ราการจ่ ายเงินปันผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงินปันผลทั้งของปี 2563 และ ปี 2564
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 4
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

ประวัติกรรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
1.

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท

การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

58 ปี
ไทย
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ปริ ญญาโท
วิทยาศาสตร์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี
วิทยาศาสตร์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 99/2012
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2555 – ปั จจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ สระ ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2539 – ปั จจุบัน - ผู้อานวยการ
ศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา
- ผู้เชี่ยวชาญของโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (iTAP)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ที่ปรึ กษา
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนไทย
- ที่ปรึ กษา
สมาคมธุรกิจไม้ยางพารา
- กรรมการ
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ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
นับจากวันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555

คณะกรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สานักงานการรับรอง
ไม้เศรษฐกิจไทย
ด้ านอุตสาหกรรมป่ าไม้
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -

9 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
(ทั้งนี้หากได้รับเลือกกลับเข้าดารงตาแหน่งในวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2565 จะทาให้มีจานวนปี ที่ดารงตาแหน่งในฐานะกรรมการอิสระอีก 3 ปี
รวมเป็ นระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ปี 6 เดือน)
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)
คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)
- ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรื อที่ปรึ กษาที่
การมี/ไม่ มี ส่ วนได้ เสียกับบริษัท และ
ได้รับเงินเดือนประจา
บริษัทย่ อยในปัจจุบนั หรื อในช่ วง 2 ปี ที่
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
ผ่านมา (สาหรับการพิจารณาแต่ งตั้ง
เพื่อดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา โดยไม่
รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยแล้วเห็นว่า รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด รวมทั้งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ
ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานในธุรกิจและองค์กรเป็ นอย่างดี ซึ่งจะ
ส่งผลเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั
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ประวัติกรรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
2.

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการอิสระ

50 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
ปริ ญญาเอก
Ph.D. (Electrical Engineering)
The University of New South Wales, Australia
ปริ ญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 140/2017
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2560 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ
ประวัตกิ ารทางาน
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบัน รองกรรมการผู้อานวยการ
บริ ษทั กรุ งเทพธนาคม จากัด
2561 – 2562 กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ สระ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่ าตอบแทน
บริ ษทั ไทยอีสเทอร์นกรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด
2560
กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกิจการสังคม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริ ษทั กรุ งเทพธนาคม จากัด
2552 – 2560 ผู้จัดการโครงการโรงไฟฟ้า
บริ ษทั นวนครการไฟฟ้า จากัด ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชน
ด้านการบริ หารจัดการ และอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัท - ไม่มี จดทะเบียน
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา
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การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมี
สภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ นับ
จากวันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของ
บริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
การมี/ไม่ มี ส่ วนได้ เสียกับบริษัท และ
บริษัทย่ อยในปัจจุบนั หรื อในช่ วง 2 ปี ที่
ผ่านมา (สาหรับการพิจารณาแต่ งตั้งเพื่อ
ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ)
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

1 แห่ง ได้แก่ บริ ษทั กรุ งเทพธนาคม จากัด
- ไม่มี -

- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี 5 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
(ทั้งนี้หากผ่านการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่อ
อีกวาระจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 จะทาให้มีระยะเวลาการ
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็ นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ปี )
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง)
- ไม่เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรื อที่
ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จที่ มีนัยสาคัญอันอาจมี ผลทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว
เห็นว่า ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด
รวมทั้งเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานในธุรกิจและ
องค์กรเป็ นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั
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ประวัติกรรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
3.

นายไพบูลย์ อรุ ณประสบสุข
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการอิสระ

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน

48 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 130/2016
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
บริ ษทั จดทะเบียน
2563 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษัท
บริ ษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
2542 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษัท
บริ ษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
2563 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษัท
บริ ษทั ยง คอนกรี ต จากัด (มหาชน)
2563 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษัท
บริ ษทั กรี น เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
ด้ านการบริ หารจัดการและการเงิน
1 แห่ง ได้แก่ บริ ษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก จากัด (มหาชน)
3 แห่ง ได้แก่
1. บริ ษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
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2. บริ ษทั ยง คอนกรี ต จากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั กรี น เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทา - ไม่มี ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) -ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง - ไม่มี ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ 1 ปี 9 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
นับจากวันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ (ทั้งนี้หากผ่านการผ่านการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งการดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 จะทาให้มีระยะเวลาการดารง
ของบริษัท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
ตาแหน่งกรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็ นระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี 9 เดือน)
2563
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง)
- ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรื อที่ปรึ กษาที่
การมี/ไม่ มี ส่ วนได้ เสียกับบริษัท และ
ได้รับเงินเดือนประจา
บริษัทย่ อยในปัจจุบนั หรื อในช่ วง 2 ปี ที่
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
ผ่านมา (สาหรับการพิจารณาแต่ งตั้ง
เพื่อดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า
นายไพบูลย์ อรุ ณประสบสุข เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด
รวมทั้งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานใน
ธุรกิจและองค์กรเป็ นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 4 (ต่ อ)
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 (ต่ อ)
คานิยามกรรมการอิสระของบริษทั
(ทีเ่ ป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์)
o ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
o ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อ
สานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
o ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
o ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคย
เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทา เป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกับ สิ นทรั พย์ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ห รื อรั บ ความ
ช่ ว ยเหลื อทางการเงิ น ด้ว ยการรั บหรื อ ให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สิน ทรั พย์ เป็ นหลัก ประกัน หนี้ สิ น รวมถึ ง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ
3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การ
คานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว
ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
o ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
o ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
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อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้น
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
o ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
o ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
o ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 5
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7
ค่ าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2565
ตารางเปรี ยบเทียบข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2565 (ปี ทีน่ าเสนอ)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
39,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
จานวน 12,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท

ปี 2564
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
39,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
จานวน 9,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท

การเปลีย่ นแปลง
เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2564

ปรับเพิม่ ขึน้ จากปี 2563 และ ปี 2564 อีกจานวน
3,000 บาท ต่ อท่ านต่ อครั้ง

หลักการเดิม
เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2561 - ปี 2564
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สาหรับสิ ทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจาปี ประกันสุ ขภาพ ค่า
สมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรื อสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรื อสันทนาการ (Member Club) และสิ ทธิ
ในการซื้อหุน้ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการ หรื อ Employee Stock Options (ESOP) –ไม่มีอนึ่ ง ในปี 2564 ได้มี การจ่ ายค่ า ตอบแทนกรรมการให้แ ก่ คณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น
5,547,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฎอยูใ่ น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (Form 56-1 One Report) ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หัวข้อ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิ ดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ ดี รวมถึ งเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิ บาล บริ ษทั ได้
กาหนดนโยบายในการควบคุมการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกเหนื อจากค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ ย
ประชุม โบนัส ที่ ได้ระบุไว้ขา้ งต้น และตามอานาจอนุมตั ิที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000
บาทต่อคนต่อปี จะต้องนาเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อที่ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ โดยระบุ
รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิม่ เติมดังกล่าว
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 6
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8
การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2565
จากการประชุ มของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ งที่ 1/2565 เมื่ อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2565 มีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั สรุ ปว่า บริ ษทั ได้แต่งตั้ง นายอัครเดช
เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ซึ่ งปี 2564 เป็ น
ปี ล่าสุด และเป็ นปี ที่ 5 ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ของการเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ผูส้ อบ
บัญชี ได้ทาหน้าที่ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ และมีขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบั บริ ษทั เป็ นอย่า งดี ม าโดยตลอด ดัง ตาราง
รายชื่ อผูส้ อบบัญชีใน แต่ละปี ดังนี้
รายการ
ชื่ อสานักงาน
ตรวจสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

ปี 2565
(นาเสนอเพื่อพิจารณา)
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด

ปี 2564
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชี ที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชี
กับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งมีความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่โดยปราศจากอิทธิ พลของบุคคลอื่นที่ทาให้เกิดความสงสัยในความเป็ นกลางหรื อความเที่ยงธรรมของ
ผูส้ อบบัญชี
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389
หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
2803 หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2565 ต่อไป
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ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 ที่
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี 2565 เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ซึ่ งปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2564 ที่ผ่านมาเป็ นจานวน 280,000 บาท ซึ่ ง
สมเหตุส มผลที ่ จ ะเสนออัต ราค่า สอบบัญ ชี ด ัง กล่า วต่อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี 2565 พิจ ารณาการ
กาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 ในส่ วนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
รายการ
ค่าตรวจสอบประจาปี (Audit Fee)
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)
(Non-Audit Fee)
รวมค่ าสอบบัญชีท้งั หมดของบริษัท
และบริษัทย่ อย

ปี 2565
(นาเสนอเพื่อพิจารณา)
2,090,000

1,850,000

880,000

840,000

2,970,000

2,690,000

ปี 2564

เนื่ องจากในการนาเสนอครั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ผสู ้ อบบัญชี และสังกัดสานักงานสอบบัญชี เดียวกัน ดังนั้น
คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้บริ ษทั ดาเนิ นการวางแผนกาหนดการทางาน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผูส้ อบบัญชี
และติดตามงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ จะสามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา ซึ่ งตลอดระยะเวลา
ที่ผา่ นมาบริ ษทั ไม่เคยประสบปั ญหาการจัดส่งงบการเงินไม่ทนั ตามกาหนดเวลาแต่อย่างใด
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แบบสรุปประวัตขิ องผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งในสานักงาน
อายุ
คุณวุฒิ / คุณสมบัติ

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

การฝึ กอบรม

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

ประสบการณ์ดา้ นการสอบบัญชี

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

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
กรรมการบริ หาร
74 ปี
 บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
52 ปี (2513 - ปั จจุบนั )
- บริ ษทั สานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จากัด
(2513 - 2546)
- บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จากัด
(2546 - 2552)
- บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
(2552 - ปั จจุบนั )
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 7
ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 17.

ข้อ 18.

ข้อ 19.

ข้อ 20.

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

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

ข้อ 36.

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

ข้อ 37.

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

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

ข้อ 39.

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

ข้อ 40.

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

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

ข้อ 46.

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

ข้อ 47.

ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 8
การแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถแจ้งความ
ประสงค์โดยนาส่ งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนาส่ งเอกสาร (Pre-Registration)
เพื่อระบุตวั ตน โดยเข้าไปที่ https://ecf.foqus.vc/registration/ หรื อสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

โดยระบบจะเปิ ดให้ ดาเนินการ ตั้งแต่ วนั ที่ 30 มีนาคม 2565 – 18 เมษายน 2565
โดยผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ จะต้องดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
1. เมื่อเข้าสู่ ระบบแล้ว ให้ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่ กรอกในระบบต้อง
ตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เช่น
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์
 เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสื อเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 อีเมล์ที่ใช้สาหรับการรับ Web Link ในการเข้าสู่ การประชุม E-AGM ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้
(Password) สาหรับการเข้าร่ วมประชุม E-AGM
 หมายเลขโทรศัพท์
 แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้
กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ตามเอกสารแนบ สิ่ งที่ส่งมาด้วย 9

กรณีมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น/นิตบิ ุคคล ทีไ่ ม่ ใช่
กรรมการอิสระของบริษัท
ตามเอกสารแนบ สิ่ งที่ส่งมาด้วย 9

2. เมื่อบริ ษทั ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากท่าน บริ ษทั จะดาเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิ ทธิเข้าร่ วมประชุม โดยเมื่อ
ผ่านการตรวจสอบสิ ทธิแล้ว บริ ษทั จะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้า
สู่ ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุ ณาให้ท่านผูถ้ ือหุ ้น งดให้ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password)
ของท่านแก่ผอู ้ ื่น กรณี ที่ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรื อยังไม่ได้รับภายในวันที่ 18
เมษายน 2565 กรุ ณาติดต่อบริ ษทั โดยทันทีที่อีเมล์ : ir@eastcoast.co.th หรื อ โทร.02-152-7301 - 4 ต่อ 202, 209
3. โปรดศึ กษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุ ม E-AGM ที่ แนบไปพร้ อมกับ ชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้
(Password) โดยละเอียดจากอีเมล์ (e-mail) ที่บริ ษทั ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิ ดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ล่วงหน้า 1 ชัว่ โมงก่อนเริ่ มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่ มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

63| ห น้ า ที่
4. สาหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดย ลงคะแนน “เห็นด้วย”
หรื อ “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” กรณี ที่ท่านไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น
“เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
5. กรณี ที่ท่านประสบปั ญหาด้านเทคนิ คในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรื อระหว่างการประชุมกรุ ณาติดต่อ
บริ ษทั ควิดแลบ จากัด ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบการประชุม E-AGM ของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะระบุช่องทางการติดต่อกับ
บริ ษทั ควิดแลบ จากัด ไว้ในอีเมล์ที่ได้ส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ให้ท่าน
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 9
เอกสารทีต่ ้ องแสดงในการยืนยันตน วิธีการมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้นผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
รายละเอียดกรรมการอิสระทีเ่ สนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น
หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
เอกสารทีต่ ้ องแสดงในการยืนยันตนตามกรณี ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นทีม่ คี วามประสงค์ จะเข้ าร่ วมการประชุมด้ วยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
 ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย
- สาเนาบัตรประจาตัวผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ
- ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ อบฉันทะ และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมหนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและ
ลงนามเรี ยบร้อย
- กรณี มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติต่างประเทศ
- สาเนาหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
- ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาหนังสื อเดิ นทางผูม้ อบฉันทะ และสาเนาบั ตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดิ นทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมหนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและ
ลงนามเรี ยบร้อย
1.2 นิตบิ ุคคล
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
- สาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ ง
รับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อของนิ ติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่ งรับรองความถูกต้อง
โดยกรรมการดังกล่าว
- ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมหนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรี ยบร้อย
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล โดยสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่
จัดทาขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่ อโดยโนตารี พบั ลิค หรื อหน่ วยงานซึ่ งมีอานาจหน้าที่
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นาหนังสื อมอบ
ฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ ผูม้ ี อานาจของสถานทู ตไทย หรื อสถานกงสุ ลไทย หรื อเจ้าหน้าที่ ผูไ้ ด้รั บ
มอบหมายให้ทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรื อบุ คคลซึ่ งสามารถให้การรั บรองที่ สมบู รณ์ตามแบบของ
กฎหมายแห่งประเทศนั้นทาการรับรองเอกสาร (โนตารี พบั ลิค) อีกชั้นหนึ่ง
- ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ พร้อมหนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรี ยบร้อย
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2. กรณีผ้ถู ือหุ้นทีม่ คี วามประสงค์ จะมอบฉันทะเพื่อเข้ าร่ วมประชุม E-AGM :
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ท่านใดท่านหนึ่ ง เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
ผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสี ยงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง โดยกาหนดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเพื่อให้ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ
ทั้งนี้ ผูม้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะให้
ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อขีดลบข้อความที่สาคัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่ง โดยใช้หนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 11 และส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะให้แก่บริ ษทั ผ่านทางระบบที่จดั เตรี ยมไว้ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2565
โดยทางบริ ษทั จะจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ 20 บาท เพื่อปิ ดลงในหนังสื อมอบฉันทะให้กบั ท่าน เพื่อให้หนังสื อมอบฉันทะ
ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษ ัทท่านใดท่านหนึ่ งเป็ นผูอ้ อกเสี ยงแทน สามารถมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
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ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัททีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
: ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

86 ปี
ไทย
ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต (กิตติมศักดิ์)
สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดา้ นการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (ทบ.)
โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.).
- Associate Infantry Career Course, Georgia, USA.
- Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสาหรับผูบ้ งั คับบัญชาชั้นสูง
กระทรวงกลาโหม
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 10/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2555 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการบริ ษั ท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
อิสระ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2520 – ปั จจุบัน ผู้นาองค์ กรไลออนส์ สากลภาครวม 310 ประเทศ
2529 – ปั จจุบัน นายทหารพิเศษประจากรมทหารราบที่ 21 รั กษาพระองค์
2529 – ปั จจุบัน ประธานที่ปรึ กษาและกรรมการ
บริ ษทั อี.เทค. จากัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก)
2535 – ปั จจุบัน ประธานมูลนิธิไตรแก้ ว ด้ านการศึกษา โรงเรี ยนธรรมวาที
2547 – ปั จจุบัน นายกสมาคมทหารผ่ านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
2547 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษทั ทีกรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
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2559 – ปั จจุบัน ประธานที่ปรึ กษามูลนิธิไลออนส์ ในประเทศไทย
2562 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ
บริ ษทั ยูบิส (เอเชีย) จากัด (มหาชน)
ด้านการบริ หารจัดการ
ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น 2 แห่ง ได้แก่
1. บริ ษทั ทีกรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียน
2. บริ ษทั ยูบิส (เอเชีย) จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่ 1 แห่ง ได้แก่
บริ ษทั อี.เทค. จากัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก)
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทา - ไม่มี ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง - ไม่มี ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ 9 ปี 8 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
นับจากวันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ทีอ่ ยู่
การมี ส่ วนได้ เ สี ย พิ เ ศษในทุ ก วาระที่ -ไม่มีเสนอในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2565
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ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัททีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
: ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท

การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

64 ปี
ไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ปริ ญญาเอก
เศรษฐศาสตร์
University of Minnesota, U.S.A.
ปริ ญญาโท
เศรษฐศาสตร์
University of Minnesota, U.S.A.
ปริ ญญาโท
พัฒนบริ หารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 69/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
บริ ษทั จดทะเบียน
2555 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ สระ / ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานกรรมการพิ จารณา
ค่ าตอบแทน
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ
บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั อื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
2550 – ปั จจุบัน รองคณบดี ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา
คณะรั ฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(NIDA)
2554 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั เลิร์นเทค จากัด
2558 – ปั จจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั บ้านสวยกรุ๊ ป (สุราษฎร์ธานี) จากัด (มหาชน)
2563 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั โคลเวอร์ พาวเวอร์ จากัด
ด้ านการบริ หารจัดการ และด้ านบัญชี – การเงิน
ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น 4 แห่ง ได้แก่
1. บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียน
2. บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
4. บริ ษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่ 4 แห่ง ได้แก่
1. คณะ รั ฐปร ะ ศ าสนศ าสต ร์ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น บ ริ ห าร ศ าสต ร์
บริษัทจดทะเบียน
(NIDA)
2. บริ ษทั เลิร์นเทค จากัด
3. บริ ษทั บ้านสวยกรุ๊ ป (สุราษฎร์ธานี) จากัด (มหาชน)
4. บริ ษทั โคลเวอร์ พาวเวอร์ จากัด
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทา - ไม่มี
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง - ไม่มี ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ 9 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
นับจากวันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ทีอ่ ยู่
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การมีส่วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565

-ไม่มี-

การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หุ ้นหนึ่ งหุ ้นมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยงและมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
นั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
- ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น ที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
- ในกรณี อื่น ซึ่ งมีกฎหมาย และ/หรื อข้อบังคับบริ ษทั กาหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ให้ดาเนิ นการให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดังกล่าว
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ยกเว้นการออกเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผถู ้ ือหุน้ นั้นออกนอกห้องประชุมชัว่ คราวก็ได้
หลักเกณฑ์ การนับคะแนนเสียง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง บริ ษทั จะนับ
คะแนนเสี ยงที่ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงในแต่ละวาระจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ก่อนเริ่ มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริ ษทั จะนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระโดยการหักคะแนน
เสี ยงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ออกจากหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละ
วาระของการประชุ มก่ อนเริ่ มวาระถัดไป
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
1. หนึ่ งหุ ้นมีหนึ่ งเสี ยง ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องใช้สิทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนนี้ ให้ถูกต้องตรงกับ
วาระ
2. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ จะลงคะแนน
เสี ยง แยกหัวข้อเป็ นข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการไว้ท้ งั 3 ท่าน แยก
ต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยผูถ้ ือหุ ้นใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้ง
กรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
4. เมื่อการลงคะแนนเสี ยงเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจะทาการนับคะแนนและแสดงผลสรุ ปคะแนนเสี ยงทันทีในที่ประชุม
โดยประธานที่ประชุมจะเป็ นผูส้ รุ ปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 10
ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2565 E-AGM

ผูถ้ ือหุน้ / ผูร้ ับมอบฉันทะ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่ วมประชุมตามวิธีที่กาหนด
(ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565)

ได้รับ Link สาหรับการเข้าร่ วมประชุม และคู่มือการ
เข้าใช้งานระบบทาง e-mail ตามที่แจ้งไว้

ผูถ้ ือหุน้ ทาการ Log in เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่ วม
ประชุมวันที่ 21 เมษายน 2565 (เริ่ ม 09.00 น.)
เริ่ มการถ่ายทอดสดและประธานเปิ ดการประชุม
(เวลา 10.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมและเรี ยกลงคะแนน
แต่ละวาระตามลาดับ

หมายเหตุ
นับคะแนนเสี ยงโดยวิธีการหัก

ลงคะแนนเสี ยง

คะแนนเสี ยงที่ไม่เห็ นด้วยและ
งดออกเสี ยงของผู้ถื อ หุ้น ออก

เจ้าหน้าที่ส่งสรุ ปผลการลงคะแนนเสี ยง

จากจ านวนหุ้ น ทั้ งหมดตาม
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ค า น ว ณ ฐ า น
คะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ

ประธานกล่าวสรุ ปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

นาส่งเอกสารส่วนบุคคล /
หนังสื อมอบฉันทะ และเอกสาร
ประกอบทั้งหมดผ่านระบบที่ได้
กาหนดไว้
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 11
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก.
Proxy (Form A)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 ฿

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

3. ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month
สัญชาติ
Nationality

4. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (บริษัท)
As a shareholder of Eastcoast Furnitech Public Company Limited (The Company)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and having the right to vote equal to
หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preferred share
shares and having the right to vote equal to

พ.ศ.
Year

เสี ยง ดังนี้
votes as follows.
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

5. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
 พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ / General Terdsak Morome กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 86 ปี / Years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 2/268 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
Residing at 2/286 Moo 1, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 หรื อ / or
 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / Asso.Prof.Dr. Montree Socatiyanurak กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 64 ปี / Years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 29/37 ซอย ลาดพร้าว 23 ถนน ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
Residing at 29/37 Soi Ladprao 23, Ladprao Road, Chankasem, Chatuchak, Bangkok 10900 หรื อ / or
 ชื่อ / Name
อายุ / Age
ปี / Years
อยูบ่ า้ นเลขที่ / Residing at
ถนน / Road
ตาบล / แขวง / Sub-district
อาเภอ/เขต/District
จังหวัด/Province
รหัสไปรษณี ย ์ / Postal Code

73| ห น้ า ที่
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / Only one of
them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
to be held on Thursday 21 April 2022 at 10.00 hours through electronic media according to the relevant laws and regulations
regarding holding the electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
กิจการใดที่ผูร้ ั บมอบฉันทะกระทาไปในการประชุ มนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ / All acts
undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as
specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.
ลงชื่อ/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

ลงชื่อ/Signed

)
ผูม้ อบฉันทะ/Grantor

(
ลงชื่อ/Signed
(
ลงชื่อ/Signed
(

)
ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)
ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ/Remark :
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอมฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผูร้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยง / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting
and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
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หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy (Form B)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

1. ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month
สัญชาติ
Nationality

2. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (บริษัท)
As a shareholder of Eastcoast Furnitech Public Company Limited (The Company)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and having the right to vote equal to
หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preferred share
shares and having the right to vote equal to

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty stamp
20 ฿

พ.ศ.
Year

เสี ยง ดังนี้
votes as follows.
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

3. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
 พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ / General Terdsak Morome กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 86 ปี / Years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 2/268 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 หรื อ
Residing at 2/286 Moo 1, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 or
 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / Asso.Prof.Dr. Montree Socatiyanurak กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 64 ปี / Years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 29/37 ซอย ลาดพร้าว 23 ถนน ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อ
Residing at 29/37 Soi Ladprao 23, Ladprao Road, Chankasem, Chatuchak, Bangkok 10900 or
 ชื่อ / Name
อายุ / Age
ปี / Years
อยูบ่ า้ นเลขที่ / Residing at
ถนน / Road
ตาบล / แขวง / Sub-district
อาเภอ/เขต/District
จังหวัด/Province
รหัสไปรษณี ย ์ / Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
เกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to
represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be
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held on Thursday 21 April 2022 at 10.00 hours through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding
holding the electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows:
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
วาระที่ 1
เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
Agenda No.1
Matters to be informed by the Chairman
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสี ยง / Abstain

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders,
held on 22 April 2021
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสี ยง / Abstain
วาระที่ 2
Agenda No.2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No.3
To acknowledge the operational results of the Company and its subsidiaries for the fiscal year from 1
January 2021 to 31 December 2021
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสี ยง / Abstain
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2564 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No.4
To consider and approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income
and the auditor’s report of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2021 ended 31
December 2021
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสี ยง / Abstain
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No.5
To consider and approve allocating of net profit to be legal reserve and dividend payment from the
operating results of the year 2021 ended 31 December 2021
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสี ยง / Abstain
วาระที่ 5

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
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To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire by
rotation
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล / The election of the individual certain directors
Agenda No.6

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย / Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย / Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย / Approve

รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ
Asso.Prof.Songklod Jarusombat
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ ง
Dr.Ekarin Vasanasong
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
นายไพบูลย์ อรุ ณประสบสุ ข
Mr.Paiboon Aroonprasobsuk
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสี ยง / Abstain

 งดออกเสี ยง / Abstain

 งดออกเสี ยง / Abstain

วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
Agenda No.7
To consider and approve the remuneration of directors for the year 2022
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสี ยง / Abstain
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
Agenda No.8
To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2022
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสี ยง / Abstain
วาระที่ 9
เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No.9
Any other matters (if any)
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสี ยง / Abstain

5. การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น / The proxy holder’s vote on any agenda
item, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be
treated as my/our vote, as a shareholder.
6. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจน หรื อ ในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In
case that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item or in case the meeting considers or passes
resolutions on any matters other than those specified above, including any case for which there is any amendment or
addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุ มนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ / All act(s) undertaken by the proxy holder at the meeting,
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except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been
undertaken by myself/ourselves in all respects.
ลงชื่อ/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

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

แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ / The shareholder appointing the proxy must
authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting
votes.
(2) วาระเลื อกตั้งกรรมการสามารถเลื อกตั้งกรรมการทั้งชุ ดหรื อเลื อกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล / For agenda appointing directors, the
whole Board of Directors or certain directors can be appointed.
(3) ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ / If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified
above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.

78| ห น้ า ที่
ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2565 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยผ่านทางสื่ อ อิ เล็กทรอนิ กส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดเกี่ ย วกับ การจัดประชุ มผ่านสื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) หรื อที่ จะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้วย
Grant of proxy as shareholders of East Coast Furnitech Public Company Limited.
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 21, 2022
at 10.00 a.m. through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the
electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned


วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Subject
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสี ยง / Abstain



วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Subject
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสี ยง / Abstain



วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Subject
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสี ยง / Abstain
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หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Proxy Form C

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty stamp
20 ฿

(สาหรับผูถ้ ือหุน้ ต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
For foreign shareholders who appoint a custodian in Thailand only
เขียนที่
Written at
เดือน
Month

วันที่
Date
สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub District

1. ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
Address
Road
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
District
Province
Postal code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
As the Custodian for
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Eastcoast Furnitech Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
as below:
หุน้ สามัญ
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preference share
shares and have the rights to vote equal to
2. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
(1)
อายุ
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Residing at
Road
Sub district
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
District
Province
Postal code
(2)
อายุ
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Residing at
Road
Sub district
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
District
Province
Postal code

พ.ศ
Year

เสี ยง ดังนี้
votes
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes
ปี
Year

หรื อ
or
ปี
Year

หรื อ
or
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คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุ มสามัญผูถ้ ือ
หุ ้น ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Anyone to be
above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on
Thursday April 22, 2022 at 10.00 a.m. through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding
the electronic meeting or on other date, time and place as maybe postponed or changed.
3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to attend the meeting and cast their votes. as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ ้น ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
 มอบฉันทะบางส่ วน คือ / Grant partial shares of
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
เสี ยง
Ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
 หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
เสี ยง
Preferred share
shares and have the rights to vote equal to
votes
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
เสี ยง
Total voting rights
votes
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows:
วาระที่ 1
เรื่ องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
Agenda 1
Matters to be informed by the Chairman
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 22
April 2021
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects,
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสี ยง / Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3
To acknowledge the operational results of the Company and its subsidiaries for the fiscal year from 1
January 2021 to 31 December 2021
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็น สมควร
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects,
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
วาระที่ 3
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(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสี ยง / Abstain
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2564 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 4
To consider and approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income
and the auditor’s report of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2021 ended 31
December 2021
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects,
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสี ยง / Abstain
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No.5 To consider and approve allocating of net profit to be legal reserve and dividend payment from the
operating results of the year 2021 ended 31 December 2021
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุ กประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects,
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสี ยง / Abstain
วาระที่ 5

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
Agenda No.6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire by
rotation
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects,
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ
Name of Director
Assoc.Prof.Songklod Jurusombat
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสี ยง / Abstain
ชื่อกรรมการ
ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ ง
Name of Director
Dr. Ekarin Vasanasong
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 เห็นด้วย / Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย / Approve

 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
นายไพบูลย์ อรุ ณประสบสุ ข
Mr. Paiboon Aroonprasobsuk
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสี ยง / Abstain

 งดออกเสี ยง / Abstain

วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
Agenda 7
To consider and approve the remuneration of directors for the year 2022
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects,
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสี ยง / Abstain
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
Agenda 8
To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2022
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects,
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสี ยง / Abstain
วาระที่ 9

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี) / Any other matters (if any)

5. การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น / Voting by the Proxy in
any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a
shareholder.
6. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ ในกรณี
ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ใ นเรื่ องใดนอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ ร ะบุ ไ ว้ข้า งต้น รวมถึ ง กรณี ที่ ก ารแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ั บ มอบฉันทะมีสิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly
specified o in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above,
including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote
on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุ มนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ / All act(s) undertaken by the proxy holder at the meeting,
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except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been
undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ / Signed

ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(

ลงชื่อ / Signed
(
ลงชื่อ / Signed
(

)
ผูร้ ับมอบฉันทะ / Proxy
)
ผูร้ ับมอบฉันทะ / Proxy
)

หมายเหตุ / Remarks
(1) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้ เ ฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ ป รากฎชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผู ้ล งทุ น ต่ างประเทศและแต่ ง ตั้งให้ ค สั โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / The Proxy Form C. only uses for shareholders whose names appearing
in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
(2) หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. คือ / Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
1. หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน / Power of
attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
2. หนังสื อยืนยันว่า ผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) / Letter of
certification to certify that the Proxy Form has a permit to act as a custodian.
(3) ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ / The shareholder appointing the proxy must authorize only one
proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
(4) ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น
ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above,
the attached Supplement to Proxy Form C. shall be used.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2565 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดเกี่ ย วกับ การจัดประชุ มผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ ก ส์ (E-AGM) หรื อที่ จะ
พึงเลื่ อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้วย
Grant of proxy as shareholders of East Coast Furnitech Public Company Limited.
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 21, 2022
at 10.00 a.m. through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the
electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Subject
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects,
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสี ยง / Abstain
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Subject
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects,
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสี ยง / Abstain
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Subject
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects,
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสี ยง / Abstain

85| ห น้ า ที่
สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 12
แผนทีส่ านักงานสาหรับจัดส่ งเอกสาร (ถ้ ามี)
แผนทีส่ านักงานสาหรับจัดส่ งเอกสาร (ถ้ ามี)
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) สานักงานสาขาลาลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึ งคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : +662-152-7301-4 ต่อ 202 หรื อ 209 โทรสาร : +662-152-7305

86| ห น้ า ที่
สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 13
คาอธิบายการใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์ โหลด
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ประจาปี 2564
ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ได้พฒั นาระบบเพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR
Code) เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว นั้น
สาหรับปี 2565 นี้ บริ ษทั ได้จดั ส่ งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
ประจาปี 2564 โดยรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทั้งนี้บริ ษทั ขอเรี ยนให้ขอ้ มูลต่อผูถ้ ือหุน้ สาหรับวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR
Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารการประชุมที่ส่งให้) ตามขั้นตอนต่อไปนี้
สาหรับระบบ iOS
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรู ปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนั้น เพื่อดูขอ้ มูลรายงานประจาปี 2564
หมายเหตุ : กรณี ที่ไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนมือถื อ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิ เคชัน
(Application) อื่น ๆ เช่น QR Scanner, Line เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Scanner หรื อ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลรายงานประจาปี 2564

เลือก QR Code

สแกน QR Code

*****ทางบริ ษั ท ใคร่ ข อความร่ วมมื อ จากท่ านผู้ถื อหุ้ น ดาวน์ โ หลดข้ อ มู ลแบบแสดงรายการข้ อมู ล ประจาปี /
รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ประจาปี 2564 ด้ วยตนเอง เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายลดการใช้ ทรัพยากรและ
ค่ าใช้ จ่ายของบริษัท และสอดคล้ องตามนโยบายการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืนต่ อไป*****

บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (ECF)
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
37/9 หมู่่� 10 ถนนบ้้านบึึง-แกลง ตำำ�บลทางเกวีียน
อำำ�เภอแกลง จัังหวััดระยอง 21110
โทรศััพท์์ : +66 3867 5181-4
โทรสาร : +66 3867 8220

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานฝ่่ายการตลาด

เลขที่่� 25/28 หมู่่�ที่่� 12 ตำำ�บลบึึงคำำ�พร้้อย อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี 12150
โทรศััพท์์ : +66 2152 7301-4
โทรสาร : +66 2152 7305
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