
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1 ปี 2557 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) 

วนัศุกร์ท่ี 18 กรกฎำคม 2557  

เวลำ 14.00 น. 

 

ณ หอ้งประชุมศรีนครินทร์ 1 

โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ 

ชั้น 9 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 
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ที ่ECF2 005/2557 
         

9 กรกฎาคม 2557 
 
เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1 ปี 2557 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2557 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 

2. สรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2) 

3. ส าเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3 และ 5) 

4. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1 ปี 2557 

 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
 การมอบฉนัทะและวธีิการมอบฉนัทะ 
 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียง 

6. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1 ปี 2557 
7. ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8.1, 8.2 และ 8.3 ตามล าดบั) โดยขอ

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

4/2557 เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2557 ไดมี้มติให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1 ปี 2557 ในวนัศุกร์ท่ี 18 
กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
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เวนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณา
เร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซ่ึงจดัขึน้เมือ่วนัที ่ 8 

เมษายน 2557 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ของบริษทั ไดถู้กจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 

8 เมษายน 2557 และบริษทัไดบ้นัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้งตามความเป็นจริงและจดัท ารายงาน
การประชุมส่งใหแ้ก่กระทรวงพาณิชย ์ ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั การบนัทึกรายงานมีความถูกตอ้ง ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  
 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ

บริษทั คร้ังที ่ 1 (ECF-W1) จ านวน 260,000,000 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เน่ืองจากบริษทัมีการขยายการเติบโตทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ท าใหมี้ความ

จ าเป็นตอ้งใชว้งเงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มข้ึนตามการเติบโตดงักล่าว จึงมีความประสงคท่ี์จะใหมี้การออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ECF-W1) โดยจะจดัสรรใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1” หรือ “ECF-W1”) 
จ  านวน 260,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 2 หุน้เดิม ต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิใหปั้ดทิ้ง และก ำหนดรำคำกำรใชสิ้ทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเท่ำกบั 0.50 บำทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2  

โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทั 
(ECF-W1) (Record Date) ในวนัจนัทร์ท่ี 28 กรกฎำคม 2557 โดยใหร้วบรวมรำยช่ือตำม ม.225 ของ พ.ร.บ.
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (และตำมท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกักำร
โอนหุน้ในวนัองัคำรท่ี 29 กรกฎำคม 2557  
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และเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมของบริษทั 
และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัหรือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมของบริษทัมี
อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงัน้ี 

(1) ก ำหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ ำเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุน เช่น รำยละเอียดกำรเสนอขำย ฯลฯ และ 

(2) ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำตต่ำง ๆ และหลกัฐำนท่ีจ ำเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อและกำรยืน่ค  ำขออนุญำตเอกสำรและหลกัฐำนดงักล่ำวต่อ
หน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและกำรน ำ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท โดย

ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล บริษทัเสนอขออนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 130,000,000 

บาท เป็น 195,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 
บาท ส าหรับรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ัง
ท่ี 1 (ECF-W1)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษทั เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ ECF-W1 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจด

ทะเบียนของบริษทั 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล บริษทัเสนอขออนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงัน้ี 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 195,000,000  บำท (หน่ึงร้อยเกำ้สิบหำ้ลำ้นบำท) 
 แบ่งออกเป็น : 780,000,000  หุน้ (เจด็ร้อยแปดสิบลำ้นหุน้) 
 มูลค่ำหุน้ละ : 0.25  บำท (ยีสิ่บหำ้สตำงค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สำมญั : 780,000,000  หุน้ (เจด็ร้อยแปดสิบลำ้นหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ : (-)  หุน้ -ไม่มี- 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหมี้การ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ และเห็นสมควรใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทั หรือกรรมกำรผูจ้ดักำรมอบหมำยใน
กำรจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ มีอ ำนำจแกไ้ขและ
เพิ่มเติมถอ้ยค ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล บริษทัเสนอขออนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 260,000,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษทั (ECF-W1) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรร
หุน้สำมญัเพิ่มทุน จ ำนวน 260,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่ำ โดย
วธีิกำรจดัสรร คือ จะจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในอตัรำ 2 หุน้เดิม ต่อ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ก ำหนดรำคำ
กำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกบั 0.50 บำท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

 
วาระที ่6 พจิารณาวาระอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ผูถื้อหุน้ท่าน

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

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1 ปี 2557 สามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั ตามรายละเอียดซ่ึงแนบมากบัหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อเขา้ร่วมประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุ้นได ้ ขอให้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดน าเอกสาร
แบบฟอร์มลงทะเบียนและหลกัฐานตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวนัประชุม
หรือในวนัประชุม กรุณาศึกษาเง่ือนไขวธีิการลงทะเบียน และจดัเตรียมเอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนั
ประชุมตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 โดยบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ดงัรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4  



 

 
5 | ห น้ า ท่ี  

อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1 ปี 2557 ใน
วนัท่ี 20 มิถุนายน 2557 และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557  
       
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่1 

 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) 
 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัองัคำรท่ี 8 เมษำยน 2557 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม Conference B ชั้น 3 
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร 10240 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

ทำง บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ใหไ้ดข้อ้มูลต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้น เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและสิทธิในกำร

รับเงินปันผล บริษทัมีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้เป็นเงิน 130,000,000 บำท คิดเป็นจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจ ำหน่ำย
ไดท้ั้งหมด 520,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.25 บำท โดย ณ ตอนเร่ิมเปิดกำรประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ
ฉนัทะแทนผูถื้อหุ้น มำเขำ้ร่วมกำรประชุมจ ำนวนทั้งส้ิน 59 รำย โดยมำประชุมดว้ยตวัเอง 22 รำย และรับ
มอบฉนัทะ 37 รำย รวมจ ำนวนหุน้ทั้งส้ิน 409,397,014 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.7302 ซ่ึงมีจ ำนวนผูถื้อหุน้และ
ผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุ้นมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 25 คน และมีจ ำนวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 
ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมดของบริษทั ถือวำ่ครบองคป์ระชุมตำมขอ้คบัของบริษทั และยงัคงรับ
ลงทะเบียนต่อไป 

 

บริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทรำบถึงรำยช่ือกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี ผู ้
ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีมำร่วมประชุมเพื่อท ำหนำ้ท่ีดูแลและตรวจสอบกำร
นบัคะแนนเสียงในกำรประชุม เพื่อใหก้ำรลงคะแนนเสียงเป็นไปอยำ่งโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัมีรำยนำมดงัต่อไปน้ี 

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. พลเอกเทอดศกัด์ิ  มำรมย ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตรี*  โสคติยำนุรักษ ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
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3. นำยวลัลภ  สุขสวสัด์ิ  กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
4. นำงวรำภรณ์  สุขสวสัด์ิ  กรรมกำร 
5. นำยชำลี  สุขสวสัด์ิ  รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
6. รศ.ทรงกลด  จำรุสมบติั  กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
7. นำยอำรักษ ์ สุขสวสัด์ิ  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
8. นำงสำวทิพวรรณ  สุขสวสัด์ิ  กรรมกำรบริหำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และเลขำนุกำรบริษทั 
*โดยมี รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ ์เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้รำยยอ่ย 

 
ผู้บริหารของบริษัท 

1. นำงสำวพชนนั  สิงห์ภู่  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจ าปี 2556 จาก บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  

1. นำยเมธี  รัตนศรีเมธำ  
2. นำยอคัรเดช เปล่ียนสกุล 

 
ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน จากบริษัท แอค-พลสั คอนซัลแตนท์ จ ากดั  

1. นำงสำววรรณำ  เมลืองนนท ์
 
ทีป่รึกษากฎหมายจาก ส านักกฎหมายกฤตธรรม  

1. นำยฐำนนัดร์ เจริญฤทธ์ิ 

2. นำยอ ำนำจ  จ ำปำสำร 

3. เจำ้หนำ้ท่ีอีก 1 ท่ำน 

 
บริษทัไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัระเบียบวำระกำรประชุม กำรลงคะแนน และกำรนบัคะแนนเสียง 

ดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนใน

ท่ีประชุม จะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขำ้ร่วมประชุม 
2. กำรประชุมจะพิจำรณำเร่ืองตำมล ำดบัระเบียบวำระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน ำเสนอขอ้มูล

ในแต่ละวำระและเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมก่อน แลว้จึงจะใหมี้กำรลงมติส ำหรับวำระนั้น ๆ 
กรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งกำรซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ขอใหผู้ถื้อหุน้ยกมือ และแจง้ช่ือ นำมสกลุ 
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ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ขอใหแ้จง้ช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะมำ ใหท่ี้ประชุมทรำบดว้ยทุก
คร้ัง 

3. ผูถื้อหุน้ทุกรำยมีคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รำยใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

4. วธีิกำรนบัคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรือมีควำม
ประสงคจ์ะงดออกเสียงในวำระหน่ึงวำระใดในกำรประชุม ใหผู้ถื้อหุน้กำเคร่ืองหมำยกำกบำทลง
ในช่องไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จำกนั้นขอใหย้กมือข้ึน ซ่ึงจะ
มีเจำ้หนำ้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน ำมำค ำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวำระ ทั้งน้ี บริษทั
จะน ำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงดงักล่ำวนั้น หกัออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดท่ี
เขำ้ร่วมประชุมและถือวำ่คะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ยในวำระนั้น ๆ ทั้งน้ี หำกไม่มีผูถื้อ
หุน้แสดงควำมเห็นคดัคำ้นหรือแสดงควำมเห็นเป็นอยำ่งอ่ืนใหถื้อวำ่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

5. ส ำหรับกำรนบัผลกำรลงคะแนนตำมวำระกำรประชุมท่ีก ำหนดไวใ้นกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
ประจ ำปี 2557 จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

1. วำระท่ีตอ้งผำ่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไดแ้ก่ วำระท่ี 1 3 4 6 และวำระท่ี 7 โดยบริษทัจะค ำนวณฐำนคะแนนเสียง
โดยนบัเฉพำะคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย และไม่
เห็นดว้ยเท่ำนั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

2. วำระท่ีตอ้งผำ่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม ไดแ้ก่วำระท่ี 5 โดยบริษทัจะค ำนวณฐำนคะแนนเสียง โดยนบั
เสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  

6. เพื่อใหบ้ริษทัมีกำรปฏิบติัตำมแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี ดงันั้น 
ส ำหรับวำระท่ี 6 ซ่ึงเป็นวำระพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำม
ก ำหนดวำระ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม ทั้งในกรณีท่ี
ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งน้ีขอใหผู้ถื้อหุน้กำเคร่ืองหมำยกำกบำท
ลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จำกนั้นจะมี
เจำ้หนำ้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทั้งน้ีหำกผูถื้อหุน้ไม่ส่งบตัรลงคะแนน และไม่แสดง
ควำมเห็นคดัคำ้นหรือแสดงควำมเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน บริษทัจะถือวำ่ ผูถื้อหุน้เห็นชอบ ส ำหรับผูรั้บ
มอบฉนัทะท่ีไม่ไดรั้บบตัรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงมติใน
หนงัสือมอบฉนัทะเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงมติดงักล่ำวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุน้ไดร้ะบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว 
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7. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวำระจะปรำกฏท่ีหนำ้จอเพื่อแสดงใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบ ทั้งน้ี กำร
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้กำเคร่ืองหมำยกำกบำทใหช้ดัเจน มิฉะนั้นจะมี
ผลใหก้ำรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ 

8. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีควำมประสงคจ์ะกลบัก่อนท่ีกำรประชุมจะส้ินสุดลง ขอใหท้่ำน
ส่งบตัรลงคะแนนท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้หนำ้ประตูทำงออก ดงันั้น จ  ำนวนผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ
ในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกนั เน่ืองจำกอำจมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะบำงท่ำนเขำ้มำประชุม
เพิ่มเติมหรือกลบัก่อน 

 
เร่ิมการประชุม 

 
พลเอกเทอดศกัด์ิ มำรมย ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ท ำหน้ำท่ี

เป็นประธำนในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่ำวสวสัดี เพื่อเปิดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2557 
และก่อนท่ีจะเร่ิมเขำ้สู่ล ำดบัตำมระเบียบวำระกำรประชุม ประธำนกรรมกำรไดเ้ชิญ คุณวลัลภ สุขสวสัด์ิ 
ในฐำนะประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำร ไดก้ล่ำวทกัทำยต่อผูถื้อหุ้น ซ่ึงคุณวลัลภฯ ไดก้ล่ำว
สวสัดีต่อผูถื้อหุ้นทุกท่ำน และขอบคุณท่ีสละเวลำ เขำ้ร่วมกำรประชุมของบริษทัในคร้ังน้ี ซ่ึงกำรจดั
ประชุมในคร้ังน้ีถือเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่ท่ีบริษทัไดเ้ขำ้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ 
ไอ (mai) จำกกำรเร่ิมตน้ธุรกิจดำ้นเฟอร์นิเจอร์เล็ก ๆ ท่ีอ ำเภอแกลง จงัหวดัระยอง ทำงทีมผูบ้ริหำรไดใ้ช้
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และแนวคิดกำรบริหำรธุรกิจจนนบัไดว้่ำ บริษทัไดก้ำ้วผ่ำนควำมส ำเร็จมำอีก
ขั้นหน่ึงจนถึงวนัน้ีท่ีเรำไดมี้โอกำสจดักำรประชุมผูถื้อหุ้นในฐำนะบริษทัจดทะเบียน ทำงทีม
กรรมกำรบริหำรจะมุ่งมัน่ ตั้งใจท ำงำน ให้เกิดควำมส ำเร็จในกำ้วต่อ ๆ ไป  

ประธำนฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมตำมท่ีก ำหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 8 วำระ 
ตำมล ำดบั ดงัน้ี 

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวนัที ่12 มีนาคม 2556 

ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ ขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2556 ของบริษทั ซ่ึงไดถู้กจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2556 และบริษทัไดบ้นัทึก
รำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริงและจดัท ำรำยงำนกำรประชุมส่งใหก้ระทรวงพำณิชย ์
ภำยในเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2556 ตำมเอกสำร ส่ิง
ท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 1 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยวำระน้ีตอ้งผำ่นมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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ซ่ึงประธำนฯ ไดส้อบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวำระน้ี
หรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งกำรสอบถำมหรือใหค้วำมเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวำระน้ี  

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2556 เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 
2556  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้น 
ท่ีมำประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 409,397,014 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วนัที ่ 1 

มกราคม 2556 ถึง วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ เน่ืองจำกวำระน้ีเป็นวำระรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของ

บริษทั จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง โดยในวำระน้ีขอเรียนเชิญ นำยอำรักษ ์ สุขสวสัด์ิ (“กรรมการผู้จัดการ”) 
ในฐำนะกรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 
2556 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดเ้รียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2556 ดงัน้ี 
รำยได ้ปี 2556 แยกตำมกลุ่มผลิตภณัฑ์ 
1. เฟอร์นิเจอร์ไมป้ำร์ติเคิลบอร์ด ร้อยละ 68.84 
2. เฟอร์นิเจอร์ไมย้ำงพำรำ ร้อยละ 16.98 
3. เฟอร์นิเจอร์ท่ีจ  ำหน่ำยผำ่นโชวรู์ม ร้อยละ 8 
4. กระดำษปิดผวิและไมย้ำงพำรำแปรรูปและอบแหง้ ร้อยละ 4.46 
5. รำยไดอ่ื้น ๆ ร้อยละ 1.72 

รำยไดปี้ 2556 แยกตำมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
1. กำรผลิตตำมค ำสั่งซ้ือ ร้อยละ 66.13 
2. กำรผลิตภำยใตต้รำสินคำ้ของบริษทั ร้อยละ 25.35 
3. กำรจ ำหน่ำยผำ่นโชวรู์ม ร้อยละ 7.41 
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4. กำรจ ำหน่ำยผำ่นร้ำนคำ้ส่งและร้ำนคำ้ปลีกรำยยอ่ย ร้อยละ 1.12  
โดยบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ในต่ำงประเทศและภำยในประเทศ ร้อยละ 

63.12 และ ร้อยละ 36.88 ตำมล ำดบั โดยกำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศคิดเป็นสัดส่วนกำรส่งออกสินคำ้ไป
จ ำหน่ำยในประเทศญ่ีปุ่น ประมำณร้อยละ 92 รองลงมำเป็นกำรจ ำหน่ำยในประเทศสหรัฐอเมริกำ และ
ประเทศในแถบตะวนัออกกลำง  

ปัจจุบนับริษทัมีกำรจ ำหน่ำยผำ่นโชวรู์ม “ELEGA” ซ่ึงปัจจุบนัมีจ ำนวนทั้งส้ิน 14 สำขำ 
แบ่งออกเป็นโชวรู์มภำยใน Index Living Mall จ ำนวน 11 สำขำ และ Home Pro จ ำนวน 3 สำขำ  

กรรมกำรผูจ้ดักำรไดแ้จง้ให้ทรำบถึงอตัรำกำรเติบโตโดยเฉล่ียต่อปี (Compound Average 
Growth Rate : CAGR) ส ำหรับช่วง 3 ปียอ้นหลงั ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2556 ดงัน้ี 

- บริษทัมีอตัรำกำรเติบโต CAGR ส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไมป้ำร์ติ
เคิลบอร์ด เท่ำกบัร้อยละ 3.53 

- บริษทัมีอตัรำกำรเติบโต CAGR ส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยำงพำรำ เท่ำกบัร้อยละ 29.37 

- บริษทัมีอตัรำกำรเติบโต CAGR ส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ผำ่นโชว์
รูมและร้ำนคำ้ส่งและร้ำนคำ้ปลีกรำยยอ่ย เท่ำกบัร้อยละ 30.20 

- บริษทัมีอตัรำกำรเติบโต CAGR ส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด เท่ำกบัร้อยละ 
9.24 

- บริษทัมีอตัรำกำรเติบโต CAGR ส ำหรับก ำไรขั้นตน้ และก ำไรสุทธิ เท่ำกบัร้อยละ 
25.65 และร้อยละ 16.16 ตำมล ำดบั 

ในส่วนของภำวะอุตสำหกรรม จำกขอ้มูลของส ำนกังำนพฒันำกำรคำ้และธุรกิจไลฟ์
สไตล ์กรมส่งเสริมกำรคำ้ระหวำ่งประเทศใหข้อ้มูลวำ่  

- ช่วงปี 2556 ภำพรวมกำรส่งออกสินคำ้เฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วนมีมูลค่ำ 1,237.81 ลำ้น
เหรียญสหรัฐฯ มีอตัรำกำรขยำยตวัร้อยละ 8.34 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผำ่น
มำ  

- ตลำดหลกัของกำรส่งออกมำจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ไปยงัประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกำ 
ออสเตรเลีย โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกรวม 633.41 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัรำกำร
ขยำยตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.56 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.17  

จำกขอ้มูลดงักล่ำวสอดคลอ้งกบักำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ของบริษทัในช่วง
ปี 2556 ท่ีมีส่งออกสินคำ้ไปจ ำหน่ำยใหก้บัลูกคำ้หลกัในประเทศญ่ีปุ่น ท่ีในช่วงปี 2556 บริษทัมีอตัรำกำร
ส่งออกคิดเป็นร้อยละ 92 ของมูลค่ำกำรส่งออกทั้งหมดของบริษทั นอกจำกน้ีกรรมกำรผูจ้ดักำรใหไ้ดข้อ้มูล
เพิ่มเติมโดยอำ้งอิงขอ้มูลจำกหน่วยงำนรำชกำรวำ่  



 

 
12 | ห น้ า ท่ี  

-  กำรส่งออกสินคำ้ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วนไปจ ำหน่ำยในประเทศ
ญ่ีปุ่นมีมูลค่ำเท่ำกบั 278.58 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอตัรำกำรขยำยตวัร้อยละ 11.87 
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

-  นอกจำกน้ีกำรส่งออกสินคำ้ไปจ ำหน่ำยในกลุ่มประเทศ AEC (9 ประเทศ) ยงัมีอตัรำ
กำรเติบโตท่ีสูง โดยมีมูลค่ำส่งออก 187.82 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัรำกำรขยำยตวั
เพิ่มข้ึนร้อยละ 35.28  

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบใน ปี 2556 ท่ีผำ่นมำ 
 นโยบำยกำรปรับข้ึนของค่ำแรงตำมนโยบำยรัฐบำล จำกค่ำแรงปรับเพิ่มข้ึนเป็น 300 

บำท/วนั 
 ปัญหำทำงกำรเมือง  
 กำรแข่งขนัในตลำดต่ำงประเทศรุนแรง โดยเฉพำะสินคำ้จำกจีน มำเลเซีย และ

เวยีดนำม ประกอบกบัควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัแขง็ค่ำ
ข้ึนและอ่อนค่ำลง 

ปัจจยัท่ีมีคำดวำ่จะส่งผลกระทบใน ปี 2557  
 ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ ไดแ้ก่ ไมป้ำร์ติเคิลบอร์ด ไมย้ำงพำรำ อยำ่งไรก็ตำม

ควำมผนัผวนดงักล่ำวปัจจุบนัรำคำวตัถุดิบอยูใ่นระดบัคงท่ีระดบัหน่ึงแลว้  
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีมุมมองต่อเฟอร์นิเจอร์ในท่ีพกัอำศยัหรือสถำนท่ีท ำงำนเป็น

สินคำ้แฟชัน่มำกข้ึน โดยมีกำรใชว้ตัถุดิบประเภท เหล็ก ไม ้ อลูมิเนียม และรูปแบบมี
ควำมหลำกหลำยมำกข้ึน 

 ภำวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกำและประเทศในกลุ่มยโุรปมีแนวโนม้ฟ้ืนตวั ปัจจุบนั
บริษทัเร่ิมมีกำรส่งออกไปจ ำหน่ำยในสหรัฐอเมริกำแลว้ แต่ยงัมีมูลค่ำไม่สูงมำก และ
ตอนน้ีลูกคำ้ในกลุ่มยโุรปไดเ้ร่ิมติดต่อเขำ้มำมำกข้ึน   

 นโยบำยอตัรำดอกเบ้ียและอตัรำแลกเปล่ียน ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรส่งออก ซ่ึงใน
ประเด็นน้ีทำงบริษทัมีคณะกรรมกำรป้องกนัควำมเส่ียงคอยติดตำมควบคุมในประเด็น
ควำมเส่ียงเหล่ำน้ีอยู ่ 

 ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง 
 กำรเปิดเสรีทำงกำรคำ้ประชำคมอำเซียน (AEC) ซ่ึงปัจจุบนับริษทัไดเ้จำะตลำดใน

ประเทศฟิลิปปินส์แลว้  
กลยทุธ์และแผนธุรกิจส ำหรับปี 2557 
 บริษทัจะเนน้กำรสร้ำงยอดขำยจำกฐำนลูกคำ้เดิม ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคำ้ในประเทศญ่ีปุ่น 

ซ่ึงปัจจุบนัมีจ ำนวนลูกคำ้รำยส ำคญักวำ่ 10 รำย ท่ีมีอตัรำกำรเติบโตส ำหรับยอดขำย
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อยำ่งต่อเน่ือง แต่ทั้งน้ีบริษทัจะเร่งกำรหำลูกคำ้กลุ่มใหม่ ๆ ในญ่ีปุ่น ซ่ึงอยูร่ะหวำ่งกำร
เจรจำ โดยคำดวำ่ ภำยในช่วงเดือนเมษำยนน้ีจะเห็นควำมชดัเจนมำกยิง่ข้ึน 

 กำรสร้ำงยอดขำยจำกตลำดท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั เช่น สหรัฐอเมริกำ และประเทศแถบยโุรป ได้
เร่ิมนดัเจรจำเง่ือนไขทำงกำรคำ้แลว้ 

 กำรขยำยฐำนลูกคำ้ไปสู่กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยท่ีมีศกัยภำพ ไดแ้ก่ ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศแถบตะวนัออกกลำง ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ร่ิมเจรจำกบัลูกคำ้แถบดูไบ บำเรนห์ และ
มีแนวโนม้จะขยำยตวัมำกข้ึนในปีน้ี  

กลยทุธ์และแผนกำรตลำดภำยในประเทศ  
 รักษำส่วนแบ่งและเติบโตตำมกำรขยำยตวัของกลุ่ม Modern Trade ภำยใตแ้บรนด ์มูเซ่ 

(MUSE) ท่ีจ  ำหน่ำยผำ่นหำ้งเทสโก ้ โลตสั เฟอร์ไดเร็ค (Fur Direct) จ ำหน่ำยผำ่น
หำ้งบ๊ิกซี และ ลีฟ (LEAF) จ ำหน่ำยผำ่นหำ้งโฮมโปร  

 ขยำยกำรเปิดสำขำอีก 6 แห่งใน Index Living Mall และ Home Pro ส ำหรับแบรนด ์
ELEGA 

 ปรับเปล่ียนภำพลกัษณ์ของสินคำ้ภำยในโชวรู์มใหมี้ควำมหรูหรำมำกข้ึน โดยมีแผน
ปรับโฉมใหม่ภำยในเดือนมิถุนำยนน้ี 

 สร้ำงแบรนดค์อสตำ้ (Costa) ใหค้รอบคลุมร้ำนคำ้ส่งและร้ำนคำ้ปลีกเฟอร์นิเจอร์ทัว่
ประเทศ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ร้ำนคำ้ตำมต่ำงจงัหวดั ในแถบภูมิภำค โดยเนน้กำร
ปรับเปล่ียนรูปแบบใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในต่ำงจงัหวดัใหม้ำกข้ึน 

 ส่งแบรนด์เอ เซเวน่ (a7) ขยำยตวัตำมกำรเปิดสำขำของ เมกำ โฮม (Mega Home) ท่ี
เปิดเพิ่มอีก 2 สำขำ ในปี 2557 คือ สำขำหนองคำย (เปิดไปเม่ือเดือนกุมภำพนัธ์ 2557) 
และสำขำชลบุรี (บ่อวนิ) เปิดตวัช่วงเดือนเมษำยน ปี 2557 ซ่ึงจะครอบคลุมกลุ่ม
ผูบ้ริโภคในระดบั end-user มำกข้ึน และสอดคลอ้งกบักำรเตรียมเปิด AEC เน่ืองจำก
สำขำแม่สอด และสำขำหนองคำยมีพรมแดนติดประเทศเพื่อนบำ้น โดย เมกำ โฮม จะ
มีรำคำจ ำหน่ำยในระดบัรำคำท่ีสมเหตุสมผล 

 
ภำยหลงัจำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2556 ของกรรมกำรผูจ้ดักำร ประธำนฯ ได้

สอบถำมวำ่ มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมหรือไม่ ซ่ึงในท่ีประชุมไดมี้ค ำถำมจำกผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 
ค ำถำมจำกนำยประยทุธ หัตถกิจจ ำเริญ ผู้ ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง มีค ำถำมดังนี้ 
บริษัทมีกำรเกบ็ข้อมลูคู่แข่งขันในประเทศ และต่ำงประเทศอย่ำงไร ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด

ของบริษัทเป็นอย่ำงไร  
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กรรมกำรผู้จัดกำร ได้ตอบค ำถำมและให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
ส ำหรับตลำดต่ำงประเทศ ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่น สินค้ำท่ีส่งออกจำกไทยงำนไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด 

บริษัทได้รับทรำบข้อมลูมำว่ำ ทำงบริษัทน่ำจะอยู่ในอันดับ 1 ของกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์จำกไม้ปำร์ติเคิล
บอร์ดแบบประกอบด้วยตัวเอง (DIY) ส ำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ซ่ึงจะเน้นไปท่ีผลิตภัณฑ์ชุดอำหำร 
ทำงบริษัทน่ำจะอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของผู้ประกอบกำรท่ีส่งออกไปจ ำหน่ำยในประเทศญ่ีปุ่น ส ำหรับเร่ืองคู่
แข่งขนัในส่วนของเฟอร์นิเจอร์จำกไม้ยำงพำรำ ทำงบริษัทมองว่ำ จีนไม่ใช่คู่แข่งขนักับบริษัท โดยจีนจะเน้น
งำนโซฟำ งำนเหลก็ เมลำนีน และวีเนียร์เป็นหลัก ซ่ึงไม่ได้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำในญ่ีปุ่น ส ำหรับประเทศเวียดนำม จัดเป็นคู่แข่งขนัในกลุ่มของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ แต่จุดอ่อนของ
เวียดนำมคือ ไม่มีวัตถดิุบของตัวเอง ดังนั้นบริษัทจึงอยู่ในฐำนะท่ีแข่งขนักับคู่แข่งในประเทศเวียดนำมได้ 
ส ำหรับประเทศมำเลเซีย ไม่ใช่คู่แข่งขนัในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำกับบริษัท เน่ืองจำกมำเลเซียจะเน้น
กำรผลิตในรูปแบบ Mass Production ส่งออกไปจ ำหน่ำยในประเทศสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงคุณภำพสินค้ำจะด้อย
กว่ำสินค้ำจำกประเทศไทย 

ส ำหรับงำนผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดท่ีประกอบด้วยตัวเอง (DIY) จีนไม่ถือเป็น
คู่แข่งขนั ส่วนเวียดนำมเน่ืองจำกเน้นกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์จำกไม้จริง หรือไม้เนือ้แขง็ จึงไม่ใช่คู่แข่งขนัใน
งำน DIY กับบริษัท แต่ในส่วนของมำเลเซีย มีคู่แข่งขันโดยตรงกับบริษัทอยู่ประมำณ 2 รำย ท้ังนีบ้ริษัทคำด
ว่ำ โดยภำพรวมแล้ว บริษัทมีคู่แข่งขนัในตลำดเอเซียรวมแล้วไม่เกิน 5 – 10 โรงงำน ท่ีมีกำรผลิตสินค้ำและ
ส่งออกไปจ ำหน่ำยในประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นลูกค้ำหลักของบริษัท 

 
ค ำถำมจำกนำยประยทุธ หัตถกิจจ ำเริญ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง มีค ำถำมเพ่ิมเติมคือ คู่

แข่งขนัในประเทศ มีใครบ้ำง 
กรรมกำรผู้จัดกำร ได้ตอบค ำถำมและให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแบ่งช่องทำงกำรจัด

จ ำหน่ำยสินค้ำในประเทศออกเป็น 2 ช่องทำงใหญ่ท่ีส ำคัญคือ กำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ 
(Modern Trade) และกำรจ ำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม  

ในส่วนของ Modern Trade จะมีควำมซับซ้อนในเร่ืองข้อตกลงทำงกำรเงิน ซ่ึงคู่แข่งขันจะต้อง
มีศักยภำพท้ังในด้ำนกำรผลิตและฐำนะทำงกำรเงิน ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ี
จ ำหน่ำยในแต่ละ Modern Trade ดังนี ้

1. ห้ำงเทสโก้ โลตัส มีส่วนแบ่งประมำณร้อยละ 70 
2. ห้ำงบ๊ิกซี มีส่วนแบ่งประมำณร้อยละ 25 
3. ห้ำงโฮมโปร มีส่วนแบ่งประมำณร้อยละ 25 – 30 
4. ห้ำงเมกำ โฮม มีส่วนแบ่งประมำณร้อยละ 70  
ในส่วนของกำรจ ำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม ปัจจุบันบริษัทไม่มีคู่แข่งขนัโดยตรงเน่ืองจำกแบรนด์ 

ELEGA จะเน้นกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มงำนไม้จริง ไม้ธรรมชำติ ระดับรำคำตั้งแต่ 10,000 – 100,000 
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บำทขึน้ไป จับกลุ่มลูกค้ำในระดับ B+ ซ่ึงคู่แข่งขนัอำจจะอยู่ในกลุ่มรำยย่อยท่ัวไป ท่ียงัไม่มีแบรนด์ของ
ตัวเอง  

 
ค ำถำมจำกนำยประยทุธ หัตถกิจจ ำเริญ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง มีค ำถำมเพ่ิมเติมคือ เวลำ

จ ำหน่ำยสินค้ำไปยงัต่ำงประเทศ บริษัทมีวิธีกำรจัดจ ำหน่ำยอย่ำงไร มี Local Company ช่วยหรือไม่ และใน
ส่วนของตลำด AEC เป็นอย่ำงไร 

กรรมกำรผู้จัดกำร ได้ตอบค ำถำมและให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้น โดยจำกประสบกำรณ์กำรด ำเนิน
ธุรกิจมำกว่ำ 20 ปี ในช่วงแรกบริษัทจะจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนคนกลำง ซ่ึงมีหลำยขัน้กว่ำจะถึงผู้ ซ้ือโดยตรง แต่
ปัจจุบันบริษัทไม่มีกำรจ ำหน่ำยผ่ำนคนกลำงแล้ว โดยท้ังหมดจะเป็นกำรจ ำหน่ำยผ่ำนผู้ ส่ังซ้ือสินค้ำโดยตรง
เท่ำนั้น นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีกำรเข้ำร่วมงำนแฟร์ อำทิ ในดูไบ และจีน รวมถึงกำรนัดหมำยเพ่ือเจรจำกำรค้ำ
ในต่ำงประเทศด้วย  

 
ภำยหลงักำรตอบค ำถำมดงักล่ำว ประธำนฯ ไดส้อบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำม หรือ

ขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวำระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งกำรสอบถำมหรือใหค้วำมเห็นใด ๆ จึงเขำ้สู่
วำระกำรประชุมท่ี 3 ต่อไป 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี

ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2556 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรท ำงบกำรเงินของบริษทั

และบริษทัยอ่ย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดต้รวจสอบรับรองแลว้ 
เพื่อน ำเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ พิจำรณำอนุมติัในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี 2557 ตำมท่ีมำตรำ 112 แห่ง
พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ก ำหนด ตำมเอกสำร ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ ้
ถือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยวำระน้ีตอ้งผำ่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้
ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยในวำระน้ีขอเรียนเชิญ นำงสำวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ (“รองกรรมการผู้จัดการ”) ในฐำนะ
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และเลขำนุกำรบริษทั เป็นผูร้ำยงำนเร่ืองงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนของผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปี 2556 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรไดก้ล่ำวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วำ่ เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบั
ของบริษทั งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั และบริษทัยอ่ย ประจ ำปี 2556 ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ซ่ึงไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของบริษทั โดยคุณเมธี รัตนศรีเมธำ จำก
บริษทั เอม็ อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกดั และผำ่นกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
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คณะกรรมกำรบริษทัแลว้ จะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2556 ดว้ย ทั้งน้ีงบ
กำรเงินดงักล่ำว ไดแ้สดงอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี 2556 ซ่ึงเป็นเอกสำรท่ีส่งไปใหใ้นล ำดบัท่ี 2 แลว้ ดงันั้นจึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนของผูส้อบบญัชี
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ ำปี 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  

ซ่ึงประธำนฯ ไดส้อบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวำระน้ี
หรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งกำรสอบถำมหรือใหค้วำมเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวำระน้ี  

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ และรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ ำปี 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  ดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัทจ์ำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้น 
ท่ีมำประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 409,458,214 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

หมำยเหตุ : ในวำระน้ี มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจำกเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ ำนวน 
61,200 หุน้ 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 

ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 

40 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ำรองตำมกฎหมำยตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบริษทั ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำง
กำรเงินของบริษทั สภำพคล่อง แผนกำรลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในกำรบริหำรงำน ควำมจ ำเป็น และ
ควำมเหมำะสมอ่ืน ๆ ในอนำคต ตำมเอกสำร ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมแลว้ โดยวำระน้ีตอ้งผำ่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
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โดยในส่วนของเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำ และเร่ืองแจง้เพื่อทรำบต่อผูถื้อหุ้นในวำระน้ีขอ
เชิญรองกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูช้ี้แจงรำยละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงรองกรรมกำรผูจ้ดักำรไดแ้จง้ต่อท่ี
ประชุมวำ่  

ส ำหรับรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2556 มีดงัน้ี 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 

ก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ลำ้นบำท) 40.84 

หกั เงินส ำรอง 5% ตำมกฎหมำย (ลำ้นบำท) 3.00 

คงเหลือ ก ำไรสุทธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย (ลำ้นบำท) 37.84 

จ ำนวนหุ้น (ลำ้นหุ้น) 520.00 

เงินปันผลทั้งส้ินต่อหุน้ (บำทต่อหุ้น) 0.03 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ินประมำณ (ลำ้นบำท) 15.60 

สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสุทธิหลงัหกัส ำรอง (%) 41.23 
 

ซ่ึงสัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลใกลเ้คียงกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีบริษทัก ำหนด โดยเงินปัน
ผลต่อหุ้นท่ี 0.03 บำทต่อหุน้ แบ่งเป็นกำรจ่ำยจำกส่วนท่ีไดรั้บ BOI ในอตัรำหุ้นละ 0.01 บำท และจำกส่วนท่ี
ไม่ไดรั้บ BOI ในอตัรำหุ้นละ 0.02 บำท บริษทัก ำหนดปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้น เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 
2557 ท่ีผำ่นมำ และมีก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2557 ภำยหลงัจำกไดรั้บแจง้มติจำกท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ในกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว และนอกจำกน้ีขอแจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อทรำบ เร่ืองกำร
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2556 โดยในปี 2556 เป็นปีแรกท่ีบริษทัจ่ำยเงินปันผล
ภำยหลงักำรเขำ้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ (mai) โดยในช่วงปี 2556 ท่ีผำ่นมำ ท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล
จำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ในอตัรำหุ้นละ 0.0594 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม
ประมำณ 30.9 ลำ้นบำท และมีมติใหจ้ดัสรรก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพื่อเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย
จ ำนวน 2.2 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนำยน 2556 ท่ีผำ่นมำ 
ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจดัสรรก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  

ซ่ึงประธำนฯ ไดส้อบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวำระน้ี
หรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งกำรสอบถำมหรือใหค้วำมเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวำระน้ี  
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจดัสรรก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้น 
ท่ีมำประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 409,458,214 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

หมำยเหตุ : ในวำระน้ี มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจำกเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ ำนวน 
61,200 หุน้ 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2557 

ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ บริษทัไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
เพื่อท ำหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร แต่ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัได้
ร่วมกนัพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนจำกผลประกอบกำรของบริษทัในปีท่ีผำ่นมำ กำรปฏิบติังำนและควำม
รับผดิชอบของกรรมกำร โดยเปรียบเทียบอำ้งอิงกบัขนำดธุรกิจหรืออุตสำหกรรมท่ีมีรำยไดใ้กลเ้คียงกบั
บริษทั และอำ้งอิงกบัขอ้มูลค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัจดทะเบียนปี 2554 ซ่ึงจดัท ำข้ึน
โดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตำมเอกสำร ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 4 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อม
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยวำระน้ีตอ้งผำ่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ ำนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำ และเร่ืองแจง้เพื่อทรำบต่อผูถื้อหุ้นในวำระน้ีขอ
เรียนเชิญรองกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูช้ี้แจงรำยละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงรองกรรมกำรผูจ้ดักำร ไดช้ี้แจงรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร ดงัน้ี 
ในช่วงปี 2556 ทำงบริษทัไดก้ ำหนดรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร โดย 

1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน : 
 ประธำนกรรมกำร  20,000 บำทต่อเดือน 
 กรรมกำร   10,000 บำทต่อท่ำนต่อเดือน 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 บำทต่อเดือน 
 กรรมกำรตรวจสอบ  10,000 บำทต่อท่ำนต่อเดือน 
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2) ค่ำเบ้ียประชุม : จ  ำนวน 5,000 บำทต่อท่ำนต่อคร้ัง 
3) ค่ำตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บำท  
ในปี 2556 ไดมี้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทัจ ำนวนทั้งส้ิน 1.77 

ลำ้นบำท  
ส ำหรับช่วงปี 2557 ขอเสนอปรับเพิ่มค่ำตอบแทนกรรมกำรในวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 

บำท โดยในส่วนของอตัรำค่ำตอบแทนรำยเดือน และค่ำเบ้ียประชุมคงไวใ้นอตัรำเดียวกบัปี 2556 ดงันั้นจึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2557 

ซ่ึงประธำนฯ ไดส้อบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวำระน้ี
หรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งกำรสอบถำมหรือใหค้วำมเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวำระน้ี  

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2557 ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้น 
ท่ีมำประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 409,078,214 99.9072 
2. ไม่เห็นดว้ย 200,000 0.0488 
3. งดออกเสียง 180,000 0.0440 

หมำยเหตุ : ในวำระน้ี มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจำกเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ ำนวน 
61,200 หุน้ 

 

วาระที ่6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ ทั้งน้ีก่อนเร่ิมกำรประชุมในวำระน้ี กรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน คือ 

ประธำนฯ นำยอำรักษ ์ สุขสวสัด์ิ และนำงสำวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ ขอแจง้ควำมประสงคข์อออกจำกห้องประชุม
ส ำหรับกำรพิจำรณำในวำระน้ี และขอเชิญนำยชำลี สุขสวสัด์ิ (“รองประธานกรรมการ”) ในฐำนะรองประธำน
กรรมกำร ด ำเนินกำรต่อในวำระกำรประชุมน้ี 

รองประธำนกรรมกำร ไดก้ล่ำวต่อท่ีประชุมวำ่ ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 
2535 มำตรำ 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 และ 18 สรุปใจควำมส ำคญัวำ่ ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปีทุกคร้ังใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนั้น ถำ้จ ำนวน
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กรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม โดย
กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่ง อำจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมำรับต ำแหน่งอีกได ้ กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำก
ต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลำกกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้
กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

โดยในปีน้ี กรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระมีจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 
 พลเอกเทอดศกัด์ิ มำรมย ์
 นำยอำรักษ ์ สุขสวสัด์ิ 
 นำงสำวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ 
หลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษทั มิไดผ้ำ่น

ขั้นตอนของคณะกรรมกำรสรรหำ เน่ืองจำกบริษทัยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ แต่เป็นกำรสรรหำ
โดยกำรพิจำรณำร่วมกนัของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ี พรบ. 
บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด ตำม
เอกสำร ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 5 และ 6 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ทั้งน้ี
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเห็นวำ่ กรรมกำรทั้งสำมท่ำนท่ีตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระน้ี เป็นผูมี้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และควำมเช่ียวชำญเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอยำ่งดี สมควรเลือกกรรมกำรท่ีพน้
จำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัอีกวำระหน่ึง  

โดยขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยวำระน้ีตอ้งผำ่นมติอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ซ่ึงรองประธำนฯ ไดส้อบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวำระน้ี
หรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งกำรสอบถำมหรือใหค้วำมเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวำระน้ี โดย
บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม ทั้งในกรณีท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมก ำหนด
วำระ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
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พลเอกเทอดศกัด์ิ มำรมย ์ 
 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้น 
ท่ีมำประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 409,278,214 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 180,000  

หมำยเหตุ : ในวำระน้ี มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจำกเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ ำนวน 
61,200 หุน้ 

 

นำยอำรักษ ์สุขสวสัด์ิ  
 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้น 
ท่ีมำประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 409,278,214 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 180,000  

หมำยเหตุ : ในวำระน้ี มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจำกเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ ำนวน 
61,200 หุน้ 

 
นำงสำวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ  
 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้น 
ท่ีมำประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 409,278,214 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 180,000  

หมำยเหตุ : ในวำระน้ี มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจำกเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ ำนวน 
61,200 หุน้ 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ ตำมมำตรำ 120 แห่ง พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 ก ำหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีทุกปี 
นอกจำกน้ี ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวธีิกำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีออก
ทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) ก ำหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้กำรหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หำกผูส้อบบญัชีดงักล่ำวปฏิบติัหนำ้ท่ี
มำแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยกำรหมุนเวยีนไม่จ  ำเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทั
สำมำรถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรำยอ่ืน ๆ ในส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรำยเดิมได ้ ตำม
เอกสำร ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 7 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยวำระน้ีตอ้งผำ่นมติ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำในวำระน้ี ขอเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุ
รักษ ์ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงรำยละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ ์ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยจำกกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ไดมี้ควำมเห็นวำ่ สมควรแต่งตั้ง นำยเมธี รัตนศรีเมธำ ทะเบียนเลขท่ี 
3425 หรือนำยพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขท่ี 2803 หรือนำยอคัรเดช เปล่ียนสกุล ทะเบียนเลขท่ี 5389 
แห่ง บริษทั เอม็ อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกดั โดยใหค้นหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย และเป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบ รับรองและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยเป็น
ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ และ
ไม่มีควำมสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ / ผูบ้ริหำร / บริษทัยอ่ย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด 

และในกำรพิจำรณำค่ำสอบบญัชี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำใบเสนอรำคำค่ำสอบ
บญัชี ประจ ำปี 2557 ท่ี บริษทั เอม็ อำร์ แอนด ์ แอสโซซิเอท จ ำกดั เสนอรำคำค่ำสอบบญัชีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยส ำหรับปี 2557 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,360,000 บำทต่อปี เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัค่ำสอบ
บญัชีปี 2556 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 110,000 บำทต่อปี เน่ืองจำกปริมำณเน้ืองำน ขั้นตอน ระยะเวลำของกำร
สอบบญัชีจะเพิ่มข้ึนมำกจำกปี 2556 จำกขอ้ก ำหนดหรือแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกำรควบคุม
คุณภำพของงำนสอบบญัชีท่ีเพิ่มข้ึน ลกัษณะของกำรก ำกบัดูแลท่ีมีควำมเขม้งวดมำกข้ึน มำตรฐำนกำรบญัชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงแกไ้ขใหม่หลำยสิบฉบบัจะเร่ิมใชใ้นปี 2557 ซ่ึงน่ำจะ
สมเหตุสมผลท่ีจะเสนออตัรำค่ำสอบบญัชีดงักล่ำว ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนตำมท่ีกล่ำวมำ 

ซ่ึงประธำนฯ ไดส้อบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวำระน้ี
หรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งกำรสอบถำมหรือใหค้วำมเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวำระน้ี  
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียงขำ้ง
มำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้น 
ท่ีมำประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 409,023,214 99.9377 
2. ไม่เห็นดว้ย 255,000 0.0623 
3. งดออกเสียง 180,000  

หมำยเหตุ : ในวำระน้ี มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจำกเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ ำนวน 
61,200 หุน้ 
 
วาระที ่8 พจิารณาวาระอืน่ ๆ  

- ไม่มี - 
 
ภำยหลงัจำกวำระน้ี ประธำนฯ ไดส้อบถำมต่อท่ีประชุมวำ่ มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมเพิ่มเติม

หรือไม่ ซ่ึงในท่ีประชุมไดมี้ค ำถำมจำกผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 
ค ำถำมจำกคุณสุภำพร ภคสิริกุล ตัวแทนจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีค ำถำมดังนี้ 
ตำมท่ีปัจจุบันสังคมมีกำรต่ืนตัวอย่ำงมำกกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยเฉพำะ

ได้มีสถำบัน IOD ได้ออกแนวทำงหรือโครงกำรท่ีมีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพ่ือป้องกันกำรทุจริตและ
คอร์รัปช่ันออกมำ ไม่ทรำบว่ำทำงคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมสนใจเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวหรือไม่ และ
บริษัทมีแนวทำงเก่ียวกับนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต คอร์รัปช่ันอย่ำงไร ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อตลำดทุนไทย ต่อ
บริษัท และต่อประเทศชำติ 

ประธำนฯ ได้ตอบค ำถำมว่ำ บริษัทตระหนักในเร่ืองนีเ้ป็นอย่ำงดี โดยต้องกำรให้บริษัทมีควำม
โปร่งใส และเป็นเร่ืองท่ีสังคมให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกในเวลำนี ้ จำกนั้นได้เชิญกรรมกำรผู้จัดกำรตอบ
ค ำถำมดังกล่ำว 

กรรมกำรผู้จัดกำรได้ตอบค ำถำมโดย ในเร่ืองหลักกำรบริษัท บริษัทให้ควำมส ำคัญของ
นโยบำยควำมซ่ือสัตย์เป็นอย่ำงมำก โดยจะปลูกฝังกับพนักงำนมำนำนและให้ควำมส ำคัญเป็นอันดับ 1 มำ
ตลอดระยะเวลำท่ีเร่ิมด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงถือเป็นเครดิตท่ีบริษัทส่ังสมมำเป็นเวลำนำน อย่ำงไรกต็ำมในประเดน็
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ท่ีสอบถำมมำ ทำงบริษัทขอเวลำศึกษำข้อมลูและจะได้แจ้งขอไปยงัสถำบัน IOD เม่ือได้ข้อมลูมำแล้วจะเร่ง
กำรพิจำรณำลงนำมในข้อตกลงในแล้วเสร็จภำยในปีนีต่้อไป  

 
ค ำถำมจำกว่ำท่ีร้อยตรี ประเสริฐ สวสัด์ิพงษ์ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง มีค ำถำมดังนี้ 
ตำมท่ีปัจจุบันท่ีอยู่อำศัยของคนแคบลง และได้เห็นเตียงนอนในแคตตำลอ็กของบริษัท เสีย

พืน้ท่ีใช้ประโยชน์ใต้เตียง ซ่ึงขนำดเตียงท่ีบริษัทผลิตมีควำมสูงประมำณ 10 – 11 นิว้ ในขณะนีข้นำดของ
กล่องพลำสติกในปัจจุบันขนำดจะอยู่ ท่ีประมำณ 15 นิว้ ท ำให้ไม่สำมำรถวำงกล่องใต้เตียงได้ เท่ำกับเสีย
พืน้ท่ีใช้สอยใต้เตียง ดังนั้นจึงขอให้พิจำรณำปรับขนำดของขำเตียงให้สูงขึน้และลดขนำดควำมสูงของฟูกให้
ต ำ่ลงจำกเดิม 

กรรมกำรผู้จัดกำรได้ตอบข้อเสนอแนะดังกล่ำวต่อผู้ ถือหุ้นโดยจะรับประเดน็ข้อเสนอแนะ
ดังกล่ำวไปพิจำรณำร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนำ (R&D) ของบริษัท เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคต่อไป ซ่ึงอำจจะจัดท ำตัวอย่ำงสินค้ำ และพิจำรณำถึงต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 
ค ำถำมจำกนำยประยทุธ หัตถกิจจ ำเริญ ผู้ ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง มีค ำถำมดังนี้ 
จำกท่ีกรรมกำรผู้จัดกำรให้ข้อมลูว่ำ ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเน้นกำรซ้ือเฟอร์นิเจอร์

เป็นแฟช่ันมำกขึน้ ซ่ึงแฟช่ันจะเปล่ียนแปลงรวดเร็วมำก ไม่ทรำบว่ำแฟช่ันท่ีญ่ีปุ่นมีควำมแตกต่ำงกับของ
ไทยอย่ำงไร และบริษัทมีกำรวำงแผนรับมือกับพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงดังกล่ำวอย่ำงไร 

กรรมกำรผู้จัดกำรได้ตอบค ำถำมโดย ขอให้แยกกลุ่มคนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนท่ีมี
บ้ำนพักอำศัยขนำดบ้ำนท่ีมีห้องนอน 2 – 3 ห้องนอนขึน้ไป ซ่ึงในกลุ่มนีจ้ะเน้นกำรใช้เฟอร์นิเจอร์ขนำดใหญ่
อยู่ แต่ส ำหรับกลุ่มผู้พักอำศัยในคอนโดมิเนียม หรืออพำร์ทเม้นท์ ซ่ึงอำจจะเป็นกลุ่มชำวต่ำงชำติในประเทศ
ไทย จะเน้นกำรซ้ือเฟอร์นิเจอร์ท่ีเคล่ือนย้ำยง่ำย รำคำสมเหตุสมผล ซ่ึงขณะเดียวกันกลุ่มผู้บริโภคในประเทศ
ญ่ีปุ่น ในกลุ่มท่ีนอกเหนือจำกแถบโตเกียว ได้แก่ กลุ่มท่ีออกนอกโตเกียว จะพบว่ำ ยงัมีบ้ำนหลังใหญ่ ๆ อยู่
มำก และจะเน้นกำรส่ังซ้ือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อยู่ และจำกพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน จะมีควำม
ต้องกำรท่ีจะเติมเตม็พืน้ท่ีต่ำง ๆ ในบ้ำนให้มีควำมสมบูรณ์มำกขึน้ ซ่ึงสินค้ำท่ีจะขำยดีกคื็อ ผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีรูปแบบใหม่ ๆ มำน ำเสนอตลอดเวลำ  
 

ภำยหลงักำรตอบค ำถำมดงักล่ำว ในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ประธำนฯ ไดก้ล่ำวขอบคุณต่อผูถื้อหุน้ทุกท่ำน และขอเชิญท่ำนผูถื้อหุน้ท่ีมีควำมสนใจเขำ้เยีย่มชมกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทัในช่วงเดือนพฤษภำคม ลงนำมรำยช่ือท่ีบริเวณดำ้นหนำ้ห้องประชุม ซ่ึงก ำหนดเวลำ
ท่ีแน่นอนจะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นรับทรำบต่อไป  
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ปิดประชุม เวลำ 15.44 น. 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่2 

 
สรุปรายละเอยีดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของ 

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF-W1)  
ทีจั่ดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  

 
ผูเ้สนอขำยหลกัทรัพย ์ : บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั” หรือ “ECF”) 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอ
ขำย 

: ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ำกดั 
(มหำชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W1”) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
จ ำนวนท่ีออกและเสนอขำย : 260,000,000 หน่วย 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 0 บำท (ศูนยบ์ำท) 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีกำร

ปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 0.50 บำทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับ

สิทธิ 
วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 30 กรกฎำคม 2557  
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ    3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วนัท่ี 30 กรกฎำคม 2557 ถึง

วนัท่ี 29 กรกฎำคม 2560)  
วธีิกำรจดัสรร : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) 

ในอตัรำส่วนหุ้นสำมญั 2 หุน้ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
โดยบริษทัไดก้ ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั (Record Date) ในวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2557 และให้
รวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุน้ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตำมท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน
พกักำรโอนหุน้ในวนัท่ี 29 กรกฎำคม 2557 

ในกรณีท่ีมีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณตำม
อตัรำส่วนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหปั้ดเศษดงักล่ำวทิ้งทั้งจ  ำนวน และ
ในกรณีท่ีมีใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือภำยหลงักำรจดัสรร บริษทัจะ
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ด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนทีเหลือดงักล่ำวต่อไป  
ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะเร่ิมใชสิ้ทธิไดเ้ม่ือครบก ำหนด 1 ปี นบัจำกวนัท่ี

ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้ในทุก 
ๆ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนพฤษภำคม และเดือนพฤศจิกำยน ของแต่ละปี จน
ส้ินสุดถึงปีท่ี 3 ของกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่
ละคร้ัง จะตรงกบัวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2558 วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2559 วนัท่ี 30 
พฤศจิกำยน 2559 วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2560 และคร้ังสุดทำ้ยก ำหนดใหต้รงกบั
วนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวนัท่ีหมดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกบั วนัท่ี 28 
กรกฎำคม 2560 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

: 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ยกเวน้กรณีกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยจะก ำหนดระยะเวลำไวเ้ท่ำกบั 15 วนั ก่อนวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำร
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ 

: เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวไดอี้กต่อไป 

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจดัสรรไว้
เพื่อรองรับใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

: 260,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทัจ ำนวน 520,000,000 หุน้ 

ตลำดรองของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

: บริษทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
หมายเหตุ : ภำยหลังกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี ้บริษัทจะย่ืนค ำขอจด
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
อย่ำงไรกต็ำม บริษัทไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำ ตลำดหลักทรัพย์ฯ จะพิจำรณำ
อนุมติักำรรับใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซ่ึงหำก
ตลำดหลักทรัพย์ฯ พิจำรณำไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่
สำมำรถซ้ือขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ 

ตลำดรองของหุ้นสำมญัท่ี
เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิ 

: บริษทัจะน ำหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและ
เสนอขำยในคร้ังน้ี เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : เน่ืองจำกเป็นกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือ
หุน้ ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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อยำ่งไรก็ตำม หำกมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบถว้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิโดย
บุคคลท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทั้งจ  ำนวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิม ดงัน้ี 
 
1. กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) 
หำกมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบถว้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืนท่ี
ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทั้งจ  ำนวน จะท ำใหส้ัดส่วนกำรถือหุน้ของผูถื้อหุ้นเดิมลดลง
เท่ากบัร้อยละ 33.33 
โดยค ำนวณจำกสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
Control Dilution =                   จ  ำนวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี                                    
                        จ  ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ + จ ำนวนหุน้รองรับท่ีออกในคร้ังน้ี 
                      =                            260,000,000                           
                                             (520,000,000 + 260,000,000) 
                       =    33.33%         
2. กำรลดลงของก ำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution) 
ในกรณีท่ีมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบถว้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งจ  ำนวน 
260,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อก ำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลง
เท่ากบัร้อยละ 33.30 โดยก ำไรสุทธิท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ คือ ก ำไรสุทธิยอ้นหลงั 
12 เดือน (ตั้งแต่ช่วงไตรมำสท่ี 2 3 และ 4 ปี 2556 และ ไตรมำสท่ี 1 ปี 2557) 
เท่ำกบั ก ำไรสุทธิ 52,778,634 บำท 
โดยค ำนวณจำกสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
Earnings dilution           = ก ำไรต่อหุน้ก่อนเสนอขำย  – ก ำไรต่อหุน้หลงัเสนอขำย* 
                                                         ก ำไรต่อหุน้ก่อนเสนอขำย 
ก ำไรต่อหุน้หลงัเสนอขำย =                       ก ำไรสุทธิ                             1                                                                          
                                 (จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้+ จ ำนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี) 

ก ำไรต่อหุน้ก่อนเสนอขำย  =           52,778,634                =  0.1015 บำท 
                                                520,000,000 
ก ำไรต่อหุน้หลงัเสนอขำย   =           52,778,634                =  0.0677 บำท 
                                         520,000,000 + 260,000,000 
Earnings dilution             =      0.1015 – 0.0677       = 33.30% 

0.1015  
3. กำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) 
ในกรณีท่ีมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบถว้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งจ  ำนวน 
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260,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อรำคำหุน้ (Price Dilution) ลดลงเท่ากบั
ร้อยละ 26.79 โดยค ำนวณจำกสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
Price dilution =     รำคำตลำด  –  รำคำตลำดหลงัเสนอขำย 
                                        รำคำตลำด 
รำคำตลำดเท่ำกบัรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำร
ติดต่อกนั (ระหวำ่งวนัท่ี 16 พฤษภำคม – 5 มิถุนำยน 2557) ก่อนวนัประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั ในวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2557 ซ่ึงมีมติพิจำรณำอนุมติักำร
ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ เท่ำกบั 2.542 บำท 

 
รำคำตลำดหลงัเสนอขำย =  (รำคำตลำด x จ ำนวนหุ้นช ำระแลว้) + (รำคำใชสิ้ทธิ x จ  ำนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี)  

                                                                                         (จ ำนวนหุ้นช ำระแลว้+ จ  ำนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี) 

รำคำตลำดหลงัเสนอขำย =  (2.542 x 520,000,000) + (0.50 x 260,000,000)     =  1.861 บำท 
                                                             (520,000,000 + 260,000,000) 
Price Dilution            =             2.542 – 1.861          =  26.79% 

2.542  
เหตุในกำรตอ้งออกหุน้ใหม่
เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลง
กำรใชสิ้ทธิ 

: เม่ือมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขใน
กำรปรับสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ และเง่ือนไขของใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั ซ่ึงเป็นเหตุกำรณ์ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและ
กำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ี
ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

กำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

 บริษทัจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ เม่ือเกิด
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวำ่เดิม 

1. เม่ือบริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทั อนัเป็น
ผลมำจำกกำรรวมหรือกำรแบ่งแยกหุน้สำมญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 

2. เม่ือบริษทัเสนอขำยหุ้นสำมญัแก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั ในรำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ี
ออกใหม่ท่ีค  ำนวณได ้ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุน้สำมญั
ของบริษทั” 

3. เม่ือบริษทัเสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/
หรือ ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั โดยหลกัทรัพยน์ั้น
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ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั 
หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั) โดยรำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีจะออก
ใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักล่ำว ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของ
หุน้สำมญัของบริษทั” 

4. เม่ือบริษทัจ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษทั 

5. เม่ือบริษทัจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 80 ของก ำไรสุทธิ
หลงัหกัภำษีเงินไดข้องบริษทั ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำ
บญัชีใด ๆ ระหวำ่งอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี 

ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใด ๆ อนัท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อนัพึงได ้โดยท่ีเหตุกำรณ์
ใด ๆ นั้นไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้ (1) ถึง (5) 

วตัถุประสงคข์องกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและ
ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึง
ไดรั้บจำกกำรจดัสรรหุน้เพิ่ม
ทุนในคร้ังน้ี 

: เน่ืองจำกบริษทัมีแนวโนม้กำรขยำยตวัทำงธุรกิจ โดยตั้งเป้ำหมำยดำ้นกำรขำย
เติบโตต่อเน่ือง ดงันั้น บริษทัจึงไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิน้ีเพื่อเพิ่มสภำพ
คล่องและเงินทุนหมุนเวยีนใหก้บับริษทั รวมทั้งช่วยเสริมใหบ้ริษทัมีฐำน
เงินทุนท่ีเขม้แขง็ข้ึนเพื่อสร้ำงควำมพร้อมในกำรระดมทุน ส ำหรับกำรลงทุนใน
อนำคต ซ่ึงโครงกำรในอนำคตจะน ำมำซ่ึงรำยไดท่ี้เพิ่มข้ึน และคำดวำ่ จะส่งผล
ใหอ้ตัรำกำรท ำก ำไรของบริษทัปรับตวัดีข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษทั  

ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้จะพึง
ไดรั้บจำกกำรเพิ่มทุน 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทัในคร้ังน้ี จะมีฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั
ต่อเม่ือบริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ต่อกรมพฒันำ
ธุรกิจกำรคำ้เรียบร้อยแลว้ และในกรณีท่ีบริษทัมีกำรจ่ำยเงินปันผลก็มีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บเงินปันผลในฐำนะผูถื้อหุน้ของบริษทั 
บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไร
สุทธิหลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบกำรเงินบริษทัและเงินส ำรองตำม
กฎหมำยตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำง
กำรเงินของบริษทั สภำพคล่อง แผนกำรลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในกำร
บริหำรงำน ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอ่ืน ๆ ในอนำคต 

อ่ืน ๆ : คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมของบริษทั และ/หรือ
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัหรือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลง
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นำมของบริษทัมีอ ำนำจในกำร 
(4) ก ำหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ ำเป็นและสมควรท่ี

เก่ียวเน่ืองกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เช่น รำยละเอียดกำรเสนอขำย 
ฯลฯ และ 

(5) ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำตต่ำง ๆ และหลกัฐำนท่ีจ ำเป็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อและกำรยืน่ค  ำขอ
อนุญำตเอกสำรและหลกัฐำนดงักล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและกำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(6) ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่3 และ 5 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่6 มิถุนายน 2557 
 

ขำ้พเจำ้ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) (“ECF” หรือ “บริษทั”) ขอรำยงำนมติท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2557 ระหวำ่งเวลำ 10.00 น. ถึง 11.30 น. 
เก่ียวกบักำรเพิ่มทุน และกำรจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 

 
 1.  การเพิม่ทุน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติเก่ียวกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจำก 130.00 ลำ้นบำท เป็น 195.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 260.00 
ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท รวม 65.00 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเพิ่มทุนในลกัษณะ ดงัน้ี 
 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

 แบบก ำหนดวตัถุประสงค์
ในกำรใชเ้งินทุน 

หุน้สำมญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

260,000,000 
--- 

0.25 
--- 

65.00 
--- 

 แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หุน้สำมญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

--- 
--- 

--- 
--- 

--- 
--- 

 
 2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

2.1 แบบก ำหนดวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งินทุน 
 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับกำร
ใชสิ้ทธิตำม

260,000,000 ผูถื้อหุน้เดิม จะ
ไดรั้บกำรจดัสรร

รำคำใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้เท่ำกบั 

โปรดดูรำยละเอียด
ในส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 

- 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สำมญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 1 
(ECF-W1) ซ่ึง
ออกและจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้ 

ใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ในอตัรำ 2 
หุน้เดิม : 1 
ใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

0.50 บำทต่อ
หุน้ 

 
2.2 กำรด ำเนินกำรของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุ้น  

ในกรณีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำกมีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เตม็จ ำนวน 
1 หน่วย จำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือทิ้งทั้งจ  ำนวน ทั้งน้ี ภำยหลงัจำกกำร
ค ำนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีจะไดรั้บจำกกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
เหลือจำกกำรจดัสรรทั้งหมด บริษทัจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจ ำนวนดงักล่ำว ซ่ึง
จะท ำใหค้งเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนเท่ำท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมไดล้งตวั 

นอกจำกน้ีในกรณีท่ีตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิ และรำคำกำรใชสิ้ทธิเม่ือเกิด
เหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ และผลของกำรปรับสิทธิดงักล่ำวท ำใหเ้กิดเศษของจ ำนวน
หุน้ท่ีจะไดรั้บตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจะซ้ือหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้สำมญัทิ้ง  

 
2.3 จ ำนวนหุ้นคงเหลือท่ียงัมิไดจ้ดัสรร  
 - ไม่มี – 
 

3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมัติการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก ำหนดวนัประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1 ปี 2557 ในวนัท่ี 18 กรกฎำคม 2557 เวลำ 14.00 น. ณ 

ณ หอ้งประชุม ศรีนครินทร์ 1 โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ ชั้น 9 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร  

ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1 ปี 2557 (Record 
Date) ในวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2557 และใหร้วบรวมรำยช่ือตำม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลำด
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หลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (และตำมท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้น ในวนัท่ี 23 
มิถุนำยน 2557 

 
4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเงื่อนไขการขอ

อนุญาต (ถ้ามี) 
บริษทัจะด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจ ำนวน 65.00 ลำ้นบำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 

บำท และจะจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ 
 
5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิม่ 

เพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 
(ECF-W1) ท่ีจะออกให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยเงินทุนท่ีไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ
จะใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนและเพิ่มสภำพคล่องใหแ้ก่บริษทั 

 
6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

กำรเพิ่มทุนในคร้ังน้ีจะช่วยเสริมสภำพคล่องและเงินทุนหมุนเวยีน รวมทั้งเสริมสร้ำงใหบ้ริษทัมี
ฐำนเงินทุนท่ีแขง็แกร่งข้ึนเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษทั 

 
7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 7.1 บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหกั
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบกำรเงินบริษทัและเงินส ำรองตำมกฎหมำยตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษทั ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำง
กำรเงินของบริษทั สภำพคล่อง แผนกำรลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในกำรบริหำรงำน ควำมจ ำเป็น และ
ควำมเหมำะสมอ่ืน ๆ ในอนำคต 

 7.2 ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัและในภำยหลงัไดใ้ชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สำมญั จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกประกำร นบัจำกวนัท่ีมีรำยช่ือปรำกฏ
ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีไดย้ืน่ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 
 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน/
จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

ในกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั จะก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โปรดพิจำรณำรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณทีีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
 

ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1) วนัท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 4/2557   6 มิถุนำยน 2557 
2) วนัท่ีก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม

วสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1 ปี 2557 (Record Date) 
20 มิถุนำยน 2557 

3) วนัท่ีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในกำร
ประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1 ปี 2557 

23 มิถุนำยน 2557 

4) วนัท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1 ปี 2557 18 กรกฎำคม 2557 
5) วนัท่ีก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรรับจดัสรรใบส ำคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (Record 
Date) 

28 กรกฎำคม 2557 

6) วนัท่ีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในกำร
รับจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนของ
บริษทั คร้ังท่ี 1  

29 กรกฎำคม 2557 

7) ก ำหนดวนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุน
ของบริษทั คร้ังท่ี 1 และจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บสิทธิ 

30 กรกฎำคม 2557 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 

 

 

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 ้กใ็หอ้อกโดยจ 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 หรือ

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

 
หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 35.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) 

เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 
 การประชุมผู ้ถือหุ้นคราวอ่ืนนากจากวรรคหน่ึง 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

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้
ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้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 ่5 

 

 

ข้อปฏิบัติส าหรับการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1 ปี 2557 

 
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 บริษทัจึงขอสงวนสิทธิทีจะผ่อนผนั
การยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละ
รายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 
 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษทัใคร่ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงหลกัฐานและปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 
ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลกัฐาน 

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

ประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ห รือบัตร
พนกังานรัฐวสิาหกิจ) 

o หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดง
หลกัฐานการเปล่ียนแปลงนั้นดว้ย 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ o ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางท่ียงั
ไม่หมดอาย ุ

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
- หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบ

ฉนัทะ 
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- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูถื้อหุ้นหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูม้อบฉนัทะ 

- บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูม้อบฉนัทะ 

2. นิติบุคคล o ใบลงทะเบียน 
2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
 
หมายเหตุ ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
พร้อมตราประทับบริษัท 

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 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
 
หมายเหตุ ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารท่ี
จัดท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือ
โดยโนตารีพับบลิค 

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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กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
- หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบ

ฉนัทะ 
- 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
แต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 
วธีิการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
ได ้

 ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ
มอบฉนัทะใหถู้กตอ้งครบถว้น 



 

 
44 | ห น้ า ท่ี  

 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบ
อ านาจฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 

 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามช่ือ - ท่ีอยูข่องบริษทั โดยจ่าหนา้ซองถึง 
 ส านกังานเลขานุการ 
 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 ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 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
และรวบรวมบตัรทั้งหมดเพือ่ท าการตรวจนบั ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีคนกลางร่วมท าหนา้ท่ีตรวจรับบตัรและ
นบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 
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1. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี  
o กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

ถา้มี คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 

o กรณีมติเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

o ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ / 
กรณีมติพิเศษ ให้ด าเนินการเป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อ
หุน้ในท่ีประชุมรับทราบ ก่อนการละคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุ
ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ยกเวน้การ
ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญผูน้ั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่คราวได ้

 
หลกัเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดวา่ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
บริษทัจะนบัคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงท่ีตรวจนบัจากบตัรลงคะแนนเสียงในแต่
ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ก่อนเร่ิมประชุม ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ทราบวา่ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดย
การหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ผลการนบั
คะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเร่ิมวาระถดัไป 

หมายเหตุ ; บริษทัลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 
 

การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 
1. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนแล้ว จะได้ รับบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์

ส าหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 5 วาระ ไม่รวมวาระ อ่ืนๆ) โดยในแต่ละแผน่นั้นจะระบุ
ช่ือผูถื้อหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
จะตอ้งใชบ้ตัรหลกัฐานในการออกเสียงลงคะแนนน้ีใหถู้กตอ้งตรงกบัวาระ 
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2. ส าหรับการท าเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายถูก () หรือ 
กากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึงลงในช่องท่ีเป็นความประสงคข์องท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น 

3. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยโดยประธานในท่ีประชุม หรือผูท่ี้ด าเนินการ
ประชุมแทนอยู่ในระหวา่งนั้น จะขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นดว้ยชูมือข้ึน และส่ง
บัตรลงคะแนนเสียงท่ีท าเคร่ืองหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระท่ีก าลังพิจารณาให้แก่
เจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

4. เม่ือเจา้หน้าท่ีของบริษทัท าการรวบรวมบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียงหรือไม่
เห็นด้วยเสร็จแล้วจะท าการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทนัทีในท่ีประชุม โดย
ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูส้รุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระ 

5. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 
ส าหรับท่านผูถื้อหุ้นท่ีกลบัไปก่อนการประชุมส้ินสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระท่ียงัมิไดพ้ิจารณา 

 
บัตรเสีย 
บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถูก () หรือ 

กากบาท () เพียงหน่ึงเคร่ืองหมาย หรือ มากกวา่หน่ึงช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระ
ท่ีก าลงัพิจารณาจะถือเป็นบตัรเสีย 
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ผู้ถือหุ้น 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6 

 
 

ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1 ปี 2557 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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
เม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

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

ลงคะแนน 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7 

 
 

ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัททีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ  
 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์

อายุ 56 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการบริษทั 
การศึกษา - ปริญญาเอก 

เศรษฐศาสตร์การเงินการคลงั 
UNIVERSITY OF MINNESOTA, U.S.A. 
- ปริญญาโท 
Master  of  Arts (Economics) 
University  of  Minnesota, U.S.A. 
- ปริญญาโท 
พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
- ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

ประวตักิารท างาน 2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษทั 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั 
  บริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจุบนั รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพฒันา  
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  (NIDA) 
2539 – ปัจจุบนั อนุกรรมการสอบสวน คณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ 
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  กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
2547 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
2547 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่ 
  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 9 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1 ปี 2557  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8.1 / 8.2 และ 8.3 

หนังสือมอบฉันทะ 

 
 
 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8.1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. 

เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8.2  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดชดัเจน ตายตวั  

 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8.3  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.   
 

เขียนท่ี............................................................................................ 
1. ขา้พเจา้...................................................................................สัญชาติ..................................................................

อยูบ่า้นเลขท่ี.....................................ถนน.....................................ต าบลแขขง....................................................... ..........
อ าเภอแเขต...........................................จ.ัหงดั..........................................รหสัไปรษณีย.์............................................. 

2. เป็นผูถื้อหุน้ขอ.บริษทั...............................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ...............................  
โดยถือหุน้จ านงนทั้.ส้ินรงม.........................หุน้ ขละออกเสีย.ล.คะขนนไดเ้ท่ากบั...............................................เสีย. ด.ัน้ี 

หุน้สามญั.........................................หุน้  ขละออกเสีย.คะขนนไดเ้ท่ากบั.................................................เสีย. 
หุน้บุริมสิทธิ...................................หุน้  ขละออกเสีย.ล.คะขนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสีย. 

3. ขอมอบฉนัทะให ้
 1. ...................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน..........................................................ต าบลแขขง............................................. 
อ าเภอแเขต............................................จ.ัหงดั...........................................รหสัไปรษณีย.์.................................................หรือ 
 2 ......................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน..........................................................ต าบลแขขง............................................. 
อ าเภอแเขต............................................จ.ัหงดั...........................................รหสัไปรษณีย.์.................................................หรือ 
 3 ......................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน..........................................................ต าบลแขขง............................................. 
อ าเภอแเขต............................................จ.ัหงดั...........................................รหสัไปรษณีย.์................................................. 

คนหน่ึ.คนใดเพีย.คนเดียงเป็นผูข้ทนขอ.ขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมขละออกเสีย.ล.คะขนนขทนขา้พเจา้ในการประชุม
งิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ั.ท่ี 1 ปี 2557 ในงนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 เงลา 14.00 น. ณ ห้อ.ประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โร.ขรมเดอะ ขก
รนด ์โฟร์ง.ิส์ คอนเงนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ ขขง.หังหมาก เขตบา.กะปิ กรุ.เทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึ.เล่ือนไป
ในงนั เงลาขละสถานท่ีอ่ืนดง้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนงา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเอ.ทุกประการ 
ล.ช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                            (………………………………………………) 
ล.ช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                            (………………………………………………) 
ล.ช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                            (………………………………………………) 
ล.ช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                            (………………………………………………) 
หมายเหตุ : ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้.มอมฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพีย.รายเดียงเป็นผูเ้ขา้ร่งมประชุมขละออกเสีย.ล.คะขนน ไม่สามารถขบ่.ขยกจ านงน
หุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อขยกการล.คะขนนเสีย. 

  

โปรดติดอากร

ขสตมป์ 20 บาท 
ส่ิ.ท่ีส่.มาดง้ยล าดบัท่ี 8.1 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.   
 
 
 
       เขียนท่ี........................................................................ 
      งนัท่ี.................เดือน.............................พ.ศ. ............................... 

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................สญัชาติ...........................................................
อยูบ่า้นเลขท่ี...............................................ถนน.............................................ต าบล/ขขง........................................................ 
อ าเภอ/เขต..................................................จ.ัหงดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ขอ.บริษทั.................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)......................................................... 
โดยถือหุน้จ านงนทั้.ส้ินรงม..........................หุน้ ขละออกเสีย.ล.คะขนนไดเ้ท่ากบั............................เสีย.  ด.ัน้ี 

หุน้สามญั...................................หุน้ ขละออกเสีย.ค.คะขนนไดเ้ท่ากบั........................เสีย. 
หุน้บุริมสิทธิ.............................หุ้น ขละออกเสีย.ล.คะขนนไดเ้ท่ากบั........................เสีย. 

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

อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต  าบล/ขขง................................................ 
อ าเภอ/เขต..........................................................จ.ัหงดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

(2) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต  าบล/ขขง................................................ 
อ าเภอ/เขต..........................................................จ.ัหงดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

(3) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต  าบล/ขขง................................................ 
อ าเภอ/เขต..........................................................จ.ัหงดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 
 คนหน่ึ.คนใดเพีย.คนเดียงเป็นผูข้ทนขอ.ขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมขละออกเสีย.ล.คะขนนขทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมงสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ั.ท่ี 1 ปี 2557 ในงนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 เงลา 14.00 น. ณ หอ้.ประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โร.ขรม
เดอะ ขกรนด ์โฟร์ง.ิส์ คอนเงนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ ขขง.หงัหมาก เขตบา.กะปิ กรุ.เทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึ.
เล่ือนไปในงนั เงลาขละสถานท่ีอ่ืนดง้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนขทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ั.น้ี ด.ัน้ี 
 วาระที ่1 พิจารณารับรอ.ราย.านการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ซ่ึ.จดัข้ึนเม่ืองนัท่ี 8 เมษายน 

2557 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้ด.ัน้ี 

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
 วาระที ่ 2 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

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

โปรดติดอากร

ขสตมป์ 20 บาท 
ส่ิ.ท่ีส่.มาดง้ยล าดบัท่ี 8.2 
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 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี 

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
    วาระที่ 3  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท โดยออก

หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 260,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
 (ข) ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
   วาระที ่4  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษทั 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
    วาระที ่5  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
    วาระที่ 6  พิจารณาเร่ือ.อ่ืน ๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
 

(5) การล.คะขนนเสีย.ขอ.ผูรั้บมอบฉนัทะในงาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไงใ้นหน.ัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้องา่
การล. คะขนนเสีย.นั้นไม่ถูกตอ้.ขละไม่ใช่เป็นการล.คะขนนเสีย.ขอ.ขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุคงามประส.คใ์นการออกเสีย.ล.คะขนนในงาระใดไงห้รือระบุไงไ้ม่ชดัเจน หรือ 
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือล.มติในเร่ือ.ใดนอกเหนือจากเร่ือ.ท่ีระบุไงข้า้.ตน้  รงมถึ.กรณีท่ีการ
ขกไ้ข เปล่ียนขปล.หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริ.ประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เงน้ขต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสีย.ตามท่ี
ขา้พเจา้ระบุในหน.ัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนงา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเอ.ทุกประการ 
 

    ล.ช่ือ...................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 
 
    ล.ช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 
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    ล.ช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

 
    ล.ช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

หมายเหตุ 
(1) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้.มอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพีย.รายเดียงเป็นผูเ้ขา้ประชุมขละออกเสีย.ล.คะขนน ไม่สามารถ

ขบ่.ขยกจ านงนเ.ินให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือขยกการล.คะขนนเสีย.ได ้
(2) ในกรณีท่ีมีงาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกงา่งาระท่ีระบุไงข้า้.ตน้ เป็นผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

ขบบหน.ัสือมอบฉนัทะขบบ ข. ตามขนบ 

  



 
55 | ห น้ า ท่ี  

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ขอ. บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมงสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ั.ท่ี 1 ปี 2557 งนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 เงลา 14.00 น.  ณ ห้อ.ประชุมศรีนครินทร์ 1    
ชั้น 9 โร.ขรมเดอะ ขกรนด์ โฟร์งิ.ส์ คอนเงนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ ขขง.หังหมาก เขตบา.กะปิ 

กรุ.เทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึ.เล่ือนไปในงนั เงลา ขละสถานท่ีอ่ืนดง้ย 

 

    งาระท่ี ..........เร่ือ..................................................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
    งาระท่ี ..........เร่ือ..................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
    งาระท่ี ..........เร่ือ..................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
    งาระท่ี ..........เร่ือ..................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
    งาระท่ี ..........เร่ือ..เลือกตั้.กรรมการ (ต่อ). 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................ 
   เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................ 
   เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................ 
   เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.   
(ส าหรับผูถื้อหุน้ต่า.ประเทศท่ีขต.่ตั้.คสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) 

        
เขียนท่ี.......................................................... 

     งนัท่ี....................เดือน...............................................พ.ศ.......................... 
(1) ขา้พเจา้.....................................................................................สญัชาติ.............................................................. 

อยูบ่า้นเลขท่ี...............................................ถนน........................................ต าบล/ขขง............................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จ.ัหงดั.........................................รหัสไปรษณีย.์...............................................ใน
ฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากขละดูขลหุน้ (Custodian) ใหก้บั......................................................................................... 
ซ่ึ.เป็นผูถื้อหุน้ขอ.บริษทั..........................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน).................................................................... 
โดยถือหุน้จ านงนทั้.ส้ินรงม..........................หุน้ ขละออกเสีย.ล.คะขนนไดเ้ท่ากบั............................เสีย.  ด.ัน้ี 

หุน้สามญั...................................หุน้ ขละออกเสีย.ล.คะขนนไดเ้ท่ากบั........................เสีย. 
หุน้บุริมสิทธิ.............................หุ้น ขละออกเสีย.ล.คะขนนไดเ้ท่ากบั..........................เสีย. 

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

อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต าบล/ขขง...................................................... 
อ าเภอ/เขต....................................................จ.ัหงดั.................................รหสัไปรษณีย.์...................................................หรือ 

(2).............................................................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต าบล/ขขง...................................................... 
อ าเภอ/เขต....................................................จ.ัหงดั.................................รหสัไปรษณีย.์...................................................หรือ 

(3).............................................................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต าบล/ขขง...................................................... 
อ าเภอ/เขต....................................................จ.ัหงดั.................................รหสัไปรษณีย.์...................................................... 

คนหน่ึ.คนใดเพีย.คนเดียงเป็นผูข้ทนขอ.ขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมขละออกเสีย.ล.คะขนนขทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมงิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ั.ท่ี 1 ปี 2557 ในงนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 เงลา 14.00 น. ณ ห้อ.ประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 
โร.ขรมเดอะ ขกรนด์ โฟร์งิ.ส์ คอนเงนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ ขขง.หังหมาก เขตบา.กะปิ กรุ.เทพมหานคร 
หรือท่ีจะพึ.เล่ือนไปในงนั เงลา ขละสถานท่ีอ่ืนดง้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่งมประชุมขละออกเสีย.ล.คะขนนในคร้ั.น้ี ด.ัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านงนหุน้ ทั้.หมดท่ีถือขละมีสิทธิออกเสีย.ล.คะขนนได ้
 มอบฉนัทะบา.ส่งน คือ 

 หุน้สามญั...................................หุน้ ขละมีสิทธิออกเสีย.ล.คะขนนได.้..............เสีย. 
 หุน้บุริมสิทธิ............................ .หุน้ ขละมีสิทธิออกเสีย.ล.คะขนนได.้..............เสีย. 
            รงมสิทธิออกเสีย.ล.คะขนนไดท้ั้.หมด........................................................เสีย. 

  

โปรดติดอากร

ขสตมป์ 20 บาท 
ส่ิ.ท่ีส่.มาดง้ยล าดบัท่ี 8.3 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนขทนขา้พเจา้ในการประชุมในคร้ั.น้ี ด.ัน้ี 
 วาระที ่1 พิจารณารับรอ.ราย.านการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ซ่ึ.จดัข้ึนเม่ืองนัท่ี 8 เมษายน 

2557 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้ด.ัน้ี 

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
 วาระที ่ 2 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

คร้ังท่ี 1 (ECF-W1) จ านวน 260,000,000 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี 

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
    วาระที่ 3  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท โดยออก

หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 260,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
 (ข) ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
   วาระที ่4  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษทั 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
    วาระที ่5  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
    วาระที่ 6  พิจารณาเร่ือ.อ่ืน ๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

           เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
 

(5) การล.คะขนนเสีย.ขอ.ผูรั้บมอบฉนัทะในงาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไงใ้นหน.ัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้องา่
การล.คะขนนเสีย.นั้นไม่ถูกตอ้.ขละไม่ใช่เป็นการล.คะขนนเสีย.ขอ.ขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุคงามประส.คใ์นการออกเสีย.ล.คะขนนในงาระใดไงห้รือระบุไงไ้ม่ชดัเจน หรือ 
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือล.มติในเร่ือ.ใดนอกเหนือจากเร่ือ.ท่ีระบุไงข้า้.ตน้  รงมถึ.กรณีท่ีการ
ขกไ้ข เปล่ียนขปล.หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริ.ประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทน
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ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เงน้ขต่กรณีท่ี
ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสีย.ตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหน.ัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนงา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเอ.ทุก
ประการ 
 

    ล.ช่ือ...................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 
 
    ล.ช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

 
    ล.ช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

 
    ล.ช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

หมายเหตุ 
(1) หน.ัสือมอบฉนัทะขบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้.ทุนต่า.ประเทศขละขต่.ตั้.ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากขละดูขลหุ้นให้เท่านั้น 
(2) หลกัฐานท่ีตอ้.ขนบพร้อมกบัหน.ัสือมอบฉนัทะขบบ ค. คือ  

1. หน.ัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการล.นามในหน.ัสือมอบฉนัทะขทน 
2. หน.ัสือยนืยนังา่ ผูล้.นามในหน.ัสือมอบฉนัทะขทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้.มอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพีย.รายเดียงเป็นผูเ้ขา้ประชุมขละออกเสีย.ล.คะขนนไม่สามารถขบ่.ขยก
จ านงนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อขยกการล.คะขนนเสีย.ได้ 

(4) ในกรณีท่ีมีงาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกงา่งาระท่ีระบุไงข้า้.ตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อขบบ
หน.ัสือมอบฉนัทะขบบ ค. ตามขนบ  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ขอ. บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมงสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ั.ท่ี 1 ปี 2557 งนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 เงลา 14.00 น.  ณ ห้อ.ประชุมศรีนครินทร์ 1   
ชั้น 9 โร.ขรมเดอะ ขกรนด์ โฟร์งิ.ส์ คอนเงนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ ขขง.หังหมาก เขตบา.กะปิ 

กรุ.เทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึ.เล่ือนไปในงนั เงลา ขละสถานท่ีอ่ืนดง้ย 

 

    งาระท่ี ..........เร่ือ..................................................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
    งาระท่ี ..........เร่ือ..................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
    งาระท่ี ..........เร่ือ..................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
    งาระท่ี ..........เร่ือ..................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาขละล.มติขทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมคงร 
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสีย.ล.คะขนนตามคงามประส.คข์อ.ขา้พเจา้  ด.ัน้ี  

            เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
    งาระท่ี ..........เร่ือ..เลือกตั้.กรรมการ (ต่อ). 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................ 
   เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................ 
   เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................ 
   เห็นดง้ย                             ไม่เห็นดง้ย                           .ดออกเสีย. 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 
 

แผนทีส่ถานทีจั่ดการประชุม  
 

ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น  
เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

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




