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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (ECF) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเมื่อวนัศกุร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

ทาง บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมลูตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
ข้อมูล ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล 

บริษัท มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงิน 142,206,512.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวนหุ้ นสามัญที่ช าระแล้ว 
568,826,050 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวน
หุ้นสามญั 780,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชมุจ านวนทัง้สิน้ 80 ราย 
โดยมาประชมุด้วยตวัเอง 10 ราย และรับมอบฉนัทะ 70 ราย มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตวัเอง 10 ราย คดิเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 336,073,305 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
59.0819  

2. ผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 70 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 99,995,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.5792 

3. รวมจ านวนทัง้สิน้ 80 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 436,068,505 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.6611 ของ
จ านวนหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ซึง่มีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกว่า 25 คน และมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท และ
ยงัคงรับลงทะเบียนตอ่ไป 

 

บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายช่ือประธานกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี 
และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อท าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การ
ลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. พลเอกเทอดศกัดิ์**  มารมย์  ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และประธานคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
4. นายชาล ี สขุสวสัดิ์  รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
5. นายวลัลภ  สขุสวสัดิ์  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
6. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
7. นางสาวทิพวรรณ  สขุสวสัดิ์  กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จดัการ และเลขานกุารบริษัท 
8. นางวราภรณ์  สขุสวสัดิ์  กรรมการ 
**โดยมี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 
***บริษัท มีสดัสว่นกรรมการที่เข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการบริษัท ทัง้หมด 

 
ผู้บริหารของบริษัท 

1. นางสาวพชนนั  สงิห์ภู ่ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจ าปี 2559 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  

1. นายพิศษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  
2. นางสาวรัชดาพร ตัง้เกษมกุดา 

 
ที่ปรึกษากฎหมายจาก ส านักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้อง
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ประกอบด้วย 

1. นายฐานนัดร์ เจริญฤทธ์ิ 

2. นางสาวศิริลกัษณ์ แย้มพยงุ 

3. นายวชัรพงศ์  ฝอยทอง 

 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

1. นางสาวสาริสา  ทองกิตตกิลุ  ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
 

ทางบริษัทได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทกุท่านเข้าใจเก่ียวกบักติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนบั
คะแนนเสยีงและวิธีการค านวณคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้
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กตกิาการประชุม 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบตัร

ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉันทะ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน ซึง่มติดงักลา่วจะสอดคล้องกบัมติที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบไุว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ 

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ
และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนท าการลงมติ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณา
ยกมือ และเดินไปท่ีไมโครโฟนที่ตัง้อยูใ่กล้กบัทา่น พร้อมแจ้งช่ือ นามสกุล หากเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแจ้งช่ือผู้
ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะด้วยทกุครัง้ เพื่อบริษัทจะได้ท าการบนัทกึลงในรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้อง  

3. เมื่อมีการลงมติในวาระนัน้ ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน ามาค านวณคะแนนเสยีงในแต่ละ
วาระ 

4. จ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเข้ามาประชุม
เพิ่มเติมหรือกลบัก่อน หากทา่นมีความประสงค์จะกลบัก่อนการประชมุสิน้สดุ กรุณาลงทะเบียนกลบัพร้อมสง่คืน
บตัรลงคะแนนท่ียงัไม่ได้ใช้ที่หน้าประตทูางออกด้วย อนึง่ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นคืนเมื่อ
เสร็จสิน้การประชมุเพื่อใช้เป็นหลกัฐาน โดยมอบให้กบัเจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนตอ่ไป 

 
การลงคะแนน 

5. ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดเป็นพิเศษ จะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเคร่ืองหมายถกู () 
หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหนึง่ ลงในช่อง ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน และ
สง่ให้เจ้าหน้าที่ หากใสเ่คร่ืองหมายไมถ่กูต้อง ไมช่ดัเจน การลงคะแนนเสยีงนัน้ ๆ จะถือวา่เป็นบตัรเสยี  

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าที่เดินไป
เก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน ามาค านวณคะแนนเสยีงของแตล่ะวาระ ทัง้นีบ้ริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่
เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นคดัค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอื่น ให้ถือวา่ที่ประชมุเห็นชอบ 

7. ผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่ได้รับบตัรลงคะแนน ณ ตอนลงทะเบียน หมายถึง ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติมาในหนงัสือ
มอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ มติจะเป็นไปตามที่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

 
การนับคะแนนเสียง และวิธีการค านวณคะแนนเสียง 

8. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 จะแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ได้แก่ วาระท่ี 1 3 4 5 6 8 และวาระท่ี 13 โดยบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนน
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เสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ลงคะแนนเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยเทา่นัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่งด
ออกเสยีง 

b. วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชุม ได้แก่วาระที่ 7 โดยบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง นบัจากเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ออกเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

c. วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ได้แก่ วาระท่ี 9 10 11 12 และวาระท่ี 14 โดยบริษัทจะค านวณฐานคะแนน
เสยีง นบัจากเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุออกเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

9. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นที่ดี ดงันัน้ ส าหรับวาระที่ 5 ซึ่ง
เป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระ และ วาระที่ 
6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการเพิ่มเติม บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม ทัง้
ในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นท าเคร่ืองหมายถูก () หรือ
กากบาท () อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน 
จากนัน้จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทัง้นีห้ากผู้ ถือหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็น
คดัค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอื่น บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบ  

10. ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะปรากฏท่ีหน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 
ส าหรับรายงานประจ าปี 2559 บริษัทได้ด าเนินการจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปีนีใ้นรูปแบบ CD แล้ว หากทา่นใดมีความประสงค์ต้องการรับแบบรูปเลม่ สามารถรับได้ ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียน
ของบริษัท 
 
เร่ิมการประชุม 

พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวสัดี เพื่อเปิดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 และก่อนที่จะเร่ิมเข้าสู่ล าดบั
ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวนันี ้บริษัทได้
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 29 มีนาคม 2560 และ
บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และการเสนอค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้ตัง้แต่วนัที่ 4 ตุลาคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และเสนอเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดส่งค าถามเข้ามาล่วงหน้าเช่นกัน 

ส าหรับความคืบหน้าลา่สดุจากที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ตามโครงการแนวร่วม
ปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) นัน้ ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการจัดท านโยบายและวางระบบ
ควบคมุภายในท่ีเหมาะสมตามความเสีย่งคอร์รัปชนัของธุรกิจ ซึง่เมื่อด าเนินการตามแบบประเมินตนเองครบทกุข้อ รวมถึง
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ให้บุคคลที่สามตรวจสอบข้อมลูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ  (CAC 
Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรองตอ่ไป 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามที่ก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวมทัง้สิน้ 15 วาระ 
ดงันี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 ของบริษัท ซึง่ถกูจดัขึน้เมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2559 และบริษัทได้บนัทกึรายงานการประชมุดงักลา่วถกูต้องตาม
ความเป็นจริงและจดัท ารายงานการประชมุสง่ให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมกบัตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ประชมุ รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ecf-furniture.com โดยมีส าเนา
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคดิเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่และเมื่อไมม่ี
ผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมตใินวาระนี ้ 

-ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือแสดงความคดิเห็น- 
โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ของบริษัท ซึง่ถกูจดัขึน้เมือ่วนัท่ี 
8 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 436,068,505 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0  

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตัง้แต่วันที่  1 

มกราคม 2559 ถงึ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทยอ่ยในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 ที่ผา่นมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทยอ่ย ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2559 
ซึง่สง่ให้ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น  

http://www.ecf-furniture.com/
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เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนีข้อ
เชิญ นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ รายงานผล
การด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

กรรมการผู้จดัการ ได้เรียนชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ดงันี ้
 
ในรอบปี 2559 ไดมี้เหตกุารณ์ส าคญัต่าง ๆ ดงันี ้

 รายได้รวมมีมลูคา่ 1,394.91 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2.7 โดยมีรายได้จากการขายในประเทศเติบโต
ร้อยละ 8.78 รายได้จากการสง่ออกลดลงร้อยละ 1.43  

 ก าไรส าหรับงวด (สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) มีมลูคา่ 62.44 ล้านบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 12.99 
และก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) มมีลูคา่ 224.94 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 189 ผล
จากก าไรจากการตีราคาทรัพย์สนิทกุ ๆ 5 ปี ตามมาตรฐานบญัชี 

 ด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม ่ดงันี ้
 

 
 

 บริษัทยอ่ยทางอ้อมในประเทศญ่ีปุ่ น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha ซึง่ด าเนินโครงการ
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ ขนาดก าลงัการผลติ 1.5 เมกะวตัต์ ที่เมืองฮิเมจิ ประเทศญ่ีปุ่ น มีสดัสว่นการถือหุ้นโดย 
ECFH ที่ร้อยละ 51 ได้เสร็จสิน้การจดทะเบียนเลกิบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อย ตัง้แตว่นัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 ที่ผา่นมา โดยมี
ก าไรจากการจากการขายร้อยละ 43.94 เมื่อเทยีบกบัต้นทนุเงินลงทนุ 

 การเข้าลงทนุซือ้โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวตัต์ของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอน
เนอร์จี จ ากดั (PWGE) จงัหวดันราธิวาส โดยลงทนุผา่น บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุของ
บริษัท ทัง้นีค้าดวา่ จะสามารถด าเนินการซือ้ขายได้เสร็จสิน้เป็นท่ีเรียบร้อยภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นี ้ โดยคิดเป็นเงิน
ลงทนุในสว่นของ ECF-Power เทา่กบั 141.65 ล้านบาท  
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 การด าเนินธุรกิจร้านค้าปลกีจ าหนา่ยสนิค้าทัง้ร้านในราคา 60 บาท ปัจจบุนั อยูภ่ายใต้การ
บริหารงานของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั โดยมีสาขาเปิดให้บริการในขณะนีร้วม 6 สาขา และก าลงัจะเปิดสาขาที่ 7 
เร็ว ๆ นี ้(29 เมษายน 2560) 

 บริษัทอยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทนุโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะ
วตัต์ของ บริษัท ทรู เอ็นเนอร์จี พาวเวอร์ (ลพบรีุ) จ ากดั จงัหวดัลพบรีุ ซึง่คาดวา่จะได้ข้อสรุปการเข้าลงทนุภายในเดือน
พฤษภาคม 2560 นี ้

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชีแ้จงข้อมูลภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 โดยบริษัทมี
รายได้รวมเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 โดยในปี 2559 บริษัท มีอตัราการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึน้
เท่ากับ ร้อยละ 2.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวมตลอดปี 2559 เท่ากับ 1,394.91 ล้านบาท 
ในขณะท่ีปี 2558 มีรายได้รวมเทา่กบั 1,358.30 ล้านบาท 

ข้อมลูรายได้แบ่งแยกตามประเภทผลิตภณัฑ์  ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีรายได้โดยสว่นใหญ่ มา
จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ปาติเคิลบอร์ด โดยในปี 2559 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่ 963.12 
ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ยางพาราที่ 189.22 ล้านบาท เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายผ่านโชว์รูม และ
ร้านค้าสง่ ร้านค้าปลีกรายย่อยเท่ากบั 121.38 ล้านบาท รายได้จากการจ าหน่ายกระดาษปิดผิว เท่ากบั 65.90 ล้านบาท 
และไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งเท่ากับ 15.84 ล้านบาท ตามล าดบั โดยภาพรวมแต่ละผลิตภณัฑ์มีรายได้จากการขาย
เติบโตขึน้จากเดิม ยกเว้นไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งที่มรีายได้ลดลงจากปี 2558 ที่มีรายได้จากการขายเทา่กบั 19.39 ล้าน
บาท 

ข้อมลูรายได้แบ่งแยกตามช่องทางการจดัจ าหน่าย ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีรายได้โดยสว่นใหญ่ 
มาจากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ที่ผลติตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) โดยในปี 2559 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่ 
767.53 ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัทที่ 384.81 ล้านบาท เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่าย
ผา่นโชว์รูม เทา่กบั 85.67 ล้านบาท และร้านค้าสง่ ร้านค้าปลกีรายยอ่ยเทา่กบั 35.71 ล้านบาท  

ทัง้นีห้ากคิดเป็นสดัสว่นการจ าหนา่ยภายในประเทศและต่างประเทศ จะมีสดัสว่นรายได้เท่ากบัร้อยละ 44 
และ ร้อยละ 56 ตามล าดบั 

นอกจากข้อมลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ที่เกิดขึน้ในรอบปี 2559 แล้ว กรรมการผู้จดัการยงัได้
แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงนโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่ และการมีส่วนร่วมในสงัคม (CSRs เพื่อ
สงัคม และ CSRs in Process) ของบริษัท ดงันี ้ 

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
ในปีที่ผา่นมา บริษัทได้แจ้งให้พนกังานทกุฝ่ายรับทราบถึงหลกัการเบือ้งต้นของการปอ้งกนัและต่อต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรให้ได้ทราบแล้ว โดยได้บรรจุแนวทางและการปฏิบตัิด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เบือ้งต้นไว้ในคูม่ือพนกังาน ในหวัข้อ “วินยัและโทษทางวินยั หรือการร้องทกุข์” โดยเน้นท่ีเร่ืองของการห้ามรับ / จ่ายสินบน 
จากลกูค้า / คูค้่า ของบริษัท และต้องไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วมในการกระท าการใดๆ ที่ถือว่าเป็นการทจุริต ส าหรับการให้ และ/
หรือ การรับสินบนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สว่นตวัหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั 
โดยได้จดัท านโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจ
เป็นการกระท าความผิดผา่นช่องทางตา่ง ๆ ได้ ดงันี ้
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 จดหมายสง่ถึง  
 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ 
 นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ หรือ  
 ส านกังานเลขานกุารบริษัท 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่25/28 หมู่ 12 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทมุธานี 12150 
e-mail ส่งถึงส านกังานเลขานกุารบริษัท : cg@eastcoast.co.th  
หรือ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล : hrrayong@eastcoast.co.th 

ซึ่งในปัจจุบนับริษัทอยู่ในขัน้ตอนของการเข้าร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ และยงัไม่ได้รับการรับรองใน
ฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
 

การมีส่วนร่วมในสังคม (CSRs เพื่อสังคม) 
บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจไปควบคู่กบัการส านึกรับผิดชอบต่อสงัคม และได้ด าเนินการภายใต้

แนวคิดดงักลา่วอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพฒันาและสง่เสริมการจดัการความรู้เพื่อ
สนบัสนนุสขุภาวะองค์กร (Happy Work Place) โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างความสขุที่ยัง่ยืน ทัง้นี ้บริษัทได้ให้การ
สนบัสนนุพนกังานให้มีสว่นร่วมในการช่วยเหลือสงัคมผ่านทางการด าเนินกิจกรรม และเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดง
ความเห็น และเสนอโครงการต่าง ๆ ซึ่งบริษัทได้จดัสรรงบประมาณสว่นหนึ่งเพื่อเป็นการสนบัสนนุการท าประโยชน์ต่อ
สงัคม และสร้างความสขุในการท างาน 

 
ภายหลงัการน าเสนอข้อมลูผลการด าเนินงานทัง้หมด ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถาม 

หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 
-ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือแสดงความคดิเห็น- 
และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงเข้าสู่วาระการประชมุที่ 3 ตอ่ไป 
- วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบไมม่ีการลงมติ -  
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2559 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ซึ่ง

ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท ที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

mailto:cg@eastcoast.co.th
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th
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โดยในวาระนีข้อเชิญ นางสาวพชนนั  สงิห์ภู ่ในฐานะผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (“ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน”) เป็นผู้ รายงานเร่ืองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ในรอบปี 2559 ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
และสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษัทและบริษัทยอ่ย สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลง
นามรับรองโดยนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2803 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ 
แอสโซซิเอท จ ากัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน
ประจ าปีของบริษัทและบริษัทยอ่ย สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

ทัง้นีง้บการเงินดงักลา่ว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2559  ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุแล้ว 

นอกจากนีย้งัได้น าเสนอข้อมลูเก่ียวกบังบการเงิน ประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
 สรุปค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

o บริษัทมีรายได้จากการขายส าหรับปี 2559 เท่ากับ 1,370.78 ล้านบาท และมีรายได้รวมเท่ากับ 
1,394.91 ล้านบาท โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา ตัง้แต ่ปี 2557 – 2559 บริษัทยงัคงมีรายได้จาก
การขายเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง อยา่งไรก็ตาม ช่วงปี 2559 บริษัทมีอตัราการเจริญเติบโตของรายได้จาก
การขายลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงปีก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจยัทัง้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศที่ยงัไมอ่ านวยตอ่ภาวะการจบัจ่ายใช้สอยของประชาชน 

o ส าหรับภาพรวมของต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในปี 2559 บริษัทยงัสามารถบริหารจดัการต้นทนุการ
ผลิตและต้นทุนขายได้ลดลงจากเดิม ซึ่งเป็นผลการนโยบายการบริหารจัดการภายในโรงงานให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ โดยสามารถบริหารสดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายให้ลดลงจากเดิม คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 70.75 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีสดัส่วนร้อยละ 72.27 ซึ่งบริษัทจะยงัคงยึด
นโยบายการจดัการต้นทนุภายในโรงงานส าหรับปี 2560 ให้มีประสทิธิที่ดีขึน้ตอ่ไป 

o ส าหรับคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัส าหรับปี 2559 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้
จากการด าเนินงานของบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จากสาเหตุของค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยในสว่นร้าน แคน ด ูสว่นของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ การปรับเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังาน และการทยอยตัง้คา่ใช้จ่ายโบนสั นอกจากนีย้งัเกิดจากค่าใช้จ่ายส าหรับการเข้า
ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทนุในธุรกิจด้านพลงังานท่ีเกิดขึน้ ในการวา่จ้างที่ปรึกษาที่มีความ
เช่ียวชาญในด้านตา่ง ๆ เข้ามาให้ความเห็นตอ่การเข้าลงทนุของบริษัท รวมถึงรายการท่ีส าคญัจากการ
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ตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร ตามมาตรฐานบัญชีที่บริษัทจะต้องท าการประเมินราคา
ทรัพย์สนิใหมท่กุ ๆ 5 ปี 

o โดยภาพรวมของก าไรท่ีเกิดขึน้ในช่วงปี 2559 ในสว่นของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากก าไรส าหรับ
งวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จะมีก าไรเท่ากับ 62.44 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
75.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 17.22 เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัท ใช้นโยบายการ
สง่เสริมการขายให้กบัลกูค้า เพื่อรักษาระดบัยอดขายให้เติบโตขึน้จากเดิม ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ยังมีความไม่แน่นอน ท าให้ค าสัง่ซือ้จากลูกค้าต่างประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทมีการประเมินราคาทรัพย์สินตามมาตรฐานบญัชี 
ส่งผลให้เกิดรายการก าไรจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึน้ 166.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่มี
นยัส าคญัที่สง่ผลตอ่ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปีมีมลูคา่เทา่กบั 226.35 ล้านบาท เทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อน 74.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 202.49 

o ส าหรับงวดปี 2559 บริษัทมีก าไรส าหรับงวด 65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.35 จากปีก่อน และมีก าไร
ส าหรับงวด (สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) 62.44 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.22 จากปีก่อน และมีก าไร
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 226.35 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 202.49 จากปีก่อน และมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับงวด (สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) 224.94 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 189.13 จากปีก่อน สาเหตุ
ส าคญัจากก าไรจากการตีราคาทรัพย์สนิท่ีเพิ่มขึน้ 

 ในสว่นของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 และปี 2558 มีรายละเอียด ดงันี ้
สนิทรัพย์ 

o บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 2,357.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 851.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 57 โดยสาเหตสุ าคญัเกิด
จากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้จาก 61.10 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 เป็น 408.67 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 500 โดย
เป็นเงินสดที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างรอ
ใช้ลงทุนในโครงการที่มีความน่าสนใจ  นอกจากนีย้ังเกิดจากรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ทรัพย์สนิ เพิ่มขึน้จาก 186.72 ล้านบาท เป็น 347.55 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หรือคิดเป็น
อตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 116 

หนีส้นิ 
o หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 1,698.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 61 โดยสาเหตสุ าคญัเกิดจากการเพิ่มขึน้ในสว่นของหนีส้ินไม่
หมนุเวียน จากรายการหุ้นกู้ที่ได้รับเงินสดจากการออกและเสนอขายเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 
498.31 ล้านบาท 
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สว่นของผู้ ถือหุ้น 
o ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 659.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2558 ที่มีมลูคา่ 453.66 ล้านบาท ซึ่งสาเหตเุกิดจากการเพิ่มขึน้ของทนุที่ออกและเรียกช าระ
แล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิในช่วงเดือน
พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 ที่ผา่นมา 

จากที่ได้น าเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่กลา่วมา
ทัง้หมด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2559 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 
-ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น- 
และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 
โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชีของ
บริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 436,068,505 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0  

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 สิน้สุดวันที่  31 

ธันวาคม 2559 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยในส่วนของเหตผุลประกอบการพิจารณาในวาระนีข้อเชิญ นางสาว

สาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“นางสาวสาริสาฯ”) เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นส าหรับเหตผุลประกอบการแจ้งทราบการจัดสรรก าไรสะสม และ

การพิจารณาเพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดให้การ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินก าไรและหากบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุน
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ส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล
และเงินส ารองตามกฎหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องในการ
บริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต  

เนื่องจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ด าเนินการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย โดยเป็นไปตาม
เง่ือนไขวา่ ทนุส ารองมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ครบถ้วนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ในวาระนีจ้ึงจะ
ขอเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ดงันี ้

 จ่ายเงินปันผลจากสว่นที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.0154 บาท  
 จ่ายเงินปันผลจากสว่นท่ีไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (NON-BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.0381 บาท ซึ่งเป็น

สว่นท่ีกิจการต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสทุธิ 
รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0535 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 30,432,193.68 บาท (สามสิบ

ล้านสีแ่สนสามหมื่นสองพนัหนึง่ร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์) โดยมีก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปัน
ผล (Record Date) ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล
จะด าเนินการภายในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

โดยน าเสนอข้อมลูโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2558 และ ปี 2559 ดงันี ้
บริษัทมีก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 80.59 ล้านบาท และ 

55.36 ล้านบาท ตามล าดบั มีการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายในปี 2558 เทา่กบั 2.90  ล้านบาท และปี 2559 ได้จดัสรร
เงินส ารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว  

ในขณะนีม้ีจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วเท่ากบั 568.83 ล้านหุ้น เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีจ านวน
หุ้น 550.19 ล้านหุ้น 

คิดเป็นจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ตอ่หุ้นในปี 2558 และปี 2559 เทา่กบั 0.0586 บาทตอ่หุ้น และ 0.0535 บาท
ตอ่หุ้น ตามล าดบั 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ เทา่กบั 32.24 ล้านบาท และ 30.43 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่จะเห็นว่า ทัง้รอบปี 
2558 และ ปี 2559 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมายมีอตัราการจ่ายเงินปันผล
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจา่ยเงินปันผล จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ดงักลา่วตอ่
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ  

ดงันัน้จึงขอเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณารับทราบการจดัสรรก าไรสะสม และพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปัน
ผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  

ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 
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-ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือแสดงความคดิเห็น- 
และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี  ้
โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.0535 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 30,432,193.68 บาท (สามสิบล้านสี่
แสนสามหมื่นสองพนัหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์) โดยมีก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล
จะด าเนินการภายในวนัที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 436,068,505 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0  

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระนี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ พลเอกเทอดศกัดิ์ 
มารมย์ นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอออกจากห้องประชุมส าหรับการ
พิจารณาในวาระนี ้และขอเชิญนายชาล ีสขุสวสัดิ์ ในฐานะรองประธานกรรมการ เป็นผู้ด าเนินการประชมุในวาระนี ้ 

นายชาลี สขุสวสัดิ์ (“รองประธานฯ”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี ้ทางบริษัทได้น าเสนอรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยในสว่นของเหตผุลประกอบการพิจารณาในวาระนีข้อเชิญ รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหา (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นว่า ส าหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระ มีดงันี ้

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคับของบริษัท สรุปใจความ
ส าคญัวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม โดย
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลือกให้กลบัมารับต าแหนง่อีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและ
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ปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้
ออกจากต าแหนง่  

โดยในปีนีก้รรมการท่ีต้องออกตามวาระมีจ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
1. พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์ 
2. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ 
3. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ 

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ทัง้ 3 ท่าน ตามรายช่ือที่น าเสนอเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้องก าหนด สมควรเลอืกกรรมการ
ที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการและเข้าด ารงต าแหนง่เดิมอีกวาระหนึง่ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอรายช่ือบุคคล
ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท แทนกรรมการท่ีครบวาระ ดงันี  ้

1. พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์  เพื่อด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

2. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์  เพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
ประธานกรรมการบริหาร 

3. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์  เพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ 

เนื่องด้วยบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันก ากับดูแลกิจการอย่าง
เข้มแข็ง อทุิศเวลาในการเข้าร่วมประชมุ และมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทัง้มีสว่นร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้นอยา่งเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และในสว่น
ของการเสนอเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไป   
โดยขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลตามบตัรลงคะแนนเสียงเพื่ออ านวย

ความสะดวกในการใช้สทิธิออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลตอ่ไป 
 
นายบุญสรรค์ สินพรชยั อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น ผู้รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ตัง้

ข้อสงัเกตเร่ืองระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระของ พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย์ ว่า ด ารงต าแหน่งกรรมการ
มาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี โดยตามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance (CG) ได้มีหลกัเกณฑ์การก าหนดนโยบาย
จ ากดัจ านวนปี ในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี  

รศ.ทรงกลดฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ไดต้อบข้อสงัเกตต่อผูถื้อหุน้ โดยบริษัทไดเ้ข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เมื่อปี 2556 ซ่ึงกรรมการอิสระทีไ่ดเ้สนอช่ือเพือ่เข้าด ารงต าแหน่งยงัมีอายกุารด ารงต าแหน่ง
รวม 4 ปี 7 เดือน ซ่ึงยงัคงอยู่ในหลกัเกณฑ์ Corporate Governance (CG) ดงักล่าว 
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นางสาวสาริสาฯ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ท่านผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียดจ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการไดใ้นหนงัสือเชิญประชมุ หนา้ที ่37 

ซึง่รองประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ และ
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 

ทัง้นีบ้ริษัทได้ให้ข้อมลูต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัด
ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีดี ดงันัน้ ส าหรับวาระท่ี 5 ซึง่เป็นวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสยีง ทัง้นีข้อให้ผู้ ถือหุ้นกาเคร่ืองหมายถกู หรือกากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จากนัน้จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทัง้นีห้ากผู้ ถือหุ้นไมส่ง่บตัรลงคะแนน และไม่
แสดงความเห็นคดัค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอื่น บริษัทจะถือวา่ ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบ ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่ได้รับ
บตัรลงมติตัง้แตล่งทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดงักลา่ว
จะสอดคล้องกบัมติที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ด้วย
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์  
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 436,068,505 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0  

 

นายวลัลภ สขุสวสัดิ์  
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 436,068,505 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
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มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

4. งดออกเสยีง 0  
 
นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์  
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 436,068,505 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0  

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติม 

สืบเนื่องจากวาระที่ 5 พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์ ได้รับการอนุมตัิแต่งตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกลบัมาท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตอ่ไป 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ทางบริษัทได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนงัสือเชิญ
ประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนีข้อเชิญ รศ.ทรงกลดฯ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทยงัสามารถเพิ่มเติมบคุคลผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่ง
จะช่วยเสริมก าลงั และความสามารถในด้านการพิจารณาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจากความรู้ 
และประสบการณ์การท างานที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทได้ รวมถึงจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง่ เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ 
พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้องก าหนด และเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถและจะน าเอาประสบการณ์ด้านพลงังานมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบัทางบริษัทได้ 

และในสว่นความเห็นคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้
กรรมการเพิ่มเติม ได้แก่ ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง่ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่ามีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
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ดงันัน้ขอเสนอแตง่ตัง้ ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง่ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้การด ารงต าแหนง่ดงักลา่วต่อไป 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 
-ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือแสดงความคดิเห็น- 
และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 
ทางบริษัทได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชุม

ผู้ ถือหุ้นท่ีดี ดงันัน้ ส าหรับวาระท่ี 6 ซึง่เป็นวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชมุ ทัง้ในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ทัง้นีข้อให้ผู้ ถือหุ้นกาเคร่ืองหมายถกู หรือ
กากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จากนัน้จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บ
บตัรลงคะแนน ทัง้นีห้ากผู้ ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น 
บริษัท จะถือว่า ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบ ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบตัรลงมติตัง้แต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้ออก
เสยีงลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดงักลา่วจะสอดคล้องกบัมติที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะดงักลา่ว 

โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติม คือ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 436,191,005 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0  

หมายเหต ุ : ในวาระนี ้ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากเมือ่ตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 2 ราย คิดเป็น
จ านวนหุ้น 122,500 หุ้น  
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ส าหรับวาระนีท้างบริษัทได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนีไ้ว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยวาระนีข้อเรียนเชิญประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
(“รศ.ดร.มนตรีฯ)”) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนีต้่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  
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โดยรศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนได้น าเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมลูผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 
โดยจะน าข้อมลูคา่ตอบแทนที่ก าหนดไปเปรียบเทียบอ้างอิงกบัข้อมลูสรุปผลส ารวจข้อมลูกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
จดทะเบียนส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ – ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แยกตามขนาดรายได้ของ
บริษัท และแยกตามขนาดก าไร (ขาดทนุ) สทุธิของบริษัท ซึง่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประจ าปี 2558 

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ส าหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทมีการจ่าย
คา่ตอบแทนรวมส าหรับคณะกรรมการเทา่กบั 4,033,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี การจ่ายค่าตอบแทนดงักลา่วอยู่ในวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนมุตัิไม่เกิน 4,500,000 บาท และในปี 
2560 นี ้จะขอเสนอพิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทัง้สิน้ไม่เกิน 4,500,000 บาท เท่ากับวงเงินเดิมในปี 
2559 โดยมีรายละเอียดการก าหนดคา่ตอบแทนดงันี ้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และค่าตอบแทน
พิเศษหรือโบนสั ดงันี ้

1) คา่ตอบแทนรายเดือน : 

 ประธานกรรมการ  28,000 บาทตอ่เดือน 

 กรรมการ   18,000 บาทตอ่ทา่นตอ่เดือน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,000 บาทตอ่เดือน 

 กรรมการตรวจสอบ  18,000 บาทตอ่ทา่นตอ่เดือน 
2) คา่เบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ : จ านวน 7,000 บาทตอ่ทา่นตอ่ครัง้ 
 ประกอบด้วย 

1.  คณะกรรมการบริษัท 
2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
3.  คณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ง 
4.  คณะกรรมการสรรหา 
5.  คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

3) คา่ตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
ทัง้นี ้ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งยงัคงเป็นอตัราค่าตอบแทน

เทา่กบัปี 2559 ที่ผา่นมาทกุประการ  
ดงันัน้จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ตามที่

ได้น าเสนอมา 
ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 
-ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือแสดงความคดิเห็น- 
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และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมตใินวาระนี ้ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุ 

1. เห็นด้วย 436,191,005 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0 0.00 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนีท้างบริษัทได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนีไ้ว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  (“รศ.ดร.
มนตรีฯ”) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทกุปี นอกจากนี ้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชี
ดงักลา่วปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมนุเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ 
บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้  

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมคีวามเห็นวา่ เห็นสมควรแต่งตัง้ นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5389 (ซึ่งยงัไม่เคยลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัท) หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 (ซึ่งเคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี 
2553 - 2557) หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 (ซึ่งเคยลงลายมือชื่อรับรองงบ
การเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แต่ปี 2558 และปี 2559) โดยให้คนหนึ่งคนใดหรือผู้ สอบบัญชีท่านอื่นที่ 
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็น
ผู้ท าการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเป็นผู้ สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้
เสียกบับริษัท / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร / บริษัทย่อย หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยก าหนดค่า
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สอบบญัชีส าหรับประจ าปี 2560 ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 2,200,000 บาท 

ดงันัน้จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้ สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่กลา่วมา 
ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 
-ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือแสดงความคดิเห็น- 
และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 436,191,005 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0  

 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยัง
ไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 13 เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท และมีความเก่ียวเนื่องกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัิในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 13 จะถือเป็นเง่ือนไขซึ่ง
กนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ด้รับการอนมุตัิ จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลกิ และจะไม่
มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ตอ่ไป 

ในวาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 32,888.50 บาท จากทนุจดทะเบียน
เดิม 195,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 194,967,111.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย
ของบริษัท จ านวน 131,554 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทส าหรับวาระนีท้างบริษัทได้น าเสนอรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาวาระนีไ้ว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยในสว่นของเหตผุลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ตามที่จะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 11 นัน้ เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย ซึ่งเหลือจากการ
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จดัสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 ส าหรับผู้ถือหุ้นเดิม หรือ “ECF-
W1”  ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2557 จ านวนหุ้น 131,554 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมทัง้สิน้ 32,888.50 บาท 

ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดว่า 
บริษัทจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับ
ช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องท าการลดทนุจดทะเบียนในจ านวนดงักลา่ว  โดยการตดั
หุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 131,554 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมจ านวน 32,888.50 บาท จากทนุ
จดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 194,967,111.50 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนมุตัิการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน 32,888.50  บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 
194,967,111.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 131,554 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.25 บาท 

ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 
-ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือแสดงความคดิเห็น- 
และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 32,888.50  บาท จากทนุจดทะเบียน
เดิม 195,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 194,967,111.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย
ของบริษัท จ านวน 131,554 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและมีสทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 436,191,005 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0 0.00 

 

 



 

หน้าที่ | 22 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียน 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนีท้างบริษัทได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา

วาระนีไ้ว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 
โดยในสว่นของเหตผุลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 

เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า วาระนีเ้ป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 9 เร่ืองการลดทนุจด

ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายของบริษัท บริษัทจึงมี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดงันี ้ 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   194,967,111.50 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพัน
หนึง่ร้อยสบิเอ็ดบาท ห้าสบิสตางค์) 

แบง่ออกเป็น 779,868,446 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสบิเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพนัสีร้่อยสีส่บิหกหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น:   
หุ้นสามญั 779,868,446 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสบิเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพนัสีร้่อยสีส่บิหกหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ                  -    หุ้น ( - )”  
  
นอกจากนี ้ ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขข้อ 4. ของ

หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 
ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ 
-ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือแสดงความคดิเห็น- 
และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมตอินมุตัิการแก้ไขข้อ 4. ของหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ
จดทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและมีสทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและมีสทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 436,191,005 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0 0.00 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนีท้างบริษัทได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา

วาระนีไ้ว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 
โดยในสว่นของเหตผุลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 

เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า เนื่องจากปัจจุบนับริษัทมีแผนธุรกิจที่จะขยายธุรกิจหลกั 

และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องตามการเติบโตของบริษัทที่เพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าที่จะ
สร้างผลตอบแทนที่ดี และสง่ผลดีกบัการเติบโตของบริษัทในระยะยาว โดยขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการลงทนุธุรกิจพลงังานไฟฟ้าในหลายโครงการ ซึ่งหากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็นไปได้แ ละความ
คุ้มค่าในการลงทนุ บริษัทอาจมีการพิจารณาอนมุตัิเพื่อเข้าลงทนุในโครงการต่างๆเหลา่นัน้ ดงันัน้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
สภาพคลอ่งทางการเงิน ส าหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินกิจการ การสร้างโอกาสในการขยายตวัทางธุรกิจให้
เติบโตอย่างยัง่ยืน กอปรกบัการสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่กิจการด้วยการขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจ หรือต่อยอดไปยงั
ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 

บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 64,382,605 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยรายละเอียดจะปรากฏตามเอกสารแนบของหนงัสือเชิญประชุม
ผู้ ถือหุ้นตามสิ่งที่สง่มาด้วย 8 (แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)) 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติ การเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจ านวน 64,382,605 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 257,530,420 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

ดงันัน้จึงขอเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิตามรายละเอียดทัง้หมดที่ได้น าเสนอ 
ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 
-ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือแสดงความคดิเห็น- 
และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 
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วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุม ัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 64,382,605 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 257,530,420 
หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีง ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและมีสทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 436,191,005 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0 0.00 

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนีท้างบริษัทได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา

วาระนีไ้ว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 
โดยในสว่นของเหตผุลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 

เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ วาระนีเ้ป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 11 เร่ืองการเพิ่มทนุจด

ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดงันี ้ 

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจ านวน 259,349,716.50 บาท  (สองร้อยห้าสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพนั
เจ็ดร้อยสิบหกบาท ห้าสิบสตางค์) 

แบง่ออกเป็น 1,037,398,866  หุ้น  (หนึง่พนัสามสบิเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพนัแปดร้อยหกสิบหกหุ้น) 
มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท     (ยี่สิบห้าสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น:   
หุ้นสามญั 1,037,398,866  หุ้น  (หนึง่พนัสามสบิเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพนัแปดร้อยหกสิบหกหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธิ                      -  หุ้น   (-)” 
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นอกจากนี ้ ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที ่กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการอนมุตัิการ
แก้ไขข้อ 4 ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียด
ข้างต้น 

ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 
-ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือแสดงความคดิเห็น- 
และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการแก้ไขข้อ 4. ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและมีสทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 436,191,005 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0 0.00 

 
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนีท้างบริษัทได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา

วาระนีไ้ว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 
โดยในสว่นของเหตผุลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 

เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ตามที่บริษัทได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุ

จดทะเบียนจ านวน 64,382,605 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 257,530,42,0 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในวาระที่ 12 นัน้ บริษัทเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 257,530,420   หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ต่อหุ้น ดงันี ้
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ส่วนที่  1 : จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 170,647,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว
ของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และจดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 56,882,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในแบบมอบอ านาจทัว่ไป โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ต่อบคุคลในวงจ ากดันัน้จะต้องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และบคุคลในวงจ ากดัดงักลา่วจะต้องมีคณุสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ และจะต้องไม่เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 
21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการเกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ืองการเปิดเผย
ข้อมลู และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

ทัง้นี ้โดยไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบคุคลในวงจ ากดั 
แบบมอบอ านาจทัว่ไปนี ้จะต้องมีจ านวนรวมไม่เกิน 170,647,815 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทนุช าระแล้ว ณ วนัที่
คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป โดยบริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียว
เต็มจ านวนหรือบางสว่นก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป  

นอกจากนี ้คณะกรรมการใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี  ้

 พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอ
ขายเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายชื่อบคุคลในวงจ ากดั 
และเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  

 การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการ
ต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ  

 ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั
เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการ
อื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  

ซึ่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี ้บริษัทได้แนบเอกสารไปพร้อมกนักบัหนงัสือเชิญประชุมที่ไ ด้
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 8 (แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)) 

โดยเหตผุลที่บริษัทเห็นสมควรให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) เนื่องจาก บริษัทเห็นว่า การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ท าให้บริษัทสามารถเพิ่มสภาพคลอ่ง
ทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทนุส าหรับรองรับการขยายธุรกิจ และยงัเป็นการเพิ่มศกัยภาพของบริษัทในการลงทนุต่างๆ 
โดยสามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริษัทในการลงทนุในแต่ละโครงการได้ทนัทีที่โครงการดงักลา่วมีความ
ชดัเจน โดยไม่จ าเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทนุที่ยงัไม่มีความ
ชดัเจนและอาจไม่เกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นและอาจท าให้ผู้ ถือหุ้นรับผลกระทบจากการเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว ไม่ว่าในสว่นของการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control 
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Dilution) ในขณะที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมลูค่าของบริษัทที่จะเพิ่มมากขึน้ และผลตอบแทนจากการลงทนุที่ดีใน
อนาคต จากการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท  

อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ดงักลา่ว อาจมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ในด้านผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และอาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น (Control Dilution) ส าหรับกรณีจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั โดยสงูสดุไม่
เกินร้อยละ 10 

 
ส่วนที่  2 :  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 30,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ

การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 ที่อาจเกิดขึน้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทยงัไม่สามารถค านวณอตัราการปรับสิทธิของ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 ได้ในขณะนี ้
เนื่องจากในการค านวณราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใหม่นัน้ จะต้องค านวณจากราคาตลาดของหุ้นสามญัของ
บริษัทซึ่งจะต้องค านวณจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดใน
ตลาดหลกัทรัพย์ ในระหว่าง 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั
ที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ในการนี ้บริษัทจึงได้ประมาณการจ านวนหุ้นสามญัที่จะได้
ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 เป็นจ านวน 30,000,000 หุ้น ทัง้นี ้เมื่อสามารถค านวณอตัรา
การใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิได้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 ทราบต่อไป 

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและ
หลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 257,530,420 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามที่กลา่วในข้างต้น 

ดงันัน้จึงขอเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิตามรายละเอียดทัง้หมดที่ได้น าเสนอ 
ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 
-ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือแสดงความคดิเห็น- 
และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 257,530,420 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและมีสทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 436,190,905 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 100 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0  

 
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนีท้างบริษัทได้น าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนีไ้ว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยในสว่นของเหตผุลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับเง่ือนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใน

วงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี ้

วตัถปุระสงค์ : เพื่อใช้เพิ่มสภาพคลอ่ง และ/หรือใช้ช าระคืนหนี ้และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจ  

ประเภทของหลกัทรัพย์ : หุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น 
หรือคืนเงินต้นครัง้ดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
นัน้ ๆ 

วงเงิน : มลูคา่รวมของหุ้นกู้ที่ยงัไมไ่ถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ก าหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 
(สองพนัล้านบาทถ้วน) หรือในสกลุเงินอื่นในอตัราที่เทียบเทา่ 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 
อายขุองหุ้นกู้  : ส าหรับหุ้นกู้ ระยะสัน้ไมเ่กิน 270 วนั และส าหรับหุ้นกู้ ระยะยาวไมเ่กิน 10 ปี 
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจ ากดั และ/หรือ

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ทัง้หมด หรือบางสว่น 
ซึง่อาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามระเบียบ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.)  

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแตล่ะครัง้ 
เง่ือนไขอื่น ๆ  : ข้อจ ากดัและเง่ือนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้  อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครัง้ 

มลูคา่ที่ตราไว้ ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อตัราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  วิธีการ
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ออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และ
การจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอ านาจของกรรมการผู้จดัการและมอบ
อ านาจให้แก่ กรรมการผู้จดัการในการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท / แต่ละชนิดในแตล่ะครัง้ 
รวมทัง้ให้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้นัน้ ๆ ให้ส าเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
ซึง่รวมถึงมีอ านาจในการแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย การเข้าท า
และลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement  

 
เง่ือนไขอื่น ๆ (ตอ่) 

  
และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เ ก่ียวข้อง การจัดท าและยื่นค าขอและเอกสารต่าง ๆ กับ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) หนว่ยงานราชการ
ที่เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง เป็นต้น และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอต่อที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 

ดงันัน้จึงขอเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนุมตัิตามรายละเอียดทัง้หมดที่ได้น าเสนอ 
ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 
-ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือแสดงความคดิเห็น- 
และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและมีสทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 436,191,005 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0 0.00 

 
วาระที่ 15 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

- ไมม่ี - 
 



 

หน้าที่ | 30 

ภายหลงัจากวาระนี ้ประธานฯ ได้สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามเพิ่มเติมหรือไม ่ซึง่ในท่ี
ประชุมไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ ถือหุ้นทุกท่ าน และกล่าวปิด
ประชมุในเวลา 15.55 น. 

 
 

 
 

ลงนาม....................................................... 
(พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์) 
ประธานกรรมการบริษัท 

 

 
ลงนาม....................................................... 

(นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์) 
เลขานกุารบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวสบุงกช หงษ์ทอง     ผู้ช่วยนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
   ผู้บนัทกึการประชมุ  
 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ  ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชมุ 
 
 


