
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 เมษำยน 2558  

เวลำ 14.00 น. 

 

ณ หอ้งประชุม Conference B 

โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ 

ชั้น 3 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 
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ที ่ECF2 004/2558 
         

1 เมษายน 2558 
 
เร่ือง ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 

2. รายงานประจ าปี 2557  ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4) 
4. ประวติักรรมการท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่ง 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
5. ค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั และขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการตรวจสอบ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
6. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
7. การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 

 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
 การมอบฉนัทะและวธีิการมอบฉนัทะ 
 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียง 
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10. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 
11. ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
12. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12.1 , 12.2 และ 12.3 ตามล าดบั) โดยขอ

แนะน าใหใ้ชแ้บบ ข. 
13. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 
14. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ท่ีตอ้งน ามาในวนัประชุม)  
 
ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 

2/2558 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัพฤหสับดี
ท่ี 16 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Conference B ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อ
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 1/2557 เมือ่วนัที ่ 18 กรกฎาคม 

2557 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทัไดถู้กจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 

18 กรกฎาคม 2557 และบริษทัไดบ้นัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้งตามความเป็นจริงและจดัท า
รายงานการประชุมส่งใหก้ระทรวงพาณิชย ์ ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีส าเนารายงานการประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั การบนัทึกรายงานมีความถูกตอ้ง ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วนัที ่ 1 

มกราคม 2557 ถึง วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ยในรอบปีบญัชี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีผา่นมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2557 ซ่ึงส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 2) สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 
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รายการ 
ปี 2557 ปี 2556 เปลีย่นแปลง 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) เพิม่ขึน้/ลดลง 

สินทรัพยร์วม          1,238.67           1,091.92  13.44% 
หน้ีสินรวม             839.55              747.03  12.39% 
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม             399.12              344.89  15.72% 
ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้             130.00              130.00  0.00% 
รายไดจ้ากการขาย – สุทธิ          1,209.05           1,172.76  3.09% 
รายไดร้วม          1,235.32           1,175.15  5.12% 
ตน้ทุนขาย             887.25              905.92  -2.06% 
ค่าใชจ่้ายรวม             234.27              189.85  23.40% 
ภาษีเงินได ้               12.97                  5.20  149.42% 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ               69.88                40.79  71.32% 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงาน 

ในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  2  
การลงมติ –เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบ
บัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการท างบการเงินของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบรับรองแลว้ เพื่อ
น าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัประจ าปี 2558 ตามท่ีมาตรา 112 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงิน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัได้
เห็นชอบแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  2  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของ

ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษทั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะทาง
การเงินของบริษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และ
ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั จากการประชุมของคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 
27 กุมภาพนัธ์ 2558 พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบการจดัสรรก าไร
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 ดงัน้ี 

4.1  บริษทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายแลว้ โดยจดัสรรส ารองตาม
กฎหมายเพิ่มข้ึนจ านวน 5,100,000 บาท (หา้ลา้นหน่ึงแสนบาทถว้น)  

4.2  จดัสรรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.069 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 24 เมษายน 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือผู ้
ถือหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 
2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะ
ด าเนินการภายในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 

4.3  ก าไรส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะจดัเป็นก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรต่อไป ทั้งน้ี สิทธิในการ
ไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 และ 18 สรุปใจความส าคญัวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ังให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออก
ใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัมารับต าแหน่งอีกได ้ กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ี
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สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนาน
ท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

โดยในปีน้ี กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่านดงัต่อไปน้ี 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์
2. รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั 
3. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั มิไดผ้า่น
ขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษทัยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหา
โดยการพิจารณาร่วมกนัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี พรบ. 
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด (ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ยล าดบัท่ี 4 และ 5)  

อยา่งไรก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติพิจารณาอนุมติั
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหา จะเร่ิมการปฏิบติัหนา้ท่ีภาย
หลงัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระ
น้ี ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอรายช่ือบุคคลดงัต่อไปน้ี เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทั แทนกรรมการท่ีครบวาระ ดงัน้ี 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์
2. รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั 
3. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ 

เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และผูถื้อหุน้ โดยกรรมการล าดบัท่ี 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากมี
คุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระ รายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 4 และคุณสมบติัค านิยามกรรมการอิสระของบริษทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนก าหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล บริษทัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ท่ี

ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณา
หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา การปฏิบติังานและความรับผดิชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ท่ีบริษทัไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของกรรมการ โดยจะน าขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีก าหนดในเบ้ืองตน้ไปเปรียบเทียบอา้งอิงกบัขนาดธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมท่ีมีรายไดใ้กลเ้คียงกบัของบริษทั นอกจากน้ียงัพิจารณาอา้งอิงกบัขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 6) 

อยา่งไรก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติพิจารณาอนุมติั
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
จะเร่ิมการปฏิบติัหนา้ท่ีภายหลงัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเท่ากบัปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และ
วธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 
20) ก าหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ 5 รอบ
ปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวยีนไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไดมี้ความเห็นวา่ สมควรแต่งตั้ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 หรือนายพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือ
นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 โดยใหค้นหน่ึงคนใดหรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี 
บริษทั เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
และเป็นผูท้  าการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยเป็น
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ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ
ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ / ผูบ้ริหาร / บริษทัยอ่ย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับประจ าปี 2558 ค่าตรวจสอบ งบการเงินรวม
ส าหรับปี 2558 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,540,000 บาท (หน่ึงลา้นหา้
แสนส่ีหม่ืนบาทถว้น) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการ
แต่งตั้ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 หรือนายพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 โดยใหค้นหน่ึงคน
ใด หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2558 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,540,000 
บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษทั 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เน่ืองจากบริษทัจะมีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน 
ดงันั้นจึงเห็นสมควรท่ีจะให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัเพื่อใหค้รอบคลุมการด าเนินธุรกิจใน
ดา้นดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อสร้างผลตอบแทนในดา้นการลงทุน สร้างผลประโยชน์ใหก้บัผูถื้อหุน้ และเป็นการ
กระจายความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจใหก้บับริษทั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัอีก
จ านวน 5 ขอ้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
ขอ้ 28.  ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลงังานชีวมวล พลงังาน

ชีวภาพ พลงังานไอน ้า พลงังานความร้อน พลงังานแสงอาทิตย ์ พลงังานลม พลงังาน
ทดแทน และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เพื่อการอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม 

ขอ้ 29.  ประกอบกิจการจ าหน่ายพลงังาน เช่น พลงังานไฟฟ้า 
ขอ้ 30.  ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขอ้ 31.  ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษา แนะน า เก่ียวกบัการจดัการพลงังาน การประหยดัพลงังาน

และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
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ขอ้ 32. ประกอบกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ในกิจการตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์
กบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือ บริษทัจ ากดั หรือ บริษทัมหาชนจ ากดั 

ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการ 
และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั เป็นผูมี้
อ  านาจแกไ้ข แต่งเติม หรือเปล่ียนแปลงถอ้ยค าในวตัถุประสงคต์ามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้
สามารถด าเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยไ์ด ้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ข
เพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั จ  านวนรวม 5 ขอ้ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในดา้นการขยายการลงทุนไปใน
ธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงใหก้บับริษทัต่อไป 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษทั ข้อ 3. เพือ่ให้สอดคล้อง

กบัการแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษทั 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากวาระท่ี 8 การแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั ดงันั้น

ทางบริษทัจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัดงักล่าว โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

จากเดิม 
“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 27 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ” 
แกไ้ขเป็น 
“ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 32 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ” 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ข

เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์
ของบริษทัต่อไป 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที ่10 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ผูถื้อหุน้ท่าน

ใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดมอบ
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ฉนัทะตามแบบหนงัสือฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง และยืน่ต่อบริษทั ก่อนเขา้ร่วมประชุม
ดว้ย ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหน่ึง 

ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558 สามารถมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายละเอียดซ่ึงแนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อเขา้ร่วมประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ือหุ ้นได้ ขอให้ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉนัทะ โปรดน าเอกสาร
แบบฟอร์มลงทะเบียนและหลกัฐานตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 12     มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวนั
ประชุมหรือในวนัประชุม กรุณาศึกษาเง่ือนไขวิธีการลงทะเบียน และจดัเตรียมเอกสารที่ตอ้งน ามาแสดง
ในวนัประชุมตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่  9    โดยบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ดงัรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8  

อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 
(Record Date) ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 17 มีนาคม 2558  
       
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์0-2152-7301-4 ต่อ 212 โทรสาร 0-2152-7305 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่1 

 

รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1 ปี 2557 
บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

ทาง บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ใหไ้ดข้อ้มูลต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการ

รับเงินปันผล บริษทัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เป็นเงิน 130,000,000 บาท คิดเป็นจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมด 520,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท โดย ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ
ฉนัทะแทนผูถื้อหุ้น มาเขา้ร่วมการประชุมจ านวนทั้งส้ิน 88 ราย โดยมาประชุมดว้ยตวัเอง 34 ราย และรับ
มอบฉนัทะ 54 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 407,250,091 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 78.3173 ซ่ึงมีจ านวนผูถื้อหุน้และ
ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั   และยงัคงรับ
ลงทะเบียนต่อไป 

 
บริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงรายช่ือกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษากฎหมาย

ท่ีมาร่วมประชุมเพื่อท าหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อใหก้ารลงคะแนน
เสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

 
1. พลเอกเทอดศกัด์ิ  มารมย ์ ประธานกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตรี*  โสคติยานุรักษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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3. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ  รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
4. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
5. นายอารักษ ์ สุขสวสัด์ิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
6. รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นางสาวทิพวรรณ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั 
8. นางวราภรณ์  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ 
*โดยมี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

 
ผู้บริหารของบริษัท 

1. นางสาวพชนนั  สิงห์ภู่  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

1. นางสาวสาริสา  ทองกิตติกุล  ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
2. นางสาวพิมพร์ าไพ บุญชะนะ เลขานุการ – คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ทีป่รึกษากฎหมายจาก ส านักกฎหมายกฤตธรรม  

1. นายฐานนัดร์ เจริญฤทธ์ิ 
2. นางสาวจิรัฏฐ์ ชลสาคร 

 
บริษทัไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุม การลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง 

ดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนใน

ท่ีประชุม จะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมประชุม 
2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูล

ในแต่ละวาระและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อน แลว้จึงจะใหมี้การลงมติส าหรับวาระนั้นๆ 
กรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหผู้ถื้อหุน้ยกมือ และแจง้ช่ือ นามสกลุ 
ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ขอใหแ้จง้ช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะมา ใหท่ี้ประชุมทราบดว้ยทุก
คร้ัง 

3. ผูถื้อหุน้ทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
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4. วธีิการนบัคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรือมีความ
ประสงคจ์ะงดออกเสียงในวาระหน่ึงวาระใดในการประชุม ใหผู้ถื้อหุน้กาเคร่ืองหมายกากบาทลง
ในช่องไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จากนั้นขอใหย้กมือข้ึน ซ่ึงจะ
มีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน ามาค านวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งน้ี บริษทั
จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงดงักล่าวนั้น หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ี
เขา้ร่วมประชุมและถือวา่คะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ทั้งน้ี หากไม่มีผูถื้อ
หุน้แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

5. ส าหรับการนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1  ปี 2557 จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

5.1 วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระท่ี 1 และวาระท่ี 5 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียง
โดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย และ   
ไม่เห็นดว้ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

5.2 วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ไดแ้ก่วาระท่ี 2 3 และ 4 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนน
เสียง โดยนบัเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง  

6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผูถ้ือหุ้นรับทราบ ทั้งน้ี 
การลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอให้ผูถ้ือหุ ้นก าเคร่ืองหมายกากบาทให้ช ัดเจน 
มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีความประสงคจ์ะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะส้ินสุดลง 
ขอใหท้่านส่งบตัรลงคะแนนท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้หนา้ประตูทางออก ดงันั้น จ  านวนผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะบางท่านเขา้
มาประชุมเพิ่มเติมหรือกลบัก่อน อน่ึงบริษทัจะเก็บใบลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทุกท่านคืนเม่ือเสร็จ
ส้ินการประชุมเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน โดยมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนน 

 
เร่ิมการประชุม 

 
พลเอกเทิดศกัด์ิ  มารมย ์ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็น

ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)  กล่าวสวสัดี เพื ่อเปิดการประชุมว ิสามญัผูถ้ ือหุ ้น  ค ร้ังที ่ 1                
ปี 2557 โดยก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้สู่ล าดบัตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมเก่ียวกบั
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เอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ี ทางบริษทัไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 ท่ีผา่นมา รวมทั้งบริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อ
ขอเชิญใหผู้ถื้อหุน้ส่งขอ้ซักถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมที่จะพิจารณาในการประชุมในวนัน้ี เป็นการ
ล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นส่งขอ้ซกัถาม
เขา้มา 

หลงัจากนั้นประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 
5 วาระ ตามล าดบั ดงัน้ี 

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ซ่ึงจัดขึน้เมื่อวนัที ่8 เมษายน 

2557 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 ของบริษทั ซ่ึงไดถู้กจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2557 และบริษทัไดบ้นัทึก
รายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้งตามความเป็นจริงและจดัท ารายงานการประชุมส่งใหก้ระทรวงพาณิชย ์
ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ตามเอกสาร    
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี  

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 
2557  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 407,250,091 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  
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วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท 
คร้ังที ่ 1 (ECF-W1) จ านวน 260,000,000 หน่วย ซ่ึงจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ทางบริษทัไดส่้งเอกสารสรุปรายละเอียดท่ีส าคญัของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิไวใ้นเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
แลว้ และในวาระน้ีขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ในฐานะผูช่้วยเลขานุการบริษทั น าเสนอ
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นางสาวสาริสาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

ส าหรับเหตุผลของการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี เน่ืองจากบริษทัมีการขยายการเติบโต

ทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ท าใหมี้ความจ าเป็นตอ้งใชว้งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึนตามการเติบโตดงักล่าว    จึงมี

ความประสงค์ท่ีจะให้มีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั     

คร้ังท่ี 1 (ECF-W1) โดยจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยสามารถสรุปรายละเอียดท่ี

ส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิไดด้งัน้ี 

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ : บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)  

ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ  
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1  
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W1”) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : 260,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : เป็นการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ 

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 30 กรกฎาคม 2557  

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ    : 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
(ตั้งแต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2560)  
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วธีิการจดัสรร  : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม ในอตัราส่วนหุน้สามญั 2 หุน้ ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิใหปั้ดทิ้งทั้ง
จ  านวน 
Record Date ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ  
วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557 และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียน  
วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  : 1. วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558  
2. วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559  
3. วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  
4. วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560  
5. คร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิ และตลาดรองของหุ้น
สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ 

 : บริษทัจะน า Warrant และหุน้สามญัท่ีเกิดจากการ Exercise Warrant 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

โดยคณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1 ปี 2557 พิจารณามอบ
อ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัมีอ านาจในการ 

(1) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยืน่ค  าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ECF-W1) จ านวน 260,000,000 หน่วย   ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุน้ในคร้ังน้ี 

ภายหลงัจากการช้ีแจงสรุปรายละเอียดท่ีส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ ประธานฯ ไดส้อบถาม
วา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการ
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สอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ECF-W1) จ านวน 260,000,000 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 407,250,091 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0 0.00 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท โดยออก

หุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการ

ประชุมน้ี ทางบริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3      
ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยในวาระน้ีขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ น าเสนอ
รายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

นางสาวสาริสาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

บริษทัเสนอขออนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 130,000,000 บาท เป็น 

195,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 260,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

ส าหรับรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 

(ECF-W1) ดงัน้ี  
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จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ในคร้ังน้ี 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม ดงัต่อไปน้ี 
ค ำถำมจำกนำยธำรำ ชลปรำณี ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง มีค ำถำมดังนี ้
บริษัทมีแผนกำรเพ่ิมทุนในคร้ังนี ้ เพ่ือจะใช้ส ำหรับกำรขยำยกิจกำร กำรเพ่ิมสำขำ หรือขยำย

ก ำลังกำรผลิตอย่ำงไร และเหตุใดจึงให้วิธีกำรเพ่ิมทุน ท ำไมไม่ใช้ในรูปแบบของกำรกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 
เน่ืองจำกต้นทุนจำกส่วนของผู้ถือหุ้นจะสูงกว่ำต้นทุนจำกกำรกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงิน และจะต้องมีกำร
จ่ำยเงินปันผล และไม่ทรำบว่ำขณะนี ้บริษัทมีอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D/E Ratio) เท่ำกับเท่ำไหร่ และเหตุ
ใดจึงก ำหนดอำยใุบส ำคัญแสดงสิทธิไว้ค่อนข้ำงนำนถึง 3 ปี บริษัทมีกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงไร 

นำงสำวสำริสำ ได้ตอบค ำถำมและให้ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น ดังนี้ 
ในกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี ้ บริษัทมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เงินท่ีจะ

ได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญในอนำคต เพ่ือใช้เป็นวงเงินทุนหมนุเวียนในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ส ำหรับรองรับรำยได้จำกกำรขำยท่ีคำดว่ำจะเติบโตขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมมลูค่ำสินค้ำคงเหลือ ลูกหนี้
กำรค้ำ ซ่ึงจะต้องมีวงเงินทุนหมนุเวียนเพ่ือรองรับ โดยปัจจุบันบริษัทมีอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อทุน อยู่ ท่ี 2.08 
เท่ำ และภำยหลังจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพครบท้ังหมด 260 ล้ำนหน่วย จะช่วยให้บริษัทมีอัตรำส่วน
หนีสิ้นต่อทุน ลดลงมำอยู่ ท่ี 1.77 เท่ำ ซ่ึงภำยหลังจำกท่ีอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อทุนลดลงแล้วในขณะท่ีบริษัทมี
ทุนจดทะเบียนช ำระท่ีเพ่ิมขึน้ กจ็ะส่งผลดีต่อบริษัทท้ังในแง่ของศักยภำพกำรกู้ ยืมท่ีจะเพ่ิมขึน้ได้ในอนำคต 
รวมถึงมลูค่ำส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีดีขึน้ตำมไปด้วย 

นำยธำรำฯ มีค ำถำมเพ่ิมเติม ดังนี ้
กำรท่ีบริษัทมีแผนกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 195.00 ล้ำนบำท บริษัทมีแผนกำรย้ำย

หลักทรัพย์จดทะเบียนจำกตลำดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ไปสู่ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
อย่ำงไร 

นำยอำรักษ์ สุขสวสัด์ิ ในฐำนะกรรมกำรผู้ จัดกำร ได้ตอบค ำถำมและให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
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ในมมุมองของผู้บริหำรบริษัทมองว่ำ อนำคตของบริษัทคงไม่หยดุแค่กำรเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ แต่เรำมีแผนกำรด ำเนินธุรกิจท่ีจะเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง และยงัมี
เป้ำหมำยท่ีจะได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปในอนำคต ซ่ึงทำงทีม
ผู้บริหำรได้ตั้งเป้ำหมำยควำมส ำเร็จไว้ตำมแผนกำรด ำเนินธุรกิจท่ีจะออกมำรองรับในแต่ละปีต่อไป  

ค ำถำมจำกนำยสำมำรถ แซ่อุง ผู้รับมอบฉันทะจำกนำงสำวมำลี แซ่อุง มีค ำถำมดังนี้ 
ขอทรำบถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กับรำคำหุ้นแม่ (ECF) ท่ีจะเกิดขึน้ภำยหลังกำรออกใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ (ECF-W1) 
นำงสำวสำริสำ ได้ตอบค ำถำมและให้ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น ดังนี้ 
ส ำหรับรำยละเอียดกำรค ำนวณผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อผู้ ถือหุ้น ทำงบริษัทได้ให้ข้อมลูและ

วิธีกำรค ำนวณไว้อย่ำงละเอียดท่ีหน้ำ 28 และ 29 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในคร้ังนีแ้ล้ว โดยสำมำรถ
สรุปผลกระทบในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี ้

 

กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) ลดลงเท่ำกับร้อยละ 33.33 
กำรลดลงของก ำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution 
: EPS Dilution) 

ลดลงเท่ำกับร้อยละ 33.30 

กำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) ลดลงเท่ำกับร้อยละ 26.79 

 
นำยสำมำรถฯ มีค ำถำมเพ่ิมเติม ดังนี ้
ในวนัท่ีขึน้เคร่ืองหมำย XW จะมีผลกระทบจำก Dilution ต่อรำคำหุ้นแม่ อย่ำงไร 
รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ ในฐำนะประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ        

ได้ตอบค ำถำมและให้ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น ดังนี้ 
ตัวเลขตำมท่ีบริษัทได้ชี้แจงไว้ เป็นกำรค ำนวณผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ในทำงทฤษฎีและกำร

วิเครำะห์ทำงกำรเงิน ซ่ึงผลกระทบในแง่ควำมเป็นจริงอำจมีควำมคลำดเคล่ือนจำกผลกระทบท่ีได้จำกกำร
ค ำนวณ ท้ังนีขึ้น้อยู่กับนักลงทุนแต่ละท่ำนจะมีมมุมองอย่ำงไร และในวนัท่ีขึน้เคร่ืองหมำย XW อำจมี
ผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอกท่ีส่งผลต่อภำพรวมต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงอำจเป็นผลให้ตัวเลขในกำร
ค ำนวณในทำงทฤษฏีเกิดควำมคลำดเคล่ือนได้มำกเม่ือเทียบกับควำมเป็นจริง ซ่ึงรำคำในตลำดหลักทรัพย์ไม่
สำมำรถบอกได้อย่ำงถกูต้องว่ำทิศทำงของรำคำจะเป็นอย่ำงไร ซ่ึงกำรค ำนวณดังกล่ำวเป็นเพียงกำรน ำ
หลักกำรมำอธิบำยเท่ำนั้น นักลงทุนบำงท่ำนอำจจะมีมมุมองและแนวทำงกำรวิเครำะห์ท่ีแตกต่ำงกันออกไป
ตำมประสบกำรณ์และเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคน 

 



 

 
19 | ห น้ า ท่ี  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี โดยในวาระน้ี
ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท 
โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 260,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 407,250,091 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0 0.00 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน

ของบริษัท 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ีขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบั

ระเบียบวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
นางสาวสาริสาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

บริษทัเสนอขออนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 195,000,000  บาท (หน่ึงร้อยเกา้สิบหา้ลา้นบาท) 
 แบ่งออกเป็น : 780,000,000  หุน้ (เจด็ร้อยแปดสิบลา้นหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ : 0.25  บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั : 780,000,000  หุน้ (เจด็ร้อยแปดสิบลา้นหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี-  หุน้  
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จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ   
ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั และใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือ
กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี โดยในวาระน้ี
ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 407,255,091 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0 0.00 

หมายเหตุ ในวาระน้ี มีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่ข้ึนจากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 

5,000 หุ้น 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมน้ี ทางบริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3      
ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยในวาระน้ีขอเชิญ นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ     
ในฐานะกรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบ
วาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

นางสาวทิพวรรณฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
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บริษทัเสนอขออนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 260,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั (ECF-W1) 
โดยเป็นการเพิ่มทุนในลกัษณะ ดงัน้ี 
 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

 แบบก าหนดวตัถุประสงค์
ในการใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

260,000,000 
--- 

0.25 
--- 

65.00 
--- 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

--- 
--- 

--- 
--- 

--- 
--- 

 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการ
ใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 1 
(ECF-W1) ซ่ึง
ออกและจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ 

260,000,000 ผูถื้อหุน้เดิม จะ
ไดรั้บการจดัสรร
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในอตัรา 2 
หุน้เดิม : 1 
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้เท่ากบั 
0.50 บาทต่อ

หุน้ 

โปรดดูรายละเอียด
ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

- 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี โดยวาระน้ี
ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 407,255,091 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

หมายเหตุ ในวาระน้ี มีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่ข้ึนจากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 

5,000 หุ้น 
 
วาระที ่6 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี)  

- ไม่มี - 
 
ภายหลงัจากวาระน้ี ประธานฯ ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามเพิ่มเติม

หรือไม่ ซ่ึงในท่ีประชุมไดมี้ค าถามจากผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ค ำถำมจำกนำยสำมำรถฯ มีค ำถำมดังนี ้
บริษัทมีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิอย่ำงไร ใช้ระยะเวลำก่ีเดือน 
รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ตอบค ำถำมและให้ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น ดังนี้ 
ทำงบริษัทได้จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิในคร้ังนีใ้ห้กับผู้ ถือหุ้นเดิม ในอัตรำส่วน 2 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงจะสำมำรถใช้สิทธิในกำรแปลงสภำพได้คร้ังแรกในวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 
2558 ในรำคำใช้สิทธิแปลงสภำพท่ี 0.50 บำทต่อหุ้น และก ำหนดให้ใช้สิทธิแปลงสภำพได้ในคร้ังต่อๆ ไป 
คือ ทุก ๆ 6 เดือน จนครบอำยใุบส ำคัญแสดงสิทธิท่ี 3 ปี และเม่ือได้รับหุ้นจำกกำรแปลงสภำพ กจ็ะสำมำรถ
ท ำกำรซ้ือขำยได้เหมือนกับหุ้นสำมญัแบบปกติ 

นำยสำมำรถฯ มีค ำถำมเพ่ิมเติม ดังนี ้
ในกำรให้สิทธิแปลงสภำพท่ี 6 เดือน จะท ำให้บริษัทได้เงินช้ำ แต่ถ้ำเป็นรำยไตรมำสจะท ำให้

ได้รับเงินจำกกำรแปลงสภำพเร็วขึน้กว่ำเดิม 
รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ตอบค ำถำมและให้ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น ดังนี้ 
ทำงบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสม

และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของบริษัทเป็นส ำคัญ ซ่ึงทำงบริษัทมีแผนกำรใช้เงินในอนำคตรองรับไว้แล้ว 
และรูปแบบกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิของแต่ละบริษัทกจ็ะมีควำมแตกต่ำงกันออกไปตำมเหมำะสมและ
แผนกำรใช้เงินท่ีแตกต่ำงกัน 
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ค ำถำมจำกนำยธำรำฯ มีค ำถำมดังนี ้
1. ขอให้ทำงบริษัทระบุถึงวิธีกำรผ่ำนมติกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระไว้ในหนังสือเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้น  
2. เหตุใดบริษัทจึงไม่ก ำหนดให้มีกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิให้เร็วกว่ำนี ้

เน่ืองจำกกำรก ำหนดรำคำใช้สิทธิแปลงสภำพท่ี 0.50 บำทต่อหุ้น จะจูงใจให้ผู้ ถือหุ้น
ต้องกำรจะใช้สิทธิแปลงสภำพ 

3. ช่วงคร่ึงปีหลัง บริษัทจะมีแนวโน้มกำรขยำยตัวของธุรกิจอย่ำงไร และดีกว่ำของตลำด
โดยรวมอย่ำงไร  

ท่ำนประธำนได้กล่ำวตอบรับกำรด ำเนินกำรแก้ไข โดยจะเพ่ิมวิธีกำรผ่ำนมติกำรลงคะแนน
เสียงในแต่ละวำระไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ส ำหรับค ำถำมท่ี 2 นำงสำวสำริสำฯ ได้ตอบค ำถำมและให้ข้อมลูแก่ผู้ถือหุ้น โดยสำเหตุท่ี
บริษัทก ำหนดระยะเวลำกำรใช้สิทธิแปลงสภำพได้คร้ังแรก หลังจำกท่ีใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 1 ปี 
เน่ืองจำกบริษัทได้ก ำหนดอัตรำส่วนกำรจัดสรรไว้ท่ี 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงเป็น
อัตรำส่วนกำรจัดสรรสูงสุดท่ีทำงส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ก ำหนดไว้ ดังนั้นผลกระทบของ Dilution Effect        
ท่ีเกิดขึน้จะมีมำก กำรก ำหนดให้เร่ิมใช้สิทธิแปลงสภำพได้หลังมีอำยคุรบ 1 ปี เน่ืองจำกบริษัทน่ำจะสำมำรถ
สร้ำงรำยได้จำกกำรขำย ผลกำรด ำเนินงำน และอัตรำก ำไรต่อหุ้น (Earnings per share) ให้เพ่ิมสูงสุดเพ่ือจะ
สำมำรถลดผลกระทบต่อ  Dilution Effect ได้ในระดับหน่ึง จึงเป็นท่ีมำของกำรก ำหนดรูปแบบกำรใช้สิทธิ
แปลงสภำพดังกล่ำว 

นอกจำกนี ้นำยธำรำฯ ได้ถำมเพ่ิมเติมถึง ผลกระทบ Dilution Effect ท่ีจะเกิดกับรำคำหุ้นตัวแม่
ซ่ึงคำดว่ำ จะเกิดขึน้อย่ำงแน่นอน เน่ืองจำกทำงบริษัทก ำหนดรำคำใช้สิทธิแปลงสภำพไว้ต ำ่กว่ำรำคำตลำด  

ในค ำถำมนี ้ รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ให้ข้อมลูเพ่ิมเติมว่ำ กำรท่ีบริษัทก ำหนดรำคำใช้สิทธิแปลง
สภำพไว้ต ำ่ เน่ืองจำกส่วนหน่ึงเป็นกำรตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และกำรก ำหนดระยะเวลำกำรใช้สิทธิแปลง
สภำพคร้ังแรก เม่ือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 1 ปี เน่ืองจำกแม้ขณะนีบ้ริษัทจะมี D/E Ratio อยู่ในระดับ 
2.08 เท่ำ แต่บริษัทกย็งัได้รับกำรสนับสนุนจำกสถำบันกำรเงินเป็นอย่ำงดี และบริษัทคำดว่ำ บริษัทจะมีผล
ประกอบกำรท่ีดีต่อเน่ืองท่ีจะช่วยให้กำรสร้ำงก ำไรต่อหุ้น สำมำรถชดเชยผลกระทบจำก Dilution Effect    
ได้ในระดับหน่ึง 

ส ำหรับค ำถำมท่ี 3 นำยอำรักษ์ฯ ได้ตอบค ำถำมและให้ข้อมลูแก่ผู้ถือหุ้นว่ำ ทิศทำงของ
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์คำดว่ำ จะยงัเติบโตได้อย่ำงต่อเน่ือง โดยในช่วงไตรมำสท่ี 1 บริษัทสำมำรถสร้ำง
รำยได้จำกกำรขำยให้เติบโตอยู่ในระดับมำกกว่ำร้อยละ 15 ได้ ซ่ึงท้ังปี 2557 บริษัทได้ตั้งเป้ำหมำยอัตรำกำร
เติบโตไว้ท่ีร้อยละ 15 ประกอบกับช่วงไตรมำสท่ี 3 และไตรมำสท่ี 4 จะเป็นช่วงฤดูกำลขำยของ
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ท่ีโดยปกติจะเติบโตกว่ำช่วงไตรมำสท่ี 1 และ 2 ท ำให้คำดกำรณ์ได้ว่ำ ตลอดปี 
2557 บริษัทจะสำมำรถสร้ำงอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยได้ตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ หำกไม่มี
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ผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญเข้ำมำแทรกแซง ซ่ึงท้ำยท่ีสุดกจ็ะส่งผลให้อัตรำก ำไรต่อหุ้นของบริษัทเติบโต
ได้ในทิศทำงเดียวกัน 

นำยสำมำรถฯ มีค ำถำมเพ่ิมเติม ดังนี ้
ในอนำคต บริษัทมีกำรวำงแผนกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 ไว้อย่ำงไร 
นำยอำรักษ์ฯ ได้ตอบค ำถำมและให้ข้อมลูแก่ผู้ถือหุ้นว่ำ ในขณะนีบ้ริษัทยงัไม่มีแผนกำรออก

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 แต่อย่ำงใด เน่ืองจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 1 สำมำรถรองรับแผนกำรด ำเนิน
ธุรกิจส ำหรับช่วงปี 2558 – 2559 ได้ และกำรจะออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 บริษัทต้องขอระยะเวลำกำร
พิจำรณำและหำรือในรำยละเอียดเป็นระยะเวลำหน่ึงก่อน  
 

ภายหลงัการตอบค าถามดงักล่าว ในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
ใด ๆ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุน้ทุกท่าน  

ปิดประชุม เวลา 15.15 น. 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่4 
 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง 
แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 116 นั้น บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทั
จะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดใหต้อ้งมีทุนส ารองมากกวา่นั้น 

 
เน่ืองจากทางบริษทัยงัจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายยงัไม่เขา้ตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบการจดัสรรเงินก าไรจ านวน 5,100,000 บาท (ห้าลา้นหน่ึงแสนบาทถว้น) ไว้
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ดงัน้ี 

 จ่ายเงินปันผลจากส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.0069 บาท  
 จ่ายเงินปันผลจากส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอตัราหุ้นละ 

0.0621 บาท  
รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.069 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 35,880,000 บาท (สามสิบห้าลา้น
แปดแสนแปดหม่ืนบาทถว้น) โดยมีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 
24 เมษายน 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา  225  ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะ
ด าเนินการภายในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ระหวา่งปี 2556 (ปีแรกท่ีเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ) และ ปี 2557 

 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 ปี 2557 

ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 40.84 70.98 

จดัสรรเงินส ารอง 5% ตามกฎหมาย (ลา้นบาท) 3.00 5.10 

จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น) 520.00 520.00 

เงินปันผลทั้งส้ินต่อหุน้ (บาทต่อหุ้น) 0.03 0.069 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ (ลา้นบาท) 15.60 35.88 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหกัส ารอง (%)* 41.23% 54.46% 
หมายเหตุ : บริษัทมอีตัราการจ่ายเงนิปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลทั้งของปี 2556 และ ปี 2557 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 4 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่5 

 

ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 

 
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

อายุ 57 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 
การศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงินการคลงั 

  University of Minnesota, U.S.A. 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
  University of Minnesota, U.S.A. 
ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (พฒันาการเศรษฐกิจ) 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2555 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร 
 บริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 
 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบัน กรรมกำร 
 บริษทั เลิร์นเทค จ ากดั  
ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริษทั 
 บริษทั เอสพีซี พรีเชียส เมททอล จ ากดั  
ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จ ากดั  

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

- ไม่มี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สดัส่วนร้อยละ 100  
การม/ีไม่ม ีส่วนได้เสียกบับริษัท และ
บริษัทย่อยในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา (ส าหรับการพจิารณาแต่งตั้ง
เพือ่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ) 

- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ 
- ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
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2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัต ิ
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 
 
 

อายุ 50 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
การศึกษา ปริญญาโท วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

  คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต 
  คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2555 – ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2539 – ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำวิชำกำร 
  คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  ผู้อ ำนวยกำร 
  ศูนยค์วามเป็นเลิศทางวชิาการดา้นยางพารา 
 ผู้ เช่ียวชำญของโครงกำรสนับสนุนพัฒนำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

ไทย (iTAP)  
 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
 ท่ีปรึกษำ 
 สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย 
 ท่ีปรึกษำ 
 สมาคมธุรกิจไมย้างพารา 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท า - ไม่มี 



 

 
30 | ห น้ า ท่ี  

 
 
  

ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 
การม/ีไม่ม ีส่วนได้เสียกบับริษัท และ
บริษัทย่อยในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา (ส าหรับการพจิารณาแต่งตั้ง
เพือ่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ) 

- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ 
- ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
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3. นายวลัลภ สุขสวสัด์ิ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  
 
 
 

 
  

อายุ 73 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการบริหาร  
การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนวดัหว้ยสาริกา 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประวตักิารท างาน 2542 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท  

 ประธำนกรรมกำรบริหำร 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

- ไม่มี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 15.3908% / 18.0815% (รวมคู่สมรส)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

คู่สมรสของนางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ และเป็นบิดาของนายชาลี สุขสวสัด์ิ               
นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ ซ่ึงปัจจุบนัทั้ง 4 ท่าน     
ตามท่ีกล่าวมา ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 15 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่5 

 

ค านิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

(ทีม่ีความเข้มกว่าข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์) 

 
 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน            
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว        
ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น    
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดา  มารดา  คู่สมรส  พี่น้อง  และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่             
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 
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 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ   
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน  

 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน     
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย 

 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกยา้ย  เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบด้วยขอ้มูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ
บริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ี

ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  
8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหน่งตามท่ี

ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั  
 
 ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่6 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2558 

 

ในช่วงปี 2557 ทางบริษทัไดก้ าหนดรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 

 ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการ 10,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

2) ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด : จ  านวน 5,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 
 ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการพิจาณาความเส่ียง 

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
 ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท  

 
และส าหรับช่วงปี 2558 ทางบริษทัขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2558 ดงัน้ี 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 

 ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการ 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

2) ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด : จ  านวน 5,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 
 ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง 
3. คณะกรรมการสรรหา 
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4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
 ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ซ่ึงเป็นวงเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเท่ากบัปี 2557 ท่ีผา่นมา  
 
หมายเหตุ :  เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิ

บาล บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม โบนสั ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ และตามอ านาจอนุมติัท่ีมี โดยการตอบแทน
เพิ่มเติมใด ๆ ท่ีมีมูลค่ามากกวา่ 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะตอ้งน าเสนอเป็นวาระการประชุมต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมติั โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่าย
สวสัดิการเพิ่มเติมดงักล่าว  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่7 

 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

 
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือว ันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมพิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 
2558 มีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัสรุปวา่ บริษทัไดแ้ต่งตั้ง 
นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั ให้เป็นผูต้รวจสอบบญัชี
ของบริษทัมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557 ซ่ึงเป็นปีล่าสุดท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีของการเป็นผูต้รวจสอบบญัชีให้กบั
บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมระยะเวลา 5 ปี) ในช่วงเวลาดงักล่าว ผูส้อบบญัชีไดท้  าหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบับริษทัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเขา้มาด าเนินการตรวจสอบบญัชี ดงัตารางรายช่ือผูส้อบบญัชีใน แต่ละปีดงัน้ี 
 

รายการ 
ปี 2558 

(น าเสนอเพือ่พจิารณา) 
ปี 2557 

ช่ือส านักงาน
ตรวจสอบบัญชี 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

ผู้สอบบัญชี นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 5389 

นายเมธี รัตนศรีเมธา 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 3425 

หรือนายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน์  
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 2803 

 

หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 3425 

 

หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ 
แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เห็นควรและ
เหมาะสม 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบแลว้มีความเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีท่ีถูกเสนอช่ือนั้น ไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสัมพนัธ์หรือ     
มีส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ / ผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 

ดังนั้ น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2558 มีมติให้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2558 เพื่อแต่งตั้ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือ
นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 โดยให้คนหน่ึงคนใดหรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี 
บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด  เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ   
บริษทัยอ่ยในปี 2558 ต่อไป 
 

ในการพิจารณาค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบญัชี 
ประจ าปี 2558 ท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เสนอราคาค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทั
ย่อยส าหรับปี 2558 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,540,000 บาทต่อปี เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 
2557 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 180,000 บาทต่อปี เน่ืองจากปริมาณเน้ืองาน ขั้นตอน ระยะเวลาของการสอบ
บญัชีจะเพิ่มข้ึนมากจากปี 2557 ซ่ึงน่าจะสมเหตุสมผลท่ีจะเสนออตัราค่าสอบบญัชีดงักล่าวต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558   
ท่ีประชุมมีมติน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2558  ในส่วนของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี 2558  เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,540,000 บาทต่อปี           
เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

รายการ 
ปี 2558 

(น าเสนอเพือ่พจิารณา) 
ปี 2557 

ค่าสอบบญัชี (audit fee) 1,000,000 880,000 
ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 540,000 380,000 

รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัท 
และบริษัทย่อย 

1,540,000 1,360,000 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8 

 

 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที ่5 

คณะกรรมการ 
ขอ้ 17.  ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่ง

น้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
ขอ้ 18.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ี  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการ
เลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 19.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงใน
สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ  านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบั
ฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง 

ขอ้ 20.  นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
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(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั หรือกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตาม ขอ้ 22. 
(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

 
หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 35.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) 

เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 
 การประชุมผู ้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เ รียกว่าการประชุมวิสามัญ โดย

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 
 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

หรือผูถื้อหุ้นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ 
(1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 
ขอ้ 36.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั 

เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า
สาม (3) วนั 

  
 ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ี

อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
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ขอ้ 37.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ย

กว่ายี่สิบห้า (25) คน  หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็น
องคป์ระชุม 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง 

จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หาก
วา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ
ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และใน
กรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 38.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม    
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ี
ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุม 

 
ขอ้ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคน

ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง
หน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4)  ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคล
อ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของ
บริษทั 
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(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด
หรือบางส่วนท่ีส าคญัการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไร
ขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

 
ขอ้ 40.  กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 

 
ขอ้ 45.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัมียอดขาดทุนสะสม

อยูห่า้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั เวน้แต่จะได้มีก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

ส าหรับหุน้บุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมี

ผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ให้รายงานการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือท่ีประชุม
คณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้โฆษณาค าบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
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ขอ้ 46. บริษทัตอ้งการจดัหาก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) 
ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีทุน
ส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 
ขอ้ 47. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการพนกังาน ลูกจา้ง หรือ ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 

 

ข้อปฏิบัติส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองขอพึงปฏิบติัส าหรับการจดั

ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บริษทัจด
ทะเบียนยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพื่อให้การจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และ
เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก าหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็น
ผูถื้อหุน้ ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ี เน่ืองจากผูถื้อหุ้น
บางรายยงัไม่คุน้เคยกบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีน ามาใช้ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนั
การยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละ
รายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 
 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษทัใคร่ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงหลกัฐานและปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 
ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลกัฐาน 

1. บุคคลธรรมดา o ใบลงทะเบียน 
1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชำติไทย  o บัตรประจ าตัวของผู ้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัว

ประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ห รือบัตร
พนกังานรัฐวสิาหกิจ) 

o หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดง
หลกัฐานการเปล่ียนแปลงนั้นดว้ย 

1.2 ผู้ถือหุ้นชำวต่ำงประเทศ o ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางท่ียงั
ไม่หมดอาย ุ

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
- หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบ

ฉนัทะ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลกัฐาน 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูถื้อหุ้นหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูม้อบฉนัทะ 

- บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูม้อบฉนัทะ 

2. นิติบุคคล o ใบลงทะเบียน 
2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
 
หมำยเหตุ ในกรณีของส ำเนำเอกสำรจะต้องมีกำร
รับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
พร้อมตรำประทับบริษัท 

o หนงัสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วนั 
โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

o -บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจใน
หนงัสือรับรองนิติบุคคล 

o หนัง สือมอบฉันทะ ซ่ึงได้กรอกข้อความ
ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 
และผูม้อบฉนัทะ 

o หนัง สือมอบฉันทะ ซ่ึงได้กรอกข้อความ
ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 
และผูรั้บมอบฉนัทะ 

o บตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่ำงประเทศ 
 
หมำยเหตุ ในกรณีของส ำเนำเอกสำรจะต้องมีกำร
รับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
พร้อมตรำประทับบริษัท และหำกเป็นเอกสำรท่ี
จัดท ำขึน้ในต่ำงประเทศ ควรมีกำรรับรองลำยมือช่ือ
โดยโนตำรีพับบลิค 

o หนงัสือรับรองนิติบุคคล 
o บตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจใน
หนงัสือรับรองนิติบุคคล 

o หนัง สือมอบฉันทะ ซ่ึงได้กรอกข้อความ
ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 
และผูรั้บมอบฉนัทะ 

o หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดง
หลกัฐานการเปล่ียนแปลงนั้นดว้ย 

o บตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลกัฐาน 

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
- หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู ้มอบฉันทะและ            

ผูรั้บมอบฉนัทะ 
- ส าเนาหนงัสือรับรองและลงลายมือช่ือรับรองโดยผูมี้อ านาจของนิติบุคคลของผูม้อบฉนัทะ 
- ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัข่ีของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 
 การมอบฉันทะและวธีิการมอบฉันทะ 

การมอบและหนงัสือมอบฉนัทะ 
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี5) พ.ศ. 2550 ลง

วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2550 ไดก้ าหนดแบบของหนงัสือมอบฉนัทะในการประชุมผูจ้องหุน้ และการประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดั ไว ้3 แบบ โดยให้ใชแ้บบหน่ึงแบบใดท่ีไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมใน
คร้ังน้ี แลว้ คือ  

 
แบบ รายละเอยีด ส าหรับใช้ในกรณี 

แบบ ก. หนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบ
ท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 

แบบ ข. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ 
ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจนตายตวั 

กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน 
หรือกรรมการอิสระ ใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

แบบ ค. เ ฉ พ า ะ ก ร ณี ผู ้ ถื อ หุ้ น เ ป็ น ผู ้ ล ง ทุ น
ต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก
และดูแลหุน้ 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 
วธีิการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
ได ้

 ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ
มอบฉนัทะใหถู้กตอ้งครบถว้น 
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 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบ
อ านาจฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 

 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามช่ือ - ท่ีอยูข่องบริษทั โดยจ่าหนา้ซองถึง 
 ส านกังานเลขานุการบริษทั 
 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 เลขท่ี 37/9 หมู่ 10 ถนนบา้นบึง – แกลง ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 

 หากผูรั้บมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ตอ้งน าหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ณ 
สถานท่ีประชุม เพื่อลงทะเบียนอยา่งนอ้ยล่วงหนา้ 1 ชัว่โมง ก่อนการเร่ิมประชุม เพื่อให้เจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและทนัเวลาเร่ิมประชุม 

 
หมายเหตุ  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั ( มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูมี้

เอกสารถูกตอ้งและครบถว้นเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ สถานท่ีล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึง

ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงก าหนดเวลาเร่ิมการประชุม  
สถานท่ีประชุม : ณ ห้องประชุม Conference B ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 

เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 

บริษทั จะจดัเตรียม บัตรลงคะแนนเสียงไวใ้ห้ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขา้ห้องประชุม
เพื่อผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใชร้ะบุลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 
 

หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  
การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้น

พจิารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุ้นท่านใด เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงใหผู้ถื้อหุน้ระบุในบตัรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือข้ึนเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีบริษทัเก็บ
และรวบรวมบตัรทั้งหมดเพื่อท าการตรวจนบั ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัให้มีคนกลางร่วมท าหนา้ท่ีตรวจรับบตัรและ
นบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 
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1. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี  
o กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

ถา้มี คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด  

o ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ 
ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ี
ประชุมรับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุ
ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ยกเวน้
การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญผูน้ั้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราว
ได ้

 
หลกัเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดวา่ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
บริษทัจะนบัคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงท่ีตรวจนบัจากบตัรลงคะแนนเสียงในแต่
ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ก่อนเร่ิมประชุม ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ทราบว่า   บริษทัจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ      
โดยการหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ออกจากหุ้นทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ผล
การนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเร่ิมวาระถดัไป 

หมายเหตุ ; บริษทัลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 
 

การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 
1. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนแล้ว จะได้ รับบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์

ส าหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 9 วาระ ไม่รวมวาระ เร่ืองอ่ืนๆ) โดยในแต่ละแผน่นั้นจะ
ระบุช่ือผูถื้อหุน้และสิทธิออกเสียง โดยถือวา่หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ
จะตอ้งใชบ้ตัรหลกัฐานในการออกเสียงลงคะแนนน้ีใหถู้กตอ้งตรงกบัวาระ 

2. วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระ จะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผน่พิมพ ์แยกหวัขอ้เป็นขอ้ยอ่ยต่างหากโดยเฉพาะ 
ซ่ึงระบุช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการไวท้ั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกนั เพื่อให้
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผูถื้อหุ้นใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้ง
กรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองใน
สามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

4. วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และ วาระที่ 9 พิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท : ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5. ส าหรับการท าเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายถูก () หรือ 
กากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึงลงในช่องท่ีเป็นความประสงคข์องท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น 

 
บัตรเสีย 
บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถูก () หรือ 

กากบาท () เพียงหน่ึงเคร่ืองหมาย หรือ มากกวา่หน่ึงช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระ
ท่ีก าลงัพิจารณา จะถือเป็นบตัรเสีย 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยโดยประธานในท่ีประชุม หรือผูท่ี้ด าเนินการ
ประชุมแทนอยู่ในระหวา่งนั้น จะขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นดว้ยชูมือข้ึน และส่ง
บัตรลงคะแนนเสียงท่ีท าเค ร่ืองหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระท่ีก าลังพิจารณาให้แก่
เจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

2. เม่ือเจา้หน้าท่ีของบริษทัท าการรวบรวมบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียงหรือไม่
เห็นด้วยเสร็จแล้วจะท าการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทนัทีในท่ีประชุม โดย
ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูส้รุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระ 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 
ส าหรับท่านผูถื้อหุ้นท่ีกลบัไปก่อนการประชุมส้ินสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระท่ียงัมิไดพ้ิจารณา 
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ผู้ถือหุ้น 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่10 

 
 

ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

มาดว้ยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 
 เร่ิม 13.00 น 

ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนผูไ้ดรั้บ
มอบฉนัทะ เร่ิม 13.00 น 

 

ตรวจสอบหนงัสือมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมบตัรประจ าตวัผูม้อบและ
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวัและใบ
ลงทะเบียน 

ลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode 

ประธานเปิดการประชุม (เวลา 14.00 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

ลงคะแนนเสียง 

นบัคะแนนเสียง 

หมายเหตุ 
 -นับคะแนนเสียงโดยวิธีการ

หกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียงของผูถื้อหุ้น
ออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมด
ของผู ้ถือหุ้น ท่ี มี สิท ธิออก
เสียง 

 -กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุก
วาระคืนต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทั
เม่ือเสร็จส้ินประชุม 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

ผูต้อ้งการออกเสียง “ไม่
เห็นดว้ย” หรือ “งดออก
เสียง” ในวาระนั้น ๆ ให้
กรอกบตัรลงคะแนน
และชูมือเพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัร

ลงคะแนน 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่11 

 
 

ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัททีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ  
 

พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์
ประธานกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

อายุ 78 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริษทั 

กรรมการตรวจสอบ 
การศึกษา - วทิยาศาสตร์บณัฑิต (ทบ.) 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (จปร.). 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- วทิยาลยัการทพับก 
- หลกัสูตรกฎหมายส าหรับผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2555 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2547 – ปัจจุบัน นำยกสมำคมทหำรผ่ำนศึกเวียดนำมในพระบรมรำชูปถมัภ์ 
2540 – ปัจจุบัน รำชองครักษ์พิเศษ 
2529 – ปัจจุบัน นำยทหำรพิเศษประจ ำกรมทหำรรำบท่ี 21 รักษำพระองค์ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

2547 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริษัท  
  บริษทั ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบัน ประธำนท่ีปรึกษำ 
 บริษทั ดาตา้โปรดกัส์ทอปป้ิงฟอร์ม จ ากดั 
ปัจจุบัน ประธำนท่ีปรึกษำ 
 บริษทั อี.เทค. จ ากดั 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
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จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ 37/9 หมู่ 10 ถนนบา้นบึง – แกลง ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

21110 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม - ไม่มี - 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่12.1 / 12.2 และ 12.3 

หนังสือมอบฉันทะ 

 
 
 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 12.1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. 

เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 12.2  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดชดัเจน ตายตวั  

 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี12.3  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.   
 

เขียนที�............................................................................................ 
� .  ข้ า พ เ จ้ า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . สั ญ ช า ติ

..................................................................อยูบ่า้นเลขที�........................................ถนน........................................................
ตาํบล/แขวง..........................................................อาํเภอ/เขต................................................. ..............จังหวดั
..........................................รหสัไปรษณีย.์............................................ . 

�. เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั...............................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) ...............................  
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม.........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................เสียง ดงันี�  

หุน้สามญั.........................................หุน้  และออกเสียงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ...................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง 

�. ขอมอบฉนัทะให ้
 �. ...................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�............................................ถนน..........................................................ตาํบล/แขวง............................................ 
อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์.................................................หรือ 
 � ......................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�............................................ถนน..........................................................ตาํบล/แขวง............................................ 
อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์.................................................หรือ 
 3 ......................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�......................... ...................ถนน..........................................................ตาํบล/แขวง............................................ 
อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์................................................. 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ในวนัที� 16 เมษายน 2558 เวลา ��.�� น. ห้องประชุม Conference B ชั�น � โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์
วิงส์ คอนเวนชั�น เลขที� ��� ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ����� หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั 
เวลาและสถานที�อื�นดว้ย 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั�น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
ลงชื�อ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                            (………………………………………………) 
ลงชื�อ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                            (………………………………………………) 
ลงชื�อ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                            (………………………………………………) 
ลงชื�อ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                            (………………………………………………) 
หมายเหตุ : ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอมฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน
หุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
  

โปรดติดอากร
แสตมป์ �� บาท 

สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� ��.� 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.   
 
 
 
       เขียนที�........................................................................ 
      วนัที�.................เดือน.............................พ.ศ. ............................... 

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................สญัชาติ...........................................................
อยูบ่า้นเลขที�...............................................ถนน.............................................ตาํบล/แขวง....................................................... 
อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั.................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน)......................................................... 
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม..........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................เสียง  ดงันี�  

หุน้สามญั...................................หุน้ และออกเสียงคงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ.............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 

อยูบ่า้นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตาํบล/แขวง............................................... 
อาํเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

(2) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตาํบล/แขวง............................................... 
อาํเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

(3) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตาํบล/แขวง............................................... 
อาํเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 
 คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ในวนัที� 16 เมษายน 2558 เวลา ��.�� น. หอ้งประชุม Conference B ชั�น � โรงแรม
เดอะ แกรนด์ โฟร์วงิส์ คอนเวนชั�น เลขที� ��� ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ����� 
หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลาและสถานที�อื�นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�  ดงันี�  
� วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม 2557 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
� วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี ตั�งแต่วนัที� � 

มกราคม 2557 ถึงวนัที� �� ธนัวาคม 2557 
� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

โปรดติดอากร
แสตมป์ �� บาท 

สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� ��.� 
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� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 

�    วาระที� 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2557 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�   วาระที� 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี 2557 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 5  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

�  การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 

�  การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ชื�อกรรมการ............รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ.์............................. 

�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
   ชื�อกรรมการ............รศ.ทรงกลด จารุสมบติั.................................... 

�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
   ชื�อกรรมการ............นายวลัลภ สุขสวสัดิ� .......................... 

�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 6  พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 7  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2558 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 8  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   
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         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 9  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั

การแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 10  เรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี�ใหถื้อวา่
การลง คะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ 
ในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที�การ
แกไ้ข เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

    ลงชื�อ...................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 
 
    ลงชื�อ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

 
    ลงชื�อ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

 
    ลงชื�อ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

หมายเหตุ 
(1) ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนเงินให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
(2) วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
(3) ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ เป็นผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 วนัที� 16 เมษายน 2558 เวลา ��.�� น. ณ ห้องประชุม Conference B ชั�น � 
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น เลขที� ��� ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร ����� หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 

�    วาระที� ..........เรื�อง.................................................................................................................................... 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง.................................................................................................................................... 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง.................................................................................................................................... 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง.................................................................................................................................... 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง.เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ). 

  ชื�อกรรมการ........................................................................................................................ 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 

  ชื�อกรรมการ........................................................................................................................ 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 

  ชื�อกรรมการ........................................................................................................................ 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.   
(สาํหรับผูถื้อหุน้ต่างประเทศที�แตง่ตั�งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั�น) 

        
เขียนที�.......................................................... 

     วนัที�....................เดือน...............................................พ.ศ.......................... 
(1) ขา้พเจา้.....................................................................................สญัชาติ.............................................................. 

อยูบ่า้นเลขที�...............................................ถนน........................................ตาํบล/แขวง............................................................ 
อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.........................................รหัสไปรษณีย.์...............................................ใน
ฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั......................................................................................... 
ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั..........................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน).................................................................... 
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม..........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................เสียง  ดงันี�  

หุน้สามญั...................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ.............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..........................เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(1).............................................................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 

อยูบ่า้นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตาํบล/แขวง..................................................... 
อาํเภอ/ เขต....................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์...................................................หรือ 

(2).............................................................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตาํบล/แขวง..................................................... 
อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์...................................................หรือ 

(3).............................................................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�.........................................................ถนน.....................................ตาํบล/แขวง..................................................... 
อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์...................................................... 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกา ร
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ในวนัที� 16 เมษายน 2558 เวลา ��.�� น.  ณ ห้องประชุม Conference B ชั�น � 
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น เลขที� ��� ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั� งนี�  ดงันี�  
� มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ ทั�งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
� มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

� หุน้สามญั...................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..............เสียง 
� หุน้บุริมสิทธิ............................ .หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..............เสียง 
            รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั�งหมด........................................................เสียง 

  

โปรดติดอากร
แสตมป์ �� บาท 

สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� ��.� 



 
60 | ห น้ า ที�  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมในครั� งนี�  ดงันี�  
� วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม 2557 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
� วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี ตั�งแต่วนัที� � 

มกราคม 2557 ถึงวนัที� �� ธนัวาคม 2557 
� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
� วาระที� � พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2557 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
� วาระที� � พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี 2557 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 5  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

�  การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 

�  การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ชื�อกรรมการ............รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ.์............................. 

�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
   ชื�อกรรมการ............รศ.ทรงกลด จารุสมบติั.................................... 

�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
   ชื�อกรรมการ............นายวลัลภ สุขสวสัดิ� .......................... 

�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
� วาระที� � พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
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�    วาระที� 7  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2558 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 8  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 9  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั

การแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� 10  เรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี�  ใหถื้อวา่
การลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ 
ในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มี 
การแกไ้ข เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�
ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุก
ประการ 
 

    ลงชื�อ...................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 
 
    ลงชื�อ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

 
    ลงชื�อ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 
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    ลงชื�อ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

หมายเหตุ 
(1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี�  ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั�น 
(2) หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. คือ  

1. หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
2. หนงัสือยนืยนัวา่ ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

(3) ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(4) วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
(5) ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 วนัที� 16 เมษายน 2558 เวลา ��.�� น. ณ ห้องประชุม Conference B ชั�น � 
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น เลขที� ��� ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร ����� หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 

�    วาระที� ..........เรื�อง.................................................................................................................................... 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง.................................................................................................................................... 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง............................................................................................................. ....................... 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง.................................................................................................................................... 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�   

         �   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
�    วาระที� ..........เรื�อง.เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ). 

  ชื�อกรรมการ........................................................................................................................ 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 

  ชื�อกรรมการ........................................................................................................................ 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 

  ชื�อกรรมการ........................................................................................................................ 
�   เห็นดว้ย                          �   ไม่เห็นดว้ย                         �  งดออกเสียง 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� �� 
 

 
แผนที�สถานที�จัดการประชุม  

 

ณ ห้องประชุม Conference B ชั�น � โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น  
เลขที� ��� ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร �����  

โทรศพัท์ : +662-378-8000 โทรสาร : +662-378-8084 


