
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) 
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ที ่ECF2 007/2560 
         

12 เมษายน 2560 
 
เร่ือง ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 

2. รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 

3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4) 

4. ประวติักรรมการท่ีเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 

5. ประวติักรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งเพ่ิมเติม และค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5 และ 6) 

6. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 

7. การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 8) 

8. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11 และ 13) 

9. รายละเอียดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 

10. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
11. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

บริษทัขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือทราบถึงการงดแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางท่ีหน่วยงานก ากับดูแลได้รณรงค์ให้บริษทัจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของช าร่วยใน

การประชุมให้กับผู้ถือหุ้น 
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 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
 การมอบฉนัทะและวธีิการมอบฉนัทะ 
 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียง 

12. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
13. ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
14. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
15. แบบค าขอรับรายงานประจ าปีเป็นรูปเล่ม 
16. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 
17. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ท่ีตอ้งน ามาในวนัประชุม)  
 
ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 14 

มีนาคม 2560 ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัที ่8 เมษายน 2559 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ของบริษทัไดถู้กจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 
2559 และบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดท ารายงานการประชุมส่งให้
กระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้ง ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบั
ท่ี 1  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษทัย่อยในรอบปีบัญชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2559 ซ่ึงส่งมา
ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน และ
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  2  

การลงมติ –เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อย ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซ่ึงก าหนดให้บริษทั

ตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั ท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปี
ของบริษทัและบริษทัย่อย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายพิศิษฐ์ 
ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั แลว้ 
เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน
ของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัตามงบการเงินรวมได ้ดงัน้ี 

 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) เพิม่ขึน้/ลดลง 
สินทรัพยร์วม 2,357.28 1,506.20 56.51% 

หน้ีสินรวม 1,698.18 1,052.54 61.34% 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 659.1 453.66 45.29% 

ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ 142.21 137.55 3.39% 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธิ 1,370.78 1,334.10 2.75% 

รายไดร้วม 1,394.91 1,358.30 2.70% 

ตน้ทุนขาย 983.27 981.74 0.16% 
ค่าใชจ่้ายรวม 335.93 292.4 14.89% 

ภาษีเงินได ้ 10.71 13.99 -23.45% 

ก าไรส าหรับปี 65.00 70.17 -7.37% 

ก ำไรส ำหรับปี-ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 62.44 75.43 -17.22% 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 226.34 74.83 202.47% 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี-ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 224.94 77.80 189.13% 
  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ ไ ้
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไรและหากบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิ
ให้จ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน
ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษทัในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง 
แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั จากการประชุมของคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 
2560 พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ดงัน้ี 

4.1  ขณะน้ีบริษทัมีทุนส ารองในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ดงันั้นบริษทัจึงไม่จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี  

4.2  จดัสรรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0535 บาท แบ่งเป็นการจ่ายจากส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) 0.0154 บาทต่อหุ้น และส่วนท่ีไม่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 
0.0381 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 30,432,193.68 บาท (สามสิบลา้นส่ีแสนสามหม่ืน
สองพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบสามบาทหกสิบแปดสตางค)์ โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดร้ับ
เงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผูถ้ือหุ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในวนัท่ี 26 
พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลขา้งตน้ มีอตัราสูงกวา่นโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั 

4.3  ก าไรส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะจดัเป็นก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรต่อไป ทั้งน้ี สิทธิในการไดรั้บเงิน
ปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ

บริษทั ไดผ้า่นขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศ
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด โดยคณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือพิจารณา และไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 

วาระที ่ ้ ่



 

 
5 | ห น้ า ท่ี  

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้ประกาศเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรไดรั้บการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยน าประกาศข้ึนแสดงในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 4 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 แต่ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นเหมาะสมเขา้มาใหพิ้จารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 17 และ 18 สรุปใจความส าคญัวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัมารับต าแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ี
อยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

โดยในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
1. พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์
2. นายวลัลภ สุขสวสัด์ิ 
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหา ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่า ทั้ง 3 ท่าน ตามรายช่ือท่ีน าเสนอ
เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด สมควร
เลือกกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการและเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพิ้จารณา
เห็นสมควรเสนอรายช่ือบุคคลดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 
แทนกรรมการท่ีครบวาระ ดงัน้ี 

1. พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์ เพ่ือด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

2. นายวลัลภ สุขสวสัด์ิ เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
ประธานกรรมการบริหาร 

3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกนัก ากบัดูแลกิจการอยา่งเขม้แข็ง 
อุทิศเวลาในการเขา้ร่วมประชุม และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถื้อหุ้นอยา่งเต็มท่ีตลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และในส่วนของการ
เสนอเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

รายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4  
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษทัจะพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล) 
 

  

้ ี้ ไดมี้ประกาศเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรไดรั้บการพิจารณา
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการอสิระ และกรรมการบริษัท เพิม่เตมิ  1 ท่าน 
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

ของบริษทั ไดผ้า่นขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด คณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา 
และไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั 
ยงัสามารถเพ่ิมเติมบุคคลผูมี้ความรู้ ความสามารถเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงจะช่วยเสริมก าลงั และ
ความสามารถในด้านการพิจารณาและให้ความเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจากความรู้ และประสบการณ์
การท างานท่ีมีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทัได ้รวมถึงจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหา ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เป็นผูท่ี้มี
คุณสมบตัิครบถว้นตามที่ พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และ
เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและจะน าเอาประสบการณ์ดา้นพลงังานมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัทางบริษทัได ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการ
เพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ เน่ืองจากพิจารณาแลว้วา่มี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง 

รายละเอียดประวติัของดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง และค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 5  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

หลกัเกณฑ์และว ิธีพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดน้ าเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ผลประโยชน์ท่ีบริษทัได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ โดยจะน าขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีก าหนด
ในเบ้ืองตน้ไปเปรียบเทียบอา้งอิงกบัขอ้มูลสรุปผลส ารวจขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนส าหรับ
ค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายไดข้องบริษทั และ
แยกตามขนาดก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2558  

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 24 คณะกรรมการบริษทัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติอนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ของบริษทั ประจ าปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี 
ซ่ึงเป็นวงเงินค่าตอบแทนท่ีเท่ากบัปี 2559 โดยคงนโยบายและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
เช่นเดียวกบัท่ีจ่ายในปี 2559 ดงัน้ี 

วาระที ่ ้ เพิม่เตมิ
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อตัราค่าตอบแทนรายเดือน 

ต าแหน่ง อตัราค่าตอบแทน 
(บาทต่อท่านต่อเดือน) 

ประธานกรรมการ 28,000 
กรรมการ 18,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,000 
กรรมการตรวจสอบ 18,000 

ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด : จ านวน 7,000 บาท ต่อท่านต่อคร้ัง ประกอบดว้ย 
1) คณะกรรมการบริษทั 
2) คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง 
3) คณะกรรมการสรรหา 
4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
5) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2560 เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6  
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ก าหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนัโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอื่น ๆ 
ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 2803 โดยให้คนหน่ึงคนใดหรือผูส้อบบัญชีท่านอื่นท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 
เห็นควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย และเป็นผูท้  าการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย โดยเป็นผูส้อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ / ผูบ้ริหาร / 
บริษทัยอ่ย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับประจ าปี 2560 ค่าตรวจสอบ
งบการเงินรวมส าหรับปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 2,200,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตั้ ง 
นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 โดยให้คนหน่ึงคนใด หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี 

่ ื
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บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2560 
และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
จ านวน 131,554 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากบริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในธุรกิจพลงังาน

ไฟฟ้าในหลายโครงการ ซ่ึงหากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็นไปไดแ้ละความคุม้ค่าในการลงทุนในโครงการดงักล่าว 
บริษัทอาจมีการพิจารณาอนุมัติ เ พื่อเข ้าลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านั้ นในอนาคต ดังนั้ น เพื่อเป็นการรองรับ
การเขา้ลงทุนดังกล่าว บริษทัจึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัตามรายละเอียด
ท่ีปรากฎในวาระท่ี 11 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย ซ่ึงเหลือจากการจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 ส าหรับผูถ้ือหุ้นเดิม (ECF-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W1”) 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 จ านวน 131,554 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.25 บาท รวมทั้งส้ิน 32,888.50 บาท 

ดงันั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พรบ.บริษัทมหาชน”) ซ่ึงก าหนดวา่ บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่
เพ่ิมข้ึนเม่ือหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุน้ท่ีเหลือ
ตอ้งเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งท าการ
ลดทุนจดทะเบียนในจ านวนดงักล่าว 

ทั้ งน้ี ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนทั้ งส้ิน 194,967,111.50 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 779,868,446 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย (1) หุ้นสามญัจดทะเบียน
ช าระแลว้จ านวน 568,826,050 หุ้น และ (2) หุ้นสามญัคงเหลือซ่ึงจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั
ภายใตใ้บส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 ซ่ึงไดร้ับอนุมตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 
2557 จ านวน 211,042,396 หุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ เ ห็นสมควรเสนอให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท จ านวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
194,967,111.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 131,554 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.25 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ขอ้เท ็จจริงและเหต ุผล  เ พื ่อให ้สอดคลอ้งกบัการลดท ุนจดทะเบียน โดยการตดัหุ ้นจดทะเบียน 
ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ บริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท ็ ็ ้ ี ่ ส าหรับปี 
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พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ี
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มี
อ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน   194,967,111.50 บาท (หน่ึงร้อยเก้าสิบส่ีล้านเก้าแสนหก
หม่ืนเจ็ดพนัหน่ึงร้อยสิบเอด็บาท ห้า
สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 779,868,446 หุน้ (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเกา้ลา้นแปดแสนหก
หม่ืนแปดพนัส่ีร้อยส่ีสิบหกหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุน้สามญั 779,868,446 หุน้ (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเกา้ลา้นแปดแสนหก

หม่ืนแปดพนัส่ีร้อยส่ีสิบหกหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ                             -    หุน้ ( - )” 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 
4 ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 257,530,420 หุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากบริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในธุรกิจพลงังาน

ไฟฟ้าในหลายโครงการ ซ่ึงหากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็นไปไดแ้ละความคุม้ค่าในการลงทุนในโครงการดงักล่าว 
บริษทัอาจมีการพิจารณาอนุมติัเพ่ือเขา้ลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านั้น ดงันั้น เพ่ือเป็นการรองรับการเขา้ลงทุนดงักล่าว
ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 64,382,605 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 257,530,420 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจ านวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 257,530,420 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาทตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน 

ไ้ ่ ื ์ ้ โ ใ ้ใ ้ ้ ่ ไ ี้ ้ ี้ ใ ้ ี่
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ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 
11 ขา้งตน้ บริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. 
โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน   259,349,716.50 บาท (สองร้อยห้าสิบเก้าลา้นสามแสนส่ี
หม่ืนเก้าพนัเจ็ดร้อยสิบหกบาท ห้า
สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 1,037,398,866 หุน้ (หน่ึงพนัสามสิบเจ็ดล้านสามแสน
เกา้หม่ืนแปดพนัแปดร้อยหกสิบหก
หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุน้สามญั 1,037,398,866 หุน้ (หน่ึงพนัสามสิบเจด็ลา้นสามแสน

เกา้หม่ืนแปดพนัแปดร้อยหกสิบหก
หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                             -    หุน้ ( - )” 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4 ของ

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดขา้งตน้ 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที ่13 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน จ านวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามที่ไดเ้สนอให้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 

64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ดงัรายละเอียดในวาระท่ี 11 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ดงัน้ี 

(1)  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 170,647,815 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 
ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทั เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม (Right Offering) และ
จ านวน 56,882,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทั เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ทั้งน้ี บริษทัจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคร้ังเดียวเต็มจ านวนหรือบางส่วนก็ได ้โดยเสนอ
ขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได ้อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่กรณี ๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) น้ี จะตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 170,647,815 หุน้ หรือไม่เกินกวา่
ร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั ณ  ว ัน ท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติการ เ พิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ื่ ใ ้ ้ ่ ี ี ี ี ่ ใ ี่
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โดย บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในแบบ
มอบอ านาจทั่ว ไป ( General  Mandate)  จะต ้อ งมีคุณสมบัติต ามหลัก เ กณฑ์ข ้อ ใด  
ข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี  และจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
(ก) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 

17/2551 เร่ืองการก าหนดบทนิยามเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ 
(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินมั่นคง และมี

ศกัยภาพในการลงทุนไดจ้ริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพใน
การท่ีเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทั 

ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) น้ีจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) 
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ย
กว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น 
โดยราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้นนั้นในแต่ละวนั ทั้งน้ี วนัก าหนด
ราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกวา่สามวนัท าการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายต่อนกัลงทุน 
นอกจากน้ี  ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
ในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 
(1)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การ

เสนอขายเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายช่ือบุคคล
ในวงจ ากดั และเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  

(2)  การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ ง 
ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ  

(3)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอ
ผอ่นผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน า
หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีอ านาจ
ในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) 
อน่ึง เหตุที่บริษทัเห็นสมควรให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เน่ืองจาก บริษทัเห็นวา่ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน
ดงักล่าว เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะท าให้บริษทัสามารถ
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจ รองรับการ
ขยายธุรกิจ และยงัเป็นการเพ่ิมศักยภาพของบริษทัในการลงทุนต่าง ๆ โดยสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัในการลงทุนในแต่ละโครงการไดท้นัทีท่ีโครงการดงักล่าวมีความ

โ ใ ี่ ไ ้ ้ ่ ใ
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ชดัเจน โดยไม่มีความจ าเป็นตอ้งออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับ
แผนการลงทุนท่ียงัไม่มีความชดัเจนและอาจไม่เกิดข้ึน ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น
และอาจท าให้ผูถื้อหุ้นรับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดงักล่าว ทั้งในส่วนของการลดลงของราคาหุ้น 
(Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในขณะที่ผูถื้อหุน้จะ
ไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าของบริษทัท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน และผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีในอนาคต 
จากการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษทั  
อยา่งไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ดงักล่าว อาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น โดยสรุปไดด้งัน้ี 
- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ส าหรับกรณีท่ีก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต ่า

กวา่ราคาตลาดของบริษทัในอนาคต  
- ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น (Control Dilution)  

 กรณีจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ผลกระทบดงักล่าวข้ึนอยูก่บัปริมาณการ
ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนและจ านวนหุ้นท่ีถืออยูข่องผูถื้อหุ้นแต่ละราย แต่หากผูถ้ือหุ้น
เดิมไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ทั้งหมดตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถือ
อยู ่จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นแต่อยา่งใด  

 กรณีจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุน
ช าระแลว้ ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นดงักล่าว สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 

 (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ
การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนตามรายละเอียดในขอ้ (1) 
ทั้งน้ี บริษทัยงัไม่สามารถค านวณอตัราการปรับสิทธิของ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 ไดใ้นขณะน้ี 
เน่ืองจากในการค านวณราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่นั้น จะตอ้งค านวณจากราคาตลาดของ
หุ้นสามญัของบริษทัซ่ึงจะตอ้งค านวณจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามญัของ
บริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพย ์ในระหวา่ง 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีผูซ้ื้อ
หุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย 
XR) ในการน้ี บริษทัจึงไดป้ระมาณการจ านวนหุ้นสามญัท่ีจะไดอ้อกเพ่ือรองรับการปรับสิทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิ ECF-W1 เป็นจ านวน 30,000,000 หุ้น ทั้งน้ี เม่ือสามารถค านวณอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใช้
สิทธิได ้บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 ทราบต่อไป 
ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจ
ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง  ๆ และหลักฐานท่ีจ าเ ป็นและเ ก่ียวข้องกับ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุน จ านวน 257,530,420 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

โ ไ ่ ี ็ ้ ้ ่ ื ่
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การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่14 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เพ่ือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กบับริษทั ส าหรับรองรับการด าเนิน

ธุรกิจ ในการเพ่ิมสภาพคล่อง และ/หรือใชช้ าระคืนหน้ี และ/หรือใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขาย

หุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000.00 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้พ่ิมสภาพคล่อง และ/หรือใชช้ าระคืนหน้ี และ/หรือใชเ้ป็นเงินลงทุนในการ
ขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ส าหรับการออกและเสนอขายหุน้กู ้ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่15 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัจะเปิดให้ผูถื้อหุ้น

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง
และประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอก
ขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 14 หรือสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.ecf-
furniture.com พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11 และเพ่ือให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน โปรดส่งกลบัมายงับริษทัภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ทั้งน้ี บริษทัไดอ้  านวยความสะดวก
ในการปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉันทะให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย  

กรณีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามท่ีตอ้งการให้บริษทัช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมท่ีน าเสนอ
ในคร้ังน้ี สามารถจดัส่งค าถามล่วงหน้าไดท่ี้ e-mail : ir@eastcoast.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2152-7305 

อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 (Record Date) 
ในวนัองัคารท่ี 28 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัพุธท่ี 29 มีนาคม 2560  
 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 

 
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ) 

เลขานุการบริษทั 
ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์0-2152-7301-4 ต่อ 212 โทรสาร 0-2152-7305 

ี้ ้ ่ ้ ี ้ ้ ื้ ื้ ้ ี่ ี

ขอแสดงความนบัถือ
บริษทั อีสตโ์์โ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)

โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ)
เลขานุการบริษทั
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่1 
ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่1 

 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

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

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟร์วิงส์ คอน
เวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

ทาง บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ไดใ้หข้อ้มูลต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพ่ือก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล 

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เป็นเงิน 137,547,650 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายได ้550,190,600 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวนหุ้นสามญัจ านวน 
780,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  

ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชุม มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น มาเขา้ร่วมการประชุมจ านวนทั้งส้ิน 93 ราย 
โดยมาประชุมดว้ยตวัเอง 18 ราย และรับมอบฉนัทะ 75 ราย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตวัเอง 18 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 337,237,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
61.2946  

2. ผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น 75 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้ งส้ิน 95,177,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.2991 

3. รวมจ านวนทั้งส้ิน 93 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 432,415,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.5937 ของ
จ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ซ่ึงมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ
ยงัคงรับลงทะเบียนต่อไป 

 
บริษทัฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงรายช่ือประธานกรรมการ และกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี 

และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุมเพื่อท าหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้
การลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. พลเอกเทอดศกัด์ิ**  มารมย ์ ประธานคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
4. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ  รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
5. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
6. นายอารักษ ์ สุขสวสัด์ิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นางสาวทิพวรรณ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั 
8. นางวราภรณ์  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ 
**โดยมี พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
***บริษทัฯ มีสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมด 

 
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

1. นางสาวพชนนั  สิงห์ภู่  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 จาก บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  

1. นายพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน ์  
2. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ 
3. นางสาวรัชดาพร ตั้งเกษมุกดา 

 
ทีป่รึกษากฎหมายจาก ส านักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

1. นายฐานนัดร์ เจริญฤทธ์ิ 
2. นางสาวศิริลกัษณ์ แยม้พยงุ 
3. เจา้หนา้ท่ีอีก 1 ท่าน 

 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

1. นางสาวสาริสา  ทองกิตติกลุ  ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
2. นางสาวพิมพร์ าไพ บุญชะนะ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ทางบริษทัฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ทุกท่านเขา้ใจเก่ียวกบักติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน และการ

นบัคะแนนเสียงและวธีิการค านวณคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 
กตกิาการประชุม 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม จะไดรั้บแจกบตัร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมการประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉันทะ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์
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เรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉันทะจะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน ซ่ึงมติดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุ้นไดร้ะบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ
และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนท าการลงมติ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณา
ยกมือ และเดินไปท่ีไมโครโฟนท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัท่าน พร้อมแจง้ช่ือ นามสกุล หากเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ตอ้งแจง้ช่ือ
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะดว้ยทุกคร้ัง เพ่ือบริษทัจะไดท้ าการบนัทึกลงในรายงานการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เม่ือมีการลงมติ
ในวาระนั้น ๆ แลว้ เจา้หนา้ท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

3. จ านวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากนั เพราะบางท่านอาจเขา้มาประชุมเพ่ิมเติม
หรือกลบัก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลบัก่อนการประชุมส้ินสุด กรุณาลงทะเบียนกลบัพร้อมส่งคืนบตัร
ลงคะแนนท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้หนา้ประตูทางออกดว้ย อน่ึง บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุกท่านคืนเม่ือ
เสร็จส้ินการประชุมเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐาน โดยมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนต่อไป 

 
การลงคะแนน 

4. ผูถื้อหุน้ทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ หากไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเคร่ืองหมายถูก () หรือ
กากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึง ลงในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน และส่งให้
เจา้หนา้ท่ี หากใส่เคร่ืองหมายไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือวา่เป็นบตัรเสีย  

5. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือข้ึน จะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไป
เก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งน้ีบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและ
งดออกเสียงดงักล่าวนั้น หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและถือวา่คะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนน
ท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อวา่ท่ีประชุมเห็นชอบ 

 
การนับคะแนนเสียง และวธีิการค านวณคะแนนเสียง 

6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 จะแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

a. วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไดแ้ก่ วาระท่ี 1 3 4 5 6 และวาระท่ี 8 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงลงคะแนนเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

b. วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม ได้แก่วาระท่ี 7 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

c. วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไดแ้ก่ วาระท่ี 9 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

7. เพ่ือใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ดงันั้น ส าหรับวาระท่ี 5 ซ่ึง
เป็นวาระพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ และ วาระท่ี 6 

ี ้ ้ ้ ไ ่ไ ้ ึ่ ่ ้ ี่ ้ ื ้ ไ ้ ไ ้
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พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งใน
กรณีท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายถูก () หรือกากบาท 
() อยา่งใดอยา่งหน่ึง ลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จากนั้นจะ
มีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทั้งน้ีหากผูถื้อหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคดัคา้นหรือ
แสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบ  

8. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏท่ีหนา้จอเพ่ือแสดงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ 
9. ส าหรับรายงานประจ าปี 2558 บริษทัไดด้ าเนินการจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปีน้ีในรูปแบบ CD แลว้ หากท่านใดมีความประสงคต์อ้งการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได ้ณ บริเวณโต๊ะ
ลงทะเบียนของบริษทั 

 
เร่ิมการประชุม 

พลเอกเทอดศักด์ิ มารมย ์ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็นประธาน
ในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวสัดี เพ่ือเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 และก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้สู่ล าดับ
ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ี บริษทั
ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัที่ 7 มีนาคม 2559 และ
บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอช่ือ
บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 12 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 และการเสนอค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 ตั้งแต่วนัท่ี 12 ตุลาคม 2558 ถึง
วนัท่ี 6 เมษายน 2559 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอเพ่ือพิจารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดส่งค าถามเขา้มาล่วงหน้าเช่นกนั 

ส าหรับความคืบหน้าล่าสุดจากท่ีบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  ตามโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) นั้น ปัจจุบันบริษทัอยู่ระหว่างการจัดท านโยบายและ
วางระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมตามความเส่ียงคอร์รัปชันของธุรกิจ ซ่ึงเม่ือด าเนินการตามแบบประเมินตนเอง
ครบทุกขอ้ รวมถึงใหบุ้คคลท่ีสามตรวจสอบขอ้มูลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะยืน่ขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบติัฯ (CAC Council) เพ่ือพิจารณาใหก้ารรับรองต่อไป 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวมทั้งส้ิน 10 วาระ 
ดงัน้ี 

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เม่ือวนัที ่16 เมษายน 2558 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2558 ของบริษทั ซ่ึงถูกจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2558 และบริษทัไดบ้นัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้ง
ตามความเป็นจริงและจัดท ารายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย  ์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับแต่วนัท่ีประชุม รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ecf-
furniture.com โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู ้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแลว้ 

่ ้ ่ ็ ี ้ ื ้ ี่ ้ ่ ้ ใ
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ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 ของบริษทั ซ่ึงถูกจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 
16 เมษายน 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 432,572,300 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 

ถึง วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในรอบปีบญัชี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผ่านมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ปรากฏตามรายงานประจ าปี 
2558 ซ่ึงส่งใหใ้นรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้  

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระน้ี
ขอเชิญ นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ (“กรรมการผู้จดัการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ รายงานผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 ดงัน้ี 
ในรอบปี 2558 ได้มเีหตกุารณ์ส าคัญต่าง ๆ ดังนี ้
 บริษทัฯ มีรายไดร้วมและก าไรสุทธิเติบโตต่อเน่ือง โดยรายไดร้วม เติบโตร้อยละ 10.61 และก าไรสุทธิ

เติบโตร้อยละ 7.09 
 ด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั (“ECFH”) ข้ึนเป็นท่ีเรียบร้อย ประกอบ

ธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน และปัจจุบนัไดเ้ขา้ด าเนินธุรกิจร้านคา้ปลีกและพลงังานทางเลือกแลว้ 
 จดัตั้งบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งใหม่ในประเทศญ่ีปุ่น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha ส าหรับ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงัการผลิต 1.5 เมกะวตัต ์ท่ีเมืองฮิเมจิ ประเทศญ่ีปุ่น มีสัดส่วนการถือหุ้น
โดย ECFH ท่ีร้อยละ 51 และเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 

 เขา้ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (“MOU”) เพ่ือความร่วมมือด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล 
โดยจดัตั้งบริษทัร่วมทุนข้ึนร่วมกบัผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย บริษทั ฟอร์จูน พาร์ท อินดสัตร้ี จ ากดั (มหาชน) (FPI) 
บริษทั วิชญ ์อุตสาหกรรม จ ากดั และกลุ่มผูป้ระกอบการโรงไม ้หรือโรงเล่ือยไม ้เพ่ือเตรียมการเขา้ประมูลสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า (PPA) ในพ้ืนท่ีภาคใต ้

ไ ้ ่ ี ้ ื้ ื้ ้ ่ ใ ี ื ้ ็ ใ ี่ ี้ ื ไ ่ ื่ ไ ่ ี
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 ECFH ในฐานะบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กบั Can Do Company Limited (“Can Do”) 
ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือด าเนินธุรกิจร้านคา้ปลีกจ าหน่ายสินคา้ทั้งร้านในราคา 60 บาท ปัจจุบนัเปิดใหบ้ริการแลว้ 4 สาขา 
นบัตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2558 ท่ีผา่นมา 

ความส าเร็จในรอบปี 2558 
 ECF เป็น 1 ใน 8 บริษทัของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ท่ีมีก าไรสุทธิเติบโตต่อเน่ือง 3 ปี นบัตั้งแต่ปี 

2556 – 2558 คิดเป็นอตัราเติบโตเฉล่ียต่อปีอยูท่ี่ 35.44% โดยไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 สามารถสร้างยอดขายไดท้ าสถิติสูงสุดท่ี
ประมาณ 370 ลา้นบาท 

 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น สามารถเดินหนา้จ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ด้
ดว้ยความเรียบร้อย และมีค่าก าลงัการผลิตไฟฟ้าจริงสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้

 สามารถเจรจาเพ่ือติดต่อขอซ้ือแฟรนไขส์ เพ่ือน ามาเปิดให้บริการไดใ้นประเทศไทย และเปิดให้บริการ
ร้าน Can Do ไดถึ้ง 3 สาขา ภายในระยะเวลา 2 เดือน ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีให้บริการรวม 4 สาขา ได้แก่ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
ซีคอนสแควร์ เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก และโฮมโปร รัตนาธิเบศร์  

กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนช้ีแจงขอ้มูลรายไดร้วมเปรียบเทียบรายไตรมาส ระหวา่งปี 2557 และ ปี 2558 โดย
ในรอบไตรมาสท่ี 1 2 3 และ 4 บริษทัฯ มีอตัราการเติบโตของรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนเท่ากบั ร้อยละ 0.42 ร้อยละ 1.98 ร้อยละ 
11.96 และลดลงร้อยละ 29.95 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่ทั้งน้ีโดยภาพรวมแลว้บริษทัฯ สามารถ
สร้างอตัราการเติบโตของรายไดร้วมทั้งปี 2558 ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 10.61 โดยมีรายไดร้วมตลอดปี 2558 เท่ากบั 1,358.30 ลา้น
บาท ในขณะท่ีปี 2557 มีรายไดร้วมเท่ากบั 1,227.96 ลา้นบาท 

ขอ้มูลก าไรสุทธิเปรียบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2557 และ ปี 2558 โดยในรอบไตรมาสท่ี 1 2 3 และ 4 
บริษทัฯ มีอตัราการเติบโตของก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเท่ากบั ติดลบร้อยละ 21.81 ร้อยละ 12.82 ร้อยละ 1.03 และร้อยละ 66.28 
ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่ทั้งน้ีโดยภาพรวมแลว้บริษทัฯ สามารถสร้างอตัราการเติบโตของก าไร
สุทธิทั้งปี 2558 ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 7.08 คิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 74.83 ลา้นบาท 

ขอ้มูลรายไดแ้บ่งแยกตามประเภทผลิตภณัฑ ์ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดโ้ดยส่วนใหญ่ มาจาก
การจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตจากไมป้าติเคิลบอร์ด โดยในปี 2558 สามารถสร้างรายไดจ้ากการขายไดท่ี้ 952.55 ลา้นบาท 
รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตจากไมย้างพาราท่ี 188.97 ลา้นบาท เฟอร์นิเจอร์ท่ีจ าหน่ายผ่านโชวรู์ม และร้านคา้ส่ง ร้านคา้
ปลีกรายยอ่ยเท่ากบั 108.04 ลา้นบาท รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระดาษปิดผิว เท่ากบั 65.15 ลา้นบาท และไมย้างพาราแปรรูป
อบแหง้เท่ากบั 19.39 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยภาพรวมแต่ละผลิตภณัฑมี์รายไดจ้ากการขายเติบโตข้ึนจากเดิม 

ขอ้มูลรายไดแ้บ่งแยกตามช่องทางการจดัจ าหน่าย ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดโ้ดยส่วนใหญ่ 
มาจากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตตามค าสั่งซ้ือ (Made to order) โดยในปี 2558 สามารถสร้างรายไดจ้ากการขายไดท่ี้ 
784.85 ลา้นบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัท่ี 356.36 ลา้นบาท เฟอร์นิเจอร์ท่ีจ าหน่ายผ่าน
โชวรู์ม เท่ากบั 99.94 ลา้นบาท และร้านคา้ส่ง ร้านคา้ปลีกรายยอ่ยเท่ากบั 8.41 ลา้นบาท  

ทั้งน้ีหากคิดเป็นสัดส่วนการจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ จะมีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 41 
และ ร้อยละ 59 ตามล าดบั 

นอกจากขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2558 แลว้ กรรมการผูจ้ดัการยงัได้
แจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบถึงแผนธุรกิจในปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  

 ใ ่ ไ ้ ้ ใ ไ ์
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ธุรกจิเฟอร์นิเจอร์ 
บริษทัฯ ไดว้างแผนกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส าหรับปี 2559 โดยขณะน้ีบริษทัฯ สามารถขยายฐาน

ลูกคา้รายใหม่ในประเทศญ่ีปุ่นไดเ้พ่ิมข้ึนอีก 3 ราย ส าหรับฐานลูกคา้เก่าจะพยายามรักษาระดบัอตัราการเติบโตให้อยูใ่น
สดัส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ส าหรับกลุ่มลูกคา้ตะวนัออกกลาง บริษทัฯ จะใชก้ลยทุธ์การปรับรูปแบบผลิตภณัฑน์ าเสนอต่อ
ลูกคา้ใหม้ากข้ึนเพ่ือเพ่ิมโอกาสสร้างรายไดใ้หม้ากข้ึน  

ส าหรับการจ าหน่ายสินคา้ในประเทศ บริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้สร้างการเติบโตใหค้รอบคลุมในทุก ๆ ช่องทางการ
จ าหน่าย ได้แก่ กลุ่มร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) การจ าหน่ายผ่านโชวรู์ม ร้านคา้ส่งและร้านคา้ปลีกรายย่อย
ทัว่ประเทศ (Dealer) รวมถึงยงัคงเนน้การสร้างแบรนด์สินคา้ โดยในปี 2559 บริษทัฯ จะเนน้การสร้างแบรนด์สินคา้ FINNA 
HOUSE ซ่ึงเป็นกลุ่มผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ภายใตลิ้ขสิทธ์ิลายการ์ตูนดิสนีย ์ใหส้ามารถสร้างรายไดใ้หเ้พ่ิมข้ึนจากเดิม 

กลยุทธ์ GIPT : ในปีน้ีบริษทัฯ ไดน้ ากลยทุธ์ GIPT มาใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาธุรกิจ โดยมีรายละเอียด คือ 
- Growth : รักษาการเติบโตของธุรกิจ ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
- Innovation : สร้างสินคา้ท่ีมีนวตักรรมผา่นการออกแบบ การจดัหาสินคา้เพื่อเติมเต็มรูปแบบสินคา้ให้มี

มีนวตักรรม ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 
- Profit : เนน้การสร้างก าไรใหก้บัธุรกิจในทุกกลุ่มผลิตภณัฑ ์และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- Technology : น าเทคโนโลยมีาเติมเตม็ความทนัสมยัใหก้บัธุรกิจ 
ส าหรับธุรกิจในส่วนของบริษทัยอ่ย บริษทัฯ ไดว้างแผนเดินหนา้เปิดสาขาร้าน Can Do อยา่งต่อเน่ืองจาก

ปัจจุบนัท่ีมีอยู ่4 สาขา ให้เพ่ิมข้ึนเป็น 7 – 10 สาขา ภายในปีน้ี นอกจากน้ีอาจจะมีแผนการขายแฟรนไชส์ ซ่ึงบริษทัฯ จะ
พิจารณาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมอีกคร้ั 

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัร่วมทุนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้รวม 4 
บริษทั ไดแ้ก่  

1. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) 
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) 
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) 
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) 

ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการเตรียมตวัเพ่ือเขา้ร่วมการประมูลเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) ท่ีจะเปิดให้
ยืน่ขอ้เสนอไดภ้ายในช่วงเดือนมิถุนายนน้ี 

นอกจากน้ีในส่วนของนโยบายการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื บริษทัฯ ยงัคงเนน้การสร้างประโยชน์ให้กบัสังคม 
ชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขา โดยกิจกรรมท่ีจดัท าในรอบปีท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ กิจกรรมการ
สร้างบา้นใหก้บัผูย้ากไร้ กิจการสร้างสุขอนามยัท่ีดีใหก้บัพนกังาน กิจการเล้ียงอาหารบา้นพกัคนชรา และผูย้ากไร้ เป็นตน้ 

ภายหลงัจากการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 ของกรรมการผูจ้ดัการ ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ 
มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือไม่ ซ่ึงในท่ีประชุมไดมี้ค าถามจากผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

นายนรา ศรีเพชร ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น  (“นายนราฯ 
อาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) ไดก้ล่าวขอบคุณส าหรับการน าเสนอขอ้มูลผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาของบริษทัฯ และ
ไดส้อบถามต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. การเข้าลงทุนใน ECFH จากเดิมมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และมีแผนการเพ่ิมสัดส่วนการ
ลงทุนใน ECFH จากร้อยละ 51 เป็น ร้อยละ 75 ไม่ทราบว่าขณะนีม้คีวามคืบหน้าอย่างไร  

์ ์
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2. ขอทราบสัดส่วนการถือหุ้นของ ECFH ในแต่ละบริษัทฯ ท่ีจะเป็นผู้ เข้าลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 

3. ภายหลังจากด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแล้ว ไม่ทราบว่าสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าจะรับรู้เข้ามาท่ีงบการเงินของบริษัทฯ เป็นสัดส่วนอย่างไร 

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้น ซ่ึงกรรมการผู้ จัดการ
เป็นผู้ตอบค าถามในแต่ละข้อ ดังนี ้

1. การเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนใน ECFH ในฐานะบริษัทย่อยของ ECF ได้ด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อย 
นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ท่ีผ่านมา โดยได้ด าเนินการเพ่ิมทุนและขยายสัดส่วนการถือหุ้น
จากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 75  

2. สัดส่วนการถือหุ้นของ ECFH ในแต่ละบริษัทฯ ท่ีจะเป็นผู้ เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล มีดังนี ้
1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จ ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 
2. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จ ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 
3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จ ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 
4. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จ ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 

3. ในเบือ้งต้นคาดว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลภายหลังการประมูลเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสัญญา
ซ้ือขายไฟ (PPA) ในแต่ละโครงการจะสามารถสร้างรายได้ได้ประมาณ 300 ล้านบาทต่อปีต่อ
โครงการ 

ภายหลงัการตอบค าถามดงักล่าวทั้งหมด ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด 
ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงเขา้สู่วาระการประชุมท่ี 3 ต่อไป 

 
มตทิีป่ระชุม      - เป็นวาระเพ่ือทราบไม่มีการลงมติ -  
 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการท างบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และผูส้อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแลว้ เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด โดยรายละเอียดไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

โดยในวาระน้ีขอเชิญ นางสาวพชนนั สิงห์ภู่ ในฐานะผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (“ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชีและการเงนิ”) เป็นผูร้ายงานเร่ืองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ในรอบปี 2558 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจ าปี 2558 ส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ โดยนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษทั เอ็ม อาร์ 
แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ จะตอ้งไดรั้บ

ขอทราบสัดส่วนการถือหุ้นของ ในแต่ละบริษัทฯ ท่ีจะเป็นผู้ เข้าลงทุนในโครงการ
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การอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ดว้ย ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าว ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2558 ซ่ึง
เป็นเอกสารท่ีส่งไปใหใ้นล าดบัท่ี 2 แลว้ 

นอกจากน้ียงัไดน้ าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงิน ประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 สรุปค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

o บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายส าหรับปี 2558 เท่ากบั 1,344.10 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน
เท่ากบัร้อยละ 10.34 และมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,358.30 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตท่ีร้อยละ 10.61 
โดยสาเหตุส าคญัเกิดจากการเติบโตของรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไมป้าร์ติเคิลบอร์ด และ
ไมย้างพารา กระดาษปิดผิว และไมย้างพาราแปรรูปอบแห้ง ยกเวน้ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ท่ีจ าหน่าย
ผา่นกลุ่มร้านคา้ส่ง และร้านคา้ปลีกรายยอ่ย (Dealer)  

o บริษทัฯ มีสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขาย คิดเป็นร้อยละ 73.59 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีใกลเ้คียง
กบัปีท่ีผา่นมา ในขณะท่ีสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดร้วมเพ่ิมข้ึน อยูท่ี่ร้อยละ 9.88 จากเดิมร้อยละ 
8.85 ของปีท่ีผ่านมา และสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดร้วมลดลง อยูท่ี่ร้อยละ 8.74 จากเดิม
ร้อยละ 9.63 ของปีท่ีผา่นมา 

o บริษทัฯ มีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 5.55 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 74.83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา
ร้อยละ 7.09 

 ในส่วนของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปี 2558 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานตามรายละเอียดขอ้มูลท่ี
น าเสนอ 

 ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2558 และปี 2557 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
สินทรัพย ์

o บริษทัฯ มีสดัส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีน เท่ากบั 861.96 ลา้นบาท และ 631.47 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น
สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 36.50 

o บริษทัฯ มีสดัส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เท่ากบั 644.24 ลา้นบาท และ 607.20 ลา้นบาท ตามล าดบั คิด
เป็นสดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 6.10 

o บริษทัฯ มีสัดส่วนสินทรัพย ์เท่ากบั 1,506.20 ลา้นบาท และ 1,238.67 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น
สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 21.60 

หน้ีสิน 
o บริษทัฯ มีสัดส่วนหน้ีสินหมุนเวียน เท่ากบั 918.11 ลา้นบาท และ 644.57 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น

สดัส่วนท่ีลดลงจากเดิมร้อยละ 42.44 
o บริษทัฯ มีสดัส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวยีน เท่ากบั 134.43 ลา้นบาท และ 194.98 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น

สดัส่วนท่ีลดลงจากเดิมร้อยละ 31.05 
o บริษทัฯ มีสดัส่วนหน้ีสิน เท่ากบั 1,052.54 ลา้นบาท และ 839.55 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนท่ี

เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 25.37 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

o บริษทัฯ มีมูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 453.66 ลา้นบาท และ 399.12 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น
สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 13.67 

การอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี ้ ้ ี้ ่ ไ ้ ใ่ ี ซ่ึง
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จากท่ีไดน้ าเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามท่ีกล่าวมา
ทั้งหมด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2558 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือ
ไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 432,572,300 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษทัฯ ทั้ งน้ี 
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ สภาพคล่อง 
แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต ซ่ึงไดน้ าเสนอ
รายละเอียดประกอบการพิจารณาไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผูช่้วยเลขานุการ
บริษทั (“นางสาวสาริสาฯ”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นางสาวสาริสาฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส าหรับเหตุผลประกอบการแจง้ทราบการจดัสรรก าไรสะสม และ
การพิจารณาเพ่ืออนุมติัการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 116 นั้น บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่
ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ตอ้งมี
ทุนส ารองมากกวา่นั้น ซ่ึงการจดัสรรในส่วนน้ีไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เน่ืองจากขณะน้ีทางบริษทัยงัจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายยงัไม่เขา้ตามเกณฑด์งักล่าว จึงเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบการจดัสรรเงินก าไรจ านวน 2,900,000 บาท ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และขอเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ดงัน้ี 

 จ่ายเงินปันผลจากส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.0153 บาท  

จากท่ีไดน้ าเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปี ้ ี่ ี่ ่
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 จ่ายเงินปันผลจากส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.0433 บาท  
รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0586 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 32,241,169.16 บาท  
โดยขอน าเสนอขอ้มูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2557 และ ปี 2558 ดงัน้ี 
บริษทัมีก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 70.98 ลา้นบาท และ 80.59 

ลา้นบาท ตามล าดบั มีการจัดสรรเงินส ารองตามกฏหมายในปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 5.10 ลา้นบาท และ 2.90 ลา้นบาท
ตามล าดบั 

ในขณะน้ีมีจ านวนหุน้ท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้เท่ากบั 550,190,600 หุ้น เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีจ านวนหุ้น 
520 ลา้นหุน้ 

คิดเป็นจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินต่อหุน้ในปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 0.069 บาทต่อหุ้น และ 0.0586 บาทต่อหุ้น 
ตามล าดบั 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน เท่ากับ 35.88 ลา้นบาท และ 32.24 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นว่า ทั้งรอบปี 
2557 และ ปี 2558 บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหักส ารองตามกฎหมายมีอตัราการจ่ายเงินปันผล
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้ 

ซ่ึงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 ดงักล่าวต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและ
อนุมติั  

โดยมีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 และให้รวบรวม
รายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา  225  ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 
22 เมษายน 2559 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะด าเนินการภายในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 น้ีต่อไป 

ดังนั้ นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรก าไรสะสม  และพิจารณาอนุม ัติ
การจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 432,588,801 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 16,501 หุน้ 

่ ่ ี่ไ ่ไ ้ ่ ในอตัราหุน้ละ 0.0433 บาท 



 

 
25 | ห น้ า ท่ี  

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระน้ี กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายชาลี สุขสวสัด์ิ 

นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ และนางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ ไดแ้จง้ความประสงคข์อออกจากหอ้งประชุมส าหรับการพิจารณาในวาระ
น้ีและส าหรับวาระน้ี ทางบริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไวใ้นหนังสือเชิญประชุมที่ไดจ้ดัส่ง
ให้กบัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ รศ.ทรงกลด จารุสมบติั ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหา (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นว่า ส าหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ มีดงัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 และ 18 
สรุปใจความส าคญัว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัมารับต าแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

โดยในปีน้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
1. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ 
2. นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ 
และ 3. นางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ 
ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทันั้น ได้ผ่าน

ขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี พรบ. บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด โดยคณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอช่ือต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
พิจารณา และไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม และยงัเป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ ร่วมกนัก ากบัดูแลกิจการอยา่งเขม้แขง็ และอุทิศเวลาในการเขา้ร่วมประชุม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง ดงันั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป   

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบตั รลงคะแนนเสียงเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป 

ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือ
ไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี และเพ่ือให้บริษทัมีการปฏิบติัตาม
แนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ดงันั้น ส าหรับวาระท่ี 5 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งใน
กรณีท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งน้ีขอให้ผูถื้อหุ้นกาเคร่ืองหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่อง
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทั้งน้ี
หากผูถื้อหุน้ไม่ส่งบตัรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัฯ จะถือวา่ ผูถื้อหุ้น

วาระที ่ ้ ่ ้ ้
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เห็นชอบ ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ไดรั้บบตัรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงมติในหนงัสือ
มอบฉนัทะเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงมติดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุน้ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

นายชาลี สุขสวสัด์ิ  
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 432,588,801 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 16,501 หุน้ 
 
นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ  
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 432,588,801 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 16,501 หุน้ 
 
นางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ  
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 432,588,801 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 16,501 หุน้ 

็ ้ ี่ไ ่ไ ้ ้ ่ ี ื ี ี่ ้ ื ้ ไ ้ ี ใ ื
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการเพิม่เตมิ 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ทางบริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไวใ้นหนงัสือ

เชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ  รศ .ทรงกลดฯ  ในฐานะประธาน

คณะกรรมการสรรหา เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
รศ.ทรงกลดฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ คณะกรรมการสรรหา ไดพิ้จารณาเห็นว่า องค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริษทัยงัสามารถเพ่ิมเติมบุคคลผูมี้ความรู้ ความสามารถเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงจะ
ช่วยเสริมก าลงั และความสามารถในดา้นการพิจารณาและให้ความเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจากความรู้ และ
ประสบการณ์การท างานท่ีมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัได้ รวมถึงจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทันั้น ได้ผ่าน
ขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี พรบ. บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด โดยคณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอช่ือต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
พิจารณา และไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ดงันั้นจึงเห็นสมควร
เสนอแต่งตั้ งคุณชูพงศ์ ธนเศรษฐกร เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งการด ารงต าแหน่งดงักล่าวต่อไป 

หลงัจากนั้นประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี และเพ่ือให้บริษทัมีการ
ปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ดงันั้น ส าหรับวาระท่ี 6 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้ ง
กรรมการ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งในกรณีท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ทั้งน้ีขอใหผู้ถื้อหุน้กาเคร่ืองหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อม
ลงช่ือในบตัรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจา้หน้าท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทั้งน้ีหากผูถื้อหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนน และไม่
แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัฯ จะถือวา่ ผูถื้อหุน้เห็นชอบ ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ได้
รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงมติ
ดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุน้ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม คือ นายชูพงศ ์ ธนเศรษฐกร เพ่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 432,589,701 100.00 

วาระที ่ ้ ่
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มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 17,401 หุน้ 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระน้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยวาระน้ีขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์(“รศ.ดร.
มนตรีฯ)”) เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

โดยรศ.ดร.มนตรีฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดน้ าเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 
การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ โดยจะน า
ขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีก าหนดไปเปรียบเทียบอา้งอิงกับขอ้มูลสรุปผลส ารวจขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
จดทะเบียนส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ – ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ แยกตามขนาดรายไดข้องบริษทั 
และแยกตามขนาดก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2557 

โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการจ่ายค่าตอบแทนรวม
ส าหรับคณะกรรมการเท่ากบั 3,240,000 บาท จากวงเงินท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติัไม่เกิน 3,500,000 บาท และในปี 2559 น้ี 
จะขอเสนอพิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทั้ งส้ินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซ่ึงรายละเอียดการก าหนด
ค่าตอบแทนจะปรากฎอยูใ่นเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนรายปี 
โดยในปี 2558 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ส าหรับท่านประธานกรรมการท่ี 25,000 
บาทต่อเดือน กรรมการบริษทัท่ี 15,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบท่ี 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการ
ตรวจสอบ 15,000 บาทต่อเดือน และค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังส าหรับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 
5,000 บาทต่อคร้ัง  

ส าหรับปี 2559 เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิมในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนเพ่ิมข้ึนอีก 
3,000 บาท เป็นการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ท่านประธานกรรมการ และกรรมการบริษทั เท่ากับ 28,000 บาท และ 18,000 บาท
ต่อเดือน ตามล าดบั ส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ เท่ากบั 23,000 บาท และ 18,000 บาทต่อ
เดือน ตามล าดบั ส่วนเบ้ียประชุมต่อคร้ังส าหรับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 7,000 บาทต่อคร้ัง ส าหรับ
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส จะพิจารณาจากผลการด าเนินงาน โดยก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทั้งส้ินไม่เกิน 
4,500,000 บาท 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ตามท่ีได้
น าเสนอมา 

ร้อยละของจ านวนหุน้
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นายนราฯ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ได้ตั้งข้อสังเกตต่อมูลค่าค่าตอบแทนกรรมการ ท่ีน าเสนอมา โดยมี
จ านวนกรรมการเพ่ิมขึน้เพียง 1 ท่าน แต่ขอพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ิมขึน้ถึง 1 ล้านบาท ซ่ึงพิจารณาเห็นว่ามากเกินไป แต่
อย่างไรกต็ามขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังกรรมการท่ีเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เตม็ท่ี 

รศ.ดร.มนตรีฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อสังเกตต่อผู้ถือหุ้นโดย การขอพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเหตุผลเร่ืองการขยายกิจการของบริษัทฯ สู่ธุรกิจอ่ืน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจด้านพลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลท่ีมีแผนการเข้าร่วมการประมูลเร็ว ๆ นี ้ท้ังนีมู้ลค่าท่ีเสนอ
จ านวน 4,500,000 บาท เป็นการก าหนดเพดานขั้นสูงสุด 

ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือ
ไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สอง
ในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุม 

1. เห็นดว้ย 432,589,701 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 17,401 หุน้ 
 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์(“รศ.ดร.มนตรี

ฯ”) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
รศ.ดร.มนตรีฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกทรัพย ์(ฉบับท่ี 20) ก าหนดให้บริษทัจัดให้มีการ
หมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นตอ้ง
เปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัฯ สามารถแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านักงานตรวจสอบบญัชีนั้นแทน
ผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้ 

โดยบริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั ไดน้ าเสนอรายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในปี 2559 ไดแ้ก่ 

นายนราฯ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ได้ตั้งข้อสังเกตต่อมูลค่าค่าตอบแทนกรรมการ ท่ีน าเสนอมา โดยมี
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1. นายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน์ มีจ านวนปีท่ีตรวจสอบและลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษทัมาแลว้
รวม 1 ปี 

2. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ มีจ านวนปีท่ีตรวจสอบงบการเงินของบริษทั รวม 5 ปี และยงัไม่เคยลงลายมือ
ช่ือรับรองงบการเงินของบริษทั 

3. นายเมธี รัตนศรีเมธา มีจ านวนปีท่ีตรวจสอบและลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษทัมาแลว้รวม 
5 ปี 

4. หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์ แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควรและ
เหมาะสม 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบแลว้มีความเห็นว่า ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีถูกเสนอช่ือนั้น 
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสัมพนัธ์หรือ มีส่วน
ได้เสียระหว่างผูส้อบบญัชีกับบริษทั / บริษทัย่อย / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ / ผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว
แต่อยา่งใด และใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559 ของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท 

ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีกล่าวมา 
ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือ

ไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 432,589,701 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 17,401 หุน้ 
 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 500.00 ล้านบาท 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผูช่้วยเลขานุการบริษทัฯ 
เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นางสาวสาริสาฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ เพ่ือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กบับริษทัฯ 
ส าหรับรองรับการด าเนินธุรกิจ ในการเพ่ิมสภาพคล่อง และ/หรือใชช้ าระคืนหน้ี และ/หรือใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยาย

นายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน์ มีจ านวนปีท่ีตรวจสอบและลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษทัมาแลว้
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ธุรกิจ บริษทัฯ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัแนวทางการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ ในวงเงิน
ไม่เกิน 500.00 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 
วตัถุประสงค ์ : เพ่ือใชเ้พ่ิมสภาพคล่อง และ/หรือใชช้ าระคืนหน้ี และ/หรือใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยาย

ธุรกิจ  
ประเภทของหลกัทรัพย ์ : หุน้กูทุ้กประเภท/ทุกชนิด ซ่ึงอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิชนิดทยอยคืนเงิน

ตน้ หรือคืนเงินตน้คร้ังดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุน้กูน้ั้น ๆ 

วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ก าหนดไวไ้ม่เกิน 500.00 
ลา้นบาท (ห้าร้อยลา้นบาทถว้น) หรือในสกุลเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า 

อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น ๆ 
อายขุองหุน้กู ้ : ส าหรับหุน้กูร้ะยะสั้นไม่เกิน 270 วนั และส าหรับหุน้กูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี 
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจ ากดั และ/หรือ

เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน 
ซ่ึงอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคร้ังเดียว หรือหลายคร้ังก็ได ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.)  

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้ออกในแต่ละคร้ัง 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ  : ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ของหุน้กู ้อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละ 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ (ต่อ)  : คร้ัง มูลค่าท่ีตราไว ้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย การแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

วธีิการออกและเสนอขาย วธีิการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถา้มี) ใหอ้ยูใ่นอ านาจของกรรมการ
ผูจ้ดัการและมอบอ านาจใหแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการในการก าหนดหรือเปล่ียนแปลง
เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท 
/ แต่ละชนิดในแต่ละคร้ัง รวมทั้งใหมี้อ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็น และ
เก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น ๆ ใหส้ าเร็จและเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ซ่ึงรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย การ
เขา้ท าและลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement 
Agreement และ/หรือสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัท าและยืน่ค  าขอและเอกสารต่าง ๆ 
กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (กลต.) หน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ และใหน้ าเร่ืองดงักล่าว
เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอมา 
นายนราฯ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ มีเครดิตเร

ตติง้อยู่ ท่ีเท่าไหร่ 

ิ ึ ่ ี่ ้ ื้ ื้ ้ ื่ ้ ้ ใ
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ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องตอบค าถามและให้ข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้น โดยนางสาวสาริสาฯ 
ในฐานะผู้ ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ทางบริษัทฯ อาจจะพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ระยะส้ัน ท่ีไม่ได้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป ซ่ึงกรณีนีไ้ม่จ าเป็นต้องมีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit 
Rating) 

ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือ
ไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 500.00 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้=1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 432,589,701 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 17,401 หุน้ 
 
วาระที ่10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  

- ไม่มี - 
 
ภายหลงัจากวาระน้ี ประธานฯ ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ซ่ึงในท่ี

ประชุมไดมี้ค าถามจากผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
นายนราฯ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น กล่าวแสดงความยินดีต่อวาระการประชุมท่ีได้ผ่านไปทุกวาระ และได้

สอบถามเกี่ยวกับคู่แข่งการด าเนินธุรกิจ อาทิ ประเทศจีน และในประเดน็ท่ีทางบริษัทฯ ได้ขยายฐานลกูค้าใหม่เพ่ิมเติมได้ใน
ประเทศญีปุ่่น ไม่ทราบว่า เราได้พิจารณาการขยายฐานลกูค้าไปยงัประเทศแถบยโุรปอย่างไรบ้าง 

กรรมการผู้ จัดการ ได้ตอบค าถามและให้ข้อมลูต่อผู้ถือหุ้นดังนี ้
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์การแข่งขันไม่รุนแรงเม่ือสมัย 10 ปีท่ีแล้ว สมัยก่อนจีน

ค่าแรงงานถือเป็นความได้เปรียบท่ีส าคัญ แต่ปัจจุบันค่าแรงงานขั้นต า่ต่อเดือนอยู่ ท่ี 15 ,000 – 
20,000 บาท ซ่ึงสูงกว่าประเทศไทย อาทิ ในแถบกวางโจว เซ่ียงไฮ้ วันนีจี้นไม่ใช่คู่แข่งทางการค้า
ของไทย แต่จะต้องพิจารณาหาคู่ค้าจากจีน การน าเข้าสินค้าบางอย่างจากจีนท่ีจะช่วยสร้างความ
ได้เปรียบทางการค้าให้เพ่ิมขึน้จากเดิม และในอนาคตจีนอาจจะย้ายฐานการผลิตมาไทยได้ หาก
อนาคตค่าแรงงานมกีารปรับตัวเพ่ิมขึน้ 

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องตอบค าถามและให้ข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้น โดยนางสาวสาริสาฯ 
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 ตลาดในญีปุ่่น เราค้าขายมาเกือบ 20 ปี ปัจจุบันลกูค้าญีปุ่่นของเรามแีผนขยายสาขาร้านเฟอร์นิเจอร์ไป
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้นจากเดิม ดังน้ันหากญี่ปุ่นขยายไปต่างประเทศ ก็ส่งผลดีต่อธุรกิจของเราด้วย
เช่นกัน ส าหรับตลาดยโุรป ปัจจุบันยากท่ีอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จากไทยจะได้รับการน าเข้าเหมือน
แต่ก่อน เราเคยเค้าขายกับอิตาลีแต่วันนีย้โุรปในเชิงเศรษฐกิจถือว่าฟ้ืนตัวได้ยาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ประเทศแถบยโุรปตะวันออกท่ีมีอัตราค่าแรงงานพอ ๆ กับประเทศไทย ค่าแรงบางประเทศน้อยกว่า
ไทย ดังน้ันโอกาสในการขยายธุรกิจในแถบยโุรปของไทยปัจจุบันเป็นไปได้น้อย  

 ตลาดอเมริกา ส าหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สมัยก่อนเป็นการค้าขายกับเราไปถึงลูกค้าผ่าน 
Importer wholesaler แต่ปัจจุบันจะเป็นการซ้ือขายโดยตรงถึงโรงงานผู้ผลิต ตัวเลขยงัเติบโตได้ 

 กลุ่ม AEC เราเร่ิมขยาย และหาคู่ค้าท่ีเป็นเร่ืองเป็นราวมากขึน้ ต้องเน้นใช้กลยทุธ์การเป็นคู่ค้าใน
การท าธุรกิจร่วมกัน และสินค้า Made in Thailand ในแถบประเทศ AEC ยงัเป็นท่ียอมรับ 

ภายหลงัการตอบค าถามดงักล่าว ในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ 
ไดก้ล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุน้ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 15.50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ 
ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
 
 
 
  

 ตลาดในญีปุ่่น เราค้าขายมาเกือบ ปี ปัจจุบันลกูค้าญีปุ่่นของเรามแีผนขยายสาขาร้านเฟอร์นิเจอร์ไป
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่2 

ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่2  และ 3 
 
 

 

 

รายงานประจ าปี 2559 
พร้อมงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

(ในรูปแบบ CD ROM) 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่3 

ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่4 
 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงิน
ส ารองตามกฎหมายตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดย
ข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการ
บริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 116 นั้น บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง
ไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ ทุนส ารอง
น้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ตอ้งมีทุน
ส ารองมากกวา่นั้น 

 
เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดด้ าเนินการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย โดยเป็นไปตามเง่ือนไขวา่ 

ทุนส ารองมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถว้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ดงันั้นในวาระน้ีจึงจะขอเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ดงัน้ี 

 จ่ายเงินปันผลจากส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.0154 บาท  
 จ่ายเงินปันผลจากส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.0381 บาท ซ่ึง

เป็นส่วนท่ีกิจการตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ 
รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0535 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 30,432,193.68 บาท (สามสิบลา้นส่ีแสนสาม
หม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบสามบาทหกสิบแปดสตางค)์ โดยมีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะด าเนินการ
ภายในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

 
ขอ้มูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ระหวา่งปี 2558 และ ปี 2559 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2559 
ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 80.59 55.36 
จดัสรรเงินส ารอง 5% ตามกฎหมาย (ลา้นบาท) 2.90 -ไม่มี- 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 550.19 568.83 
เงินปันผลทั้งส้ินต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.0586 0.0535 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ (ลา้นบาท) 32.24 30.43 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหกัส ารอง (%)* 41.50% 54.97% 

หมายเหตุ : บริษัทมอีตัราการจ่ายเงนิปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลทั้งของปี 2558 และ ปี 2559 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที่ 4 

ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่5 
 

ประวตักิรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 
 
1. พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

อายุ 81 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด - วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต (กิตติมศกัด์ิ) 

 สาขานวตักรรมเทคโนโลยดีา้นการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
- วทิยาศาสตร์บณัฑิต (ทบ.) 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (จปร.). 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- วทิยาลยัการทพับก 
- หลกัสูตรกฎหมายส าหรับผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง 

กระทรวงกลาโหม 
 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 10/2004  
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบท่ี 21 รักษาพระองค์ 
2535 – ปัจจุบัน ประธานด้านการศึกษา มลูนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที 
2540 – ปัจจุบัน ราชองครักษ์พิเศษ 
2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวยีดนามในพระบรมราชูปถมัภ์ 
2556 – ปัจจุบัน ประธานมลูนิธิไลออนส์ประเทศไทย 

ความเช่ียวชาญ ด้านการบริหารจัดการ 
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การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  
  บริษทั ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

2529 – ปัจจุบัน ประธานท่ีปรึกษาและกรรมการ 
 บริษทั อี.เทค. จ ากัด 
2535 - ปัจจุบัน ประธานท่ีปรึกษา 
 บริษทั ดาต้าโปรดักส์ทอปป้ิงฟอร์ม จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือแข่งขนัทางธุรกจิกบับริษัท 

- ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี- (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 ปี 7 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100.00 (9 คร้ัง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ สดัส่วนร้อยละ 100.00 (4 คร้ัง) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็น
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ประวตักิรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 

 
2. นายวลัลภ สุขสวสัด์ิ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร 

  
 
 

 

อายุ 73 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทั  
การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

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

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประวตักิารท างาน 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  

 ประธานกรรมการบริหาร 
 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
  บริษัท อีซีเอฟ เพาเวอร์ จ ากัด 

ความเช่ียวชาญ การด าเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือแข่งขนัทางธุรกจิกบับริษัท 

- ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 14.0697% / 16.5294% (รวมคู่สมรส)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
ผู้บริหาร 

คู่สมรสของนางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ และเป็นบิดาของนายชาลี สุขสวสัด์ิ  
นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ ซ่ึงปัจจุบนัทั้ง 4 ท่าน 
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ตามท่ีกล่าวมา ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 
จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 17 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 89 (จ านวน 8 คร้ังจากทั้งหมด 9 คร้ัง)  

ี่ ็
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ประวตักิรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 

 
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง     
: กรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
 
 
 
 

 

อายุ 43 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
การศึกษา ปริญญาตรี 

บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประวตักิารท างาน 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  

 กรรมการบริหาร 
                             รองกรรมการผู้ จัดการ 
 เลขานุการบริษัท 
                             บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
  บริษัท อีซีเอฟ เพาเวอร์ จ ากัด 

ความเช่ียวชาญ ด้านการบริหาร และด้านบัญชีการเงิน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือแข่งขนัทางธุรกจิกบับริษัท 

- ไม่มี 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 14.0624% / 14.0628% (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
ผู้บริหาร 

บุตรของนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ กบันางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ  
และนอ้งสาวของนายชาลี สุขสวสัด์ิ กบั นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ ซ่ึงปัจจุบนัทั้ง 4 ท่าน 
ตามท่ีกล่าวมา ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 17 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100.00 (9 คร้ัง) 

 

ื ี่ ไ
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่5 

ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่6 
 

ประวตักิรรมการทีเ่สนอให้แต่งตั้งเพิม่เตมิ 
 

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง   
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการอิสระ / กรรมการบริษทั  
 
 
 
 

อายุ 44 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
การศึกษา - ปริญญาเอก 

   (Ph.D. Electrical Engineering)  
   มหาวทิยาลยันิวเซาทเ์วลส์ ประเทศออสเตรเลีย 
- ปริญญาโท 
   วศ.ม.วศิวกรรมไฟฟ้า  
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี 
   วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั – เกียรตินิยม 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ ก าหนดเขา้รับการอบรมในหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 139/2017 ในวนัท่ี 17 
กรกฎาคม 2560 น้ี 

ประวตักิารท างาน ปัจจุบัน ผู้ จัดการโครงการโรงไฟฟ้า SPP 115 MW  
  บริษัท นวนครการไฟฟ้า จ ากัด 
ปัจจุบัน อนุกรรมการ 
  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาวิศวกร 
ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิศวกรรม 
  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

ความเช่ียวชาญ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และพลงังาน 
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การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.0054  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็น ไ ี
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่5 (ต่อ) 

ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่5 และ 6 (ต่อ) 
 

ค านิยามกรรมการอสิระของบริษทั 
(ทีม่คีวามเข้มกว่าข้อก าหนดขั้นต า่ของส านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์) 

 
o ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดว้ย   

o ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของ
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

o ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา  มารดา  
คู่สมรส  พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

o ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคย
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท า เป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้ าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลกัประกันหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 
3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทั้งน้ี การ
ค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว 
ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

o ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 
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o ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน  

o ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

o ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

o ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 

  

ไ ็ ื ็ ้ ้ ึ่ ึ ้ ็ ่ ึ ื ่ ึ
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่6 

ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่7 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2560 
 

ในช่วงปี 2559 ทางบริษทัไดก้ าหนดรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 

 ประธานกรรมการ 28,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการ 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการตรวจสอบ 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

2) ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด : จ านวน 7,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 
 ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
ทั้งน้ี ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท  
อน่ึง ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
4,033,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 และองคป์ระกอบของค่าตอบแทนปรากฎอยูใ่น
รายงานประจ าปี 2559 ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หัวขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 2)  

 
และส าหรับช่วงปี 2560 ทางบริษทัขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ส าหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในส่วน ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม 
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2559 ทุกประการ 

อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีดี รวมถึงเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษทัได้
ก าหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม 
โบนสั ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ และตามอ านาจอนุมติัท่ีมี โดยการตอบแทนเพ่ิมเติมใด ๆ ท่ีมีมูลค่ามากกวา่ 1,000,000 บาทต่อคน
ต่อปี จะตอ้งน าเสนอเป็นวาระการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยระบุรายละเอียดและ
ความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวสัดิการเพ่ิมเติมดงักล่าว  
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่7 

ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่8 
 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2560 มีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัสรุปว่า บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายพิศิษฐ ์
ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั ให้เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัมาตั้งแต่ปี 
2558 (คิดเป็นระยะเวลารวม 2 ปี) ซ่ึงปี 2559 เป็นปีล่าสุดท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีของการเป็นผูต้รวจสอบบญัชีให้กบับริษทัและ
บริษทัยอ่ย ในช่วงเวลาดงักล่าว ผูส้อบบญัชีไดท้ าหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบับริษทั
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้มาด าเนินการตรวจสอบบญัชี ดงัตารางรายช่ือ
ผูส้อบบญัชีใน แต่ละปีดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2560 
(น าเสนอเพ่ือพจิารณา) ปี 2559 

ช่ือส านักงาน
ตรวจสอบบญัชี 

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

ผู้สอบบัญชี นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 5389 

นายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน์  
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 2803 

หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 3425 

 

หรือนายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน์  
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 2803 

 

หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด ์
แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควรและเหมาะสม 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบแลว้มีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีท่ีถูกเสนอช่ือนั้น ไดรั้บความเห็นชอบจาก

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชี
กบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ / ผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด รวมทั้งมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีท าให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเท่ียงธรรมของ
ผูส้อบบญัชี  

ดงันั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2560 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2560 เพ่ือแต่งตั้ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 
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หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
2803 โดยใหค้นหน่ึงคนใดหรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั  เห็นสมควรและเหมาะสม
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2560 ต่อไป 

ในการพิจารณาค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาใบเสนอราคาค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 ท่ี 
บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เสนอราคาค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 2,200,000 บาทต่อปี เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 216,000 บาทต่อปี 
เ น่ืองจากจ านวนบริษัทย่อย ปริมาณเน้ืองาน ขั้ นตอน ระยะเวลาของการสอบบัญชีจะเพ่ิมข้ึนมากจากปี 2559  
ซ่ึงสมเหตุสมผลท่ีจะเสนออตัราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมติั
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 ในส่วนของบริษทัและบริษทัย่อย เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณา
อนุมติัต่อไป 
 

รายการ ปี 2560 
(น าเสนอเพ่ือพจิารณา) ปี 2559 

ค่าตรวจสอบประจ าปี (Audit Fee) 1,420,000 1,270,000 
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  

(Non-Audit Fee)  780,000 714,000 

รวมค่าสอบบญัชีทั้งหมดของบริษัท 
และบริษัทย่อย 2,200,000 1,984,000 

 
เน่ืองจากในการน าเสนอคร้ังน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใชผู้ส้อบบญัชี และสังกดัส านักงานสอบบญัชีเดียวกนั ดงันั้น

บริษทัจะด าเนินการวางแผนก าหนดการท างาน โดยประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัผูส้อบบญัชีและติดตามงานอยา่งต่อเน่ือง
เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ จะสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา   

 

หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่8 

ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่11 และ 13 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่14 มนีาคม 2560 
 

ขา้พเจา้บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2560 
เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 
1. การลดทุนและการเพิม่ทุน 
1.1  การลดทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  จ านวน 32,888.50 บาท จาก 195,000,000  บาท 
เป็น 194,967,111.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัจ านวน 131,554 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.25 บาท 

1.2  การเพ่ิมทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 64,382,605 บาท จาก 194,967,111.50 บาท 

เป็น 259,349,716.50 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท รวม 64,382,605 
บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น 
การใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 30,000,000 0.25 7,500,000 

   แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั 227,530,420 0.25 56,882,605 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน (แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน) 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร 
 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น หมายเหต ุ

เพื่ อรองรับการปรับสิทธิ
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

30,000,000 - - - หมายเหตุขอ้ 1 
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จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น หมายเหต ุ

หุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 
ส าหรับผูถื้อหุน้เดิม (ECF-W1) 

หมายเหตุ 1. บริษทัยงัไม่สามารถค านวณอตัราการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 1 ส าหรับผูถื้อหุ้นเดิม (ECF-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W1”) ไดใ้นขณะน้ี 
เน่ืองจากในการค านวณราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่นั้น จะตอ้งค านวณจาก
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัซ่ึงจะตอ้งค านวณจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้ งหมดในตลาดหลกัทรัพย ์ในระหว่าง 15 วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรก
ท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR)  ในการน้ี บริษทัจึงไดป้ระมาณการจ านวนหุ้นสามญัท่ีจะ
ไดอ้อกเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 เป็นจ านวน 30,000,000 หุ้น ทั้งน้ี 
เม่ือสามารถค านวณอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิได้ บริษทัจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นและผู ้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 ทราบต่อไป 

2.2 การด าเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุน้  
ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้เหลือภายหลงัปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักล่าวท้ิง 
 

3. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรัพย์ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละต่อทุน
ช าระแล้ว จดัสรรให้แก่ 

1. ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) หุน้สามญั ไม่เกิน 170,647,815 ไม่เกินร้อยละ 30 หมายเหตุขอ้ 1 และขอ้ 4 
2. บุ คคลในวงจ ากัด  (Private 

Placement) 
หุน้สามญั ไม่เกิน 56,882,605 ไม่เกินร้อยละ 10 หมายเหตขุอ้ 2  

ขอ้ 3 และขอ้ 4 
หมายเหตุ 1.  บริษทัจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคร้ังเดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนก็ได ้โดยเสนอ

ขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได ้อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่กรณีใดๆ จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ี
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) น้ี จะตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 170,647,815 หุ้น หรือไม่
เกินกวา่ร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

2. บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี และจะตอ้ง
ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 
เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง
การเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  

วนั เวลา จองซ้ือ และ
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(ก) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 
17/2551 เร่ืองการก าหนดบทนิยามเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ 

(ข) เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศกัยภาพ
ในการลงทุนไดจ้ริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพในการท่ีเป็น
ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทั 

ทั้งน้ี หากมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั บริษทัจะท าการเปิดเผย
รายช่ือผูล้งทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนก่อนการเสนอขายต่อไป 

3. ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) น้ีจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) 
ทั้ งน้ี “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้นนั้น
ในแต่ละวนั ทั้งน้ี วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกวา่สามวนัท าการก่อนวนัแรก
ท่ีเสนอขายต่อนกัลงทุน 

4. ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการด าเนินการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 
(1)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย 

การเสนอขายเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น 
รายช่ือบุคคลในวงจ ากัด และเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  

(2)  การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง 
ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ  

(3)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต
หรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

 
4. ก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม
เดอะ แกรนด ์โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ ชั้น 3 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2560 และ
ก าหนดวนัรวบรวมรายชื่อผูถ้ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 

็ ้ ์ ์ ี่
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5. การขออนุญาตลดทุน และเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต  
5.1 บริษทัจะด าเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพ่ิมทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปล่ียนแปลง

ทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
5.2 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน 
 

6. วตัถุประสงค์ของการลดทุน เพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 
บริษทัด าเนินการลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายของบริษทั เน่ืองจากเป็นหุ้นท่ีเหลือจากการ

จดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 ส าหรับผูถื้อหุ้นเดิม (ECF-W1) และการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนไปใช ้ดงัน้ี 

 เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการ 
 เพ่ือเป็นเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือ ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทั และ/หรือ 

การลงทุนในธุรกิจพลงังาน 
 เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ซ่ึงอาจมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขของ

ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ส าหรับผูถื้อหุน้เดิม (ECF-W1)  
 

7. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
เป็นการเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินใหแ้ก่บริษทั เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนส าหรับการด าเนินธุรกิจ ขยายธุรกิจ และยงัเป็น

การเพ่ิมศกัยภาพของบริษทัในการลงทุนต่างๆ ซ่ึงจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีและส่งผลดีกบัการเติบโตของบริษทัในระยะยาว  
 
8. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

8.1 นโยบายเงินปันผล 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ของงบการเงินบริษทัและเงินส ารองตามกฎหมายท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี การจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั 
สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสม
อ่ืนๆ ในอนาคต ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว อยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ี 
มติคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัอนุมติัการจ่ายเงินปันผล จะตอ้งถูกน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณา ยกเวน้เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการมีอ านาจอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลได ้โดยตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

8.2 ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่งวด 
(1) ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษทัเร่ิมตั้งแต่ผูจ้องซ้ือไดรั้บ

การจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้ 

่ ้ ่ ่ ่ ้ ื่ ไ
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(2) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 มีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษทัเร่ิมตั้งแต่
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัภายหลงัการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัแลว้ 

 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 
ล าดบั การด าเนินการ วนั / เดือน / ปี 
1. ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2560 14 มีนาคม 2560 
2. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 (Record Date)  
28 มีนาคม 2560 

3. วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ 

29 มีนาคม 2560 

4. วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 28 เมษายน 2560 
5. จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้มีมติ 
6. จดทะเบียนมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้มีมติ 
 
บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
(นายชาลี สุขสวสัด์ิ และนายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ) 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
 
 

 

 

  

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ี ่ ้
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่9 

ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่14 
 
ข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัเง่ือนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท มรีายละเอยีดดงันี ้

 
วตัถุประสงค ์ : เพ่ือใชเ้พ่ิมสภาพคล่อง และ/หรือใชช้ าระคืนหน้ี และ/หรือใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยาย

ธุรกิจ  
ประเภทของหลกัทรัพย ์ : หุน้กูทุ้กประเภท/ทุกชนิด ซ่ึงอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินตน้ 

หรือคืนเงินตน้คร้ังดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุน้กูน้ั้น ๆ 

วงเงิน : มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ก าหนดไวไ้ม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 
(สองพนัลา้นบาทถว้น) หรือในสกลุเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า 

อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้นๆ 
อายขุองหุน้กู ้ : ส าหรับหุน้กูร้ะยะสั้นไม่เกิน 270 วนั และส าหรับหุน้กูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี 
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจ ากดั และ/หรือ

เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน 
ซ่ึงอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคร้ังเดียว หรือหลายคร้ังก็ได ้ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.)  

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้ออกในแต่ละคร้ัง 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ  : ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ของหุ้นกู ้อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกูท่ี้จะออกในแต่ละ

คร้ัง มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย การแต่งตั้ งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
วธีิการออกและเสนอขาย วธีิการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด 
และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถา้มี) ให้อยู่ในอ านาจของกรรมการผูจ้ดัการและ
มอบอ านาจให้แก่ กรรมการผูจ้ ัดการในการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ต่ละประเภท / แต่ละชนิด
ในแต่ละคร้ัง รวมทั้งให้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออก
และเสนอขายหุน้กูน้ั้น ๆ ใหส้ าเร็จและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ซ่ึงรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย การเขา้ท าและ
ลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ
สัญญาอ่ืน  ๆ  ท่ี เ ก่ียวข้อง  การจัดท าและยื่นค าขอและเอกสารต่าง  ๆ  กับส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
และ/หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ และให้น าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่10 

 
 

ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที ่5 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 17.  ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือด าเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 
แต่ไม่เกินสิบหา้คน (15) คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่
ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
ขอ้ 18.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู ้ได้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ี  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุม
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 19.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัฉลากกนั 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

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

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตาม ขอ้ 22. 
(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
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หมวดที ่6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 35.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 
 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้น

จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะเขา้ช่ือกันท าหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ใน
กรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น
จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 
ขอ้ 36.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

  
 ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
 
ขอ้ 37.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า 

(25) คน  หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นได้
เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น
ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

หมวดที ่
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ขอ้ 38.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
คนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุม 

 
ขอ้ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สีย

เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4)  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน

ท่ีส าคญัการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการ
กบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

 
ขอ้ 40.  กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 

 
ขอ้ 45.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 
 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เวน้แต่จะได้มีก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ส าหรับ

หุน้บุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ขอ้ ให้ประธานกรรมการเป็น ี่ ้ ื ้ ใ ี ี ่ ไ ่ ่ใ ี ่
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 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ
ลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น
ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 
ขอ้ 46. บริษทัตอ้งการจดัหาก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ
สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 
ขอ้ 47. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการพนกังาน ลูกจา้ง หรือ ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 

  

่ ่ ใ ้ ่ ้ ื ้ ไ ้ ็ ้ ื่ ็ ่ ี ไ
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่11 

 
 

ข้อปฏิบัตสิ าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพ่ือใหก้ารจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป 
ทั้งน้ีบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 
 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษทัใคร่ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงหลกัฐานและปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 
 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตวัจริงท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ 

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 17) มาให้วนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

2. กรณีมีการมอบฉนัทะ 
 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และปิดอากรแสตมป์ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ท่ียงั
ไม่หมดอาย ุของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 17) มาให้วนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
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 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังาน
รัฐวสิาหกิจ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

 ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท่ี
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั  

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 17) มาให้วนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

 
2. กรณีมีการมอบฉนัทะ 

 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และปิดอากรแสตมป์ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังาน

รัฐวสิาหกิจ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง ของผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัและผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท่ี
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 17) มาให้วนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

ในกรณีส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 
 

 การมอบฉันทะและวธีิการมอบฉันทะ 
บริษทัจดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด หากผูถื้อหุ้น

ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได ้ดงัน้ี 
 ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาให ้
 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคห์รือเลือกมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษทั เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบ
ฉนัทะใหถู้กตอ้งครบถว้น 

 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบอ านาจฉันทะ
ดงักล่าว เพ่ือใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 

 ส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ตามช่ือ - ท่ีอยูข่องบริษทั โดยจ่าหนา้ซองถึง 

 ส านกังานเลขานุการบริษทั 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังาน



 

 
62 | ห น้ า ท่ี  

 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) สาขาล าลูกกา 
 เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
 โดยโปรดส่งกลบัมายงับริษทัภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2560 
 หากผูรั้บมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ตอ้งน าหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ณ สถานท่ี

ประชุม เพ่ือลงทะเบียนอยา่งนอ้ยล่วงหน้า 1 ชัว่โมง ก่อนการเร่ิมประชุม เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลา
ตรวจสอบเอกสารและทนัเวลาเร่ิมประชุม 

 
หมายเหตุ  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั ( มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้นเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ สถานท่ีล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงชัว่โมง หรือ

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงก าหนดเวลาเร่ิมการประชุม  
สถานท่ีประชุม : ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 

 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 
บริษทัจะจดัเตรียม บัตรลงคะแนนเสียงไวใ้หผู้ถื้อหุน้ ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขา้หอ้งประชุมเพื่อผูถื้อหุน้หรือ

ผูรั้บมอบฉนัทะใชร้ะบุลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 
 

หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  
การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงให้ผูถื้อหุ้นระบุในบตัรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีบริษทัเก็บและรวบรวมบตัรทั้งหมดเพ่ือท าการ
ตรวจนบั ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้คนกลางร่วมท าหนา้ท่ีตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 

1. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี  
o กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด  
o ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ  

ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม
รับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ยกเวน้การออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญผูน้ั้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวได ้

 

อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค
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หลกัเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดวา่ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง บริษทัจะนบั

คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงท่ีตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ก่อนเร่ิมประชุม ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ทราบวา่ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยการหักคะแนน
เสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ผลการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบในแต่ละ
วาระของการประชุมก่อนเร่ิมวาระถดัไป ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระการประชุมท่ี 5 พิจารณาอนุมติั
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้น
ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม (ทั้งกรณีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง) 

หมายเหตุ ; บริษทัลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 
 
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 

1. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนแลว้ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพส์ าหรับแต่ละ
วาระการประชุม (ทั้งหมด 14 วาระ ไม่รวมวาระ เร่ืองอ่ืนๆ) โดยในแต่ละแผน่นั้นจะระบุช่ือผูถื้อหุ้นและ
สิทธิออกเสียง โดยถือว่าหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งใช้บตัรหลกัฐาน
ในการออกเสียงลงคะแนนน้ีใหถู้กตอ้งตรงกบัวาระ 

2. วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ จะ
ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผน่พิมพ ์แยกหวัขอ้เป็นขอ้ยอ่ยต่างหากโดยเฉพาะ ซ่ึงระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการไวท้ั้ ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพ่ือให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยผูถื้อหุ้นใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

4. วาระดงัต่อไปน้ี จะใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง  

4.1 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 32,888.50 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,967,111.50 บาท โดยการ
ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท 

4.2 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

4.3 วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 64,382,605 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ านวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

หลกัเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
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4.4 วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

4.5 วาระที ่14 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท  
5. ส าหรับการท าเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายถูก () หรือ กากบาท () 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงลงในช่องท่ีเป็นความประสงคข์องท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น 

6. บตัรเสีย คือ บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถูก 
() หรือ กากบาท () เพียงหน่ึงเคร่ืองหมาย หรือ มากกวา่หน่ึงช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนน
ไม่ตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา จะถือเป็นบตัรเสีย  

7. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยโดยประธานในท่ีประชุม หรือผูท่ี้ด าเนินการประชุมแทน
อยูใ่นระหวา่งนั้น จะขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นดว้ยชูมือข้ึน และส่งบตัรลงคะแนนเสียงท่ี
ท าเคร่ืองหมายแลว้ และถูกตอ้งตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

8. เม่ือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัท าการรวบรวมบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียงหรือไม่เห็นดว้ย
เสร็จแลว้จะท าการนบัคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทนัทีในท่ีประชุม โดยประธานท่ีประชุม
จะเป็นผูส้รุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระ 

9. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น ส าหรับ
ท่านผูถื้อหุ้นท่ีกลบัไปก่อนการประชุมส้ินสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียงัมิได้
พิจารณา 

 
  

าระที่ ไ ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้
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ผู้ถือหุ้น 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

 
ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่12 

 
 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาดว้ยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 
 เร่ิม 13.00 น 

ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนผูไ้ดรั้บ
มอบฉนัทะ เร่ิม 13.00 น 

 

ตรวจสอบหนงัสือมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมบตัรประจ าตวัผูม้อบและ
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวั 

และใบลงทะเบียน 

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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ผูรั้บมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวั 

และใบลงทะเบียน 

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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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่13 
 

 
ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัททีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ  

 
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

อายุ 59 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ  
การศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงินการคลงั 

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

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

ประวตักิารท างาน 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ  
  หลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวฒิุ  
  สภามหาวทิยาลยัพายพั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
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 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัท 
 บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษทั เลิร์นเทค จ ากดั  
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษทั 
 บริษทั เอสพีซี พรีเชียส เมททอล จ ากดั  
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 บจก.เมกาเคม (ประเทศไทย) 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 บริษทั บา้นสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษทั สตรองค-์แมก็ซ์ อินเตอร์ จ ากดั  
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษทั พีซีเอน็ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือแข่งขนัทางธุรกจิกบับริษัท 

- ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 ปี 7 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สดัส่วนร้อยละ 100  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สดัส่วนร้อยละ 100 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

-ไม่มี- 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่14 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.   
 
       เขียนท่ี........................................................................ 
      วนัท่ี.................เดือน.............................พ.ศ. ............................... 

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................สญัชาติ...........................................................
อยูบ่า้นเลขท่ี...............................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั.................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)......................................................... 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม..........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................เสียง  ดงัน้ี 

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัได ้ โดยมีรายละเอียดของ
กรรมการอิสระของบริษทั ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 13) 

(1) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

(2) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

(3) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต  าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ 
โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท 
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 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

 วาระที ่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่ 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   วาระที ่ 4  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่5  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ............พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย.์........................................ 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ............นายวลัลภ สุขสวสัด์ิ.................................... 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ............ นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ.......................... 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่6  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษทั เพ่ิมเติม  1 ท่าน 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่7  พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

์ ้
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  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

    วาระที่ 8  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่9  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,967,111.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 131,554 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่10  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4 ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

ลดทุนจดทะเบียน 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 11  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 257,530,420 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่12  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4 ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียน 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 13  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 257,530,420 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.25 บาท 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 14  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

์ ้
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  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  
            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 15  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือวา่
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ 
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีการ
แกไ้ข เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ี
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 
 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

 
หมายเหตุ 

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนเงินใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
(3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ เป็นผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติม

ไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
  

์ ้
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 วนัท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3  
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
 

    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระท่ี ..........เร่ือง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ). 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................ 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................ 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................ 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

 

  

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่15 

 
 

แบบค าขอรับรายงานประจ าปีเป็นรูปเล่ม 
 

 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 หากผูถื้อหุน้มีความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบเล่มเอกสาร ผูถื้อหุ้นสามารถแจง้ความจ านง
ขอรับไดโ้ดยกรอกขอ้มูลของท่านใหช้ดัเจนลงในแบบค าขอรับรายงานประจ าปีเป็นรูปเล่มท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี แลว้ส่งแฟกซ์กลบัมายงัหมายเลข 0-2152-7305 หรือท่ี e-mail : ir@eastcoast.co.th ภายหลงัจาก
ไดรั้บแจง้ความประสงค ์ทางบริษทัจะด าเนินการจดัส่งรายงานประจ าปี 2559 ใหก้บัท่านทางไปรษณียต์่อไป 
 
ช่ือผูถื้อหุน้ ……………………………………………………………………………………….. 
 
ท่ีอยู ่ ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 
โทรศพัท ์ ……………………………………………………………………………………….. 
 
หรือสามารถติดต่อขอรับไดด้ว้ยตนเองท่ี 

ส านกังานเลขานุการบริษทั 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) สาขาล าลูกกา 
เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่16 
 

 
แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชุม  

 
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น  

เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
โทรศพัท์ : +662-378-8000 โทรสาร : +662-378-8084 

 

ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่




