
 
 
 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) 

วนัพุธท่ี 25 เมษำยน 2561  

เวลำ 09.00 น. 

 

ณ หอ้งศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 

โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ 

เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 

 

เร่ิมลงทะเบียนเวลา 08.00 น. 
กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวนัประชุม เพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
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ที ่ECF2 009/2561 
         

10 เมษายน 2561 
 
เร่ือง ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/ 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2) 

2. รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3 และ 4) 

3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 

4. ประวติักรรมการท่ีเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง และค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 

5. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 

6. การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 8) 

7. รายละเอียดของการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 6 และขอ้ 35 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 9) 

8. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 

 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
 การมอบฉนัทะและวธีิการมอบฉนัทะ 
 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียง 

10. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
11. ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
12. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 
13. แบบค าขอรับรายงานประจ าปีเป็นรูปเล่ม 

บริษัทขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือทราบถึงการงดแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับ

แนวทางท่ีหน่วยงานก ากับดูแลได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของช าร่วยในการประชุมให้กับผู้ถือหุ้น  
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14. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 
15. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ท่ีตอ้งน ามาในวนัประชุม)  
 
ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 12 

มีนาคม 2561 ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561  ในวนัพุธท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2560 เมือ่วนัที ่2 ตุลาคม 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล การประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ของบริษทัไดถู้กจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 
2560 โดยไดมี้การจดัท ารายงานการประชุม และจดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นับแต่วนัท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ecf-furniture.com เพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ไดรั้บทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้ง ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
วตัถุประสงค์และเหตุผล สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัย่อยในรอบปีบัญชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงส่งมา
ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 รับทราบผลการ
ด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  2  

การลงมติ –เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อย ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ
บริษทั ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยสรุปสาระส าคญัตามงบ
การเงินรวมได ้ดงัน้ี 
  

http://www.ecf-furniture.com/
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รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2559 เปลีย่นแปลง 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) เพิม่ขึน้/ลดลง 

สินทรัพยร์วม 2,782.77 2,357.28 18.05% 

หน้ีสินรวม 1,753.73 1,698.18 3.27% 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,029.03 659.1 56.13% 

ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ 207.50 142.21 45.91% 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธิ 1,444.62 1,370.78 5.39% 

รายไดร้วม 1,478.68 1,392.49 6.19% 

ตน้ทุนขาย 1,004.20 983.27 2.13% 

ค่าใชจ่้ายรวม 415.59 366.338 13.44% 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 19.50 32.832 -40.61% 

ภาษีเงินได ้ 11.65 10.709 8.80% 

ก าไรส าหรับปี 66.74 65.01 2.67% 

ก ำไรส ำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 73.05 62.44 16.99% 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 66.74 226.35 -70.51% 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 73.05 224.94 -67.53% 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอคัรเดช เปล่ียนสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั แลว้ เห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณา
อนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากเห็นวา่ ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไรและหากบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิ
ให้จ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน
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ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้
จ านวน 3.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.04 ของก าไรสุทธิประจ าปี  

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณารับทราบ
การจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
ดงัน้ี 

4.1  จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หรือคิดเป็นเงินจ านวน 3,600,000 บาท 

4.2  จดัสรรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0603 บาท แบ่งเป็นการจ่ายจากส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) 0.0173 บาทต่อหุ้น และส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 
0.0430 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 51,957,827 บาท (หา้สิบเอด็ลา้นเกา้แสนหา้
หม่ืนเจ็ดพนัแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถว้น) โดยก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิไดร้ับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นภายใน
วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลขา้งตน้ มีอตัราสูงกวา่นโยบายการจ่ายปันผล
ของบริษทั 

4.3  ก าไรส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะจดัเป็นก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรต่อไป ทั้งน้ี สิทธิในการไดรั้บเงิน
ปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2561 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 

และ 18 สรุปใจความส าคญัวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัมารับต าแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัมีจ านวนทั้งหมด 9 ท่าน ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 คร้ัง
น้ี กรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายช่ือ
คณะกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระในรอบน้ีตามมติท่ีไดพิ้จารณาน าเสนอช่ือโดยคณะกรรมการสรรหา 
ประกอบดว้ย 

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์
2. นายชาลี สุขสวสัด์ิ 
3. นางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ 
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ทั้งน้ีบริษทัไดมี้ประกาศเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรได้รับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยน าประกาศข้ึนแสดงในเวบ็ไซต์ของบริษทัแลว้ ตั้ งแต่วนัท่ี 26 กันยายน ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 แต่ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นเหมาะสมเขา้มาให้พิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ 
ทั้ง 3 ท่าน ตามรายช่ือท่ีน าเสนอเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศของ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด รวมทั้ งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์เป็นอยา่งดีซ่ึงจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั สมควรเลือกกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน 
กลบัเขา้เป็นกรรมการและเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพิ้จารณา
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายช่ือบุคคลดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง  

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ เพ่ือด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
2. นายชาลี สุขสวสัด์ิ เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  
3. นางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  

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

รายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4  
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษทัจะพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล) 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 24 คณะกรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติอนุมติั 

หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดน้ าเสนอค่าตอบแทน
โดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ 
การพิจารณาจ านวนบริษทัย่อย บริษทัร่วม ท่ีเพิ่มข้ึนตามโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ท่ีบริษทัได้รับจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะน าขอ้มูลค่าตอบแทนที่ก าหนดในเบ้ืองตน้ไปเปรียบเทียบอา้งอิงกบัขอ้มูล
สรุปผลส ารวจขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-
ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายไดข้องบริษทั และแยกตามขนาดก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั 
ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2559  

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561
อนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ของบริษทั ประจ าปี 2561 ภายในวงเงินไม่
เกิน 9,000,000 บาทต่อปี ดงัน้ี 
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อตัราค่าตอบแทนรายเดือน 

ต าแหน่ง 
อตัราค่าตอบแทน 

(บาทต่อท่านต่อเดอืน) 
ประธานกรรมการ 34,000 
กรรมการ 24,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 
กรรมการตรวจสอบ 24,000 

หมายเหตุ : อตัราค่าตอบแทนรายเดอืน ปรับเพิม่ขึน้จากปีที่แล้วในอตัราละ 6,000 บาทต่อท่านต่อเดอืน  

 
ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด : จ านวน 7,000 บาท ต่อท่านต่อคร้ัง (โดยยงัคงอตัราเดิม

เท่ากบัปีท่ีผา่นมา) ประกอบดว้ย 
1) คณะกรรมการบริษทั 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ  
3) คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง 
4) คณะกรรมการสรรหา 
5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
ส าหรับรายละเอียดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด

ยอ่ยต่าง ๆ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 รายงานประจ าปี 2560  
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นวงเงิน
จ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนได้
ก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ห้ารอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดั
ส านักงานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติั
หนา้ท่ีเน่ืองจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยสอบรอบปีบญัชีนบัแต่
วนัท่ีผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือผูส้อบบัญชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เห็นควรและเหมาะสม 
เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปี 2561 เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการสอบ
บัญชี มีอตัราค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมทั้ งปฏิบัติหน้าท่ีในปีท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี และเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับ
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ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สีย
กบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ / ผูบ้ริหาร หรือผูที้่เ ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยก าหนดค่า
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 2,450,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
เสนอให้ท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือผูส้อบบัญชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เห็นควรและ
เหมาะสมเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2561 และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
2,450,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35.  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นไปตามเหตุผลในแต่ละขอ้ ดงัน้ี  
 ขอ้ 6 ตามท่ีไดรั้บแจง้จากฝ่ายกฎหมาย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) โดย

ฝ่ายกฎหมายเห็นควรให้บริษทัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั โดยระบุวา่ “หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นชนิด
ระบุช่ือผูถื้อ” เน่ืองจากตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ก าหนดคุณสมบตัิให้หุ้นสามญัท่ีจะขอจดทะเบียนตอ้งเป็นหุ้น
ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น (ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 6 กล่าวถึงเฉพาะ “ใบหุ้น” ซ่ึงไม่ใช่ “หุ้น”)  

 ขอ้ 35 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
โดยค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 35 (เฉพาะในวรรคสามเดิม) 
เป็นการแกไ้ขตามค าสั่งหัวหนา้คณะ คสช. ท่ี 21/2560 ขอ้ 9 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัการ
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 6. และขอ้ 35. เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีไดรั้บแจง้จากฝ่ายกฎหมาย ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที ่10 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัจะเปิดให้ผูถื้อหุ้น
ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง
และประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอก
ขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 12 หรือสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.ecf-
furniture.com พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9 และเพ่ือให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน โปรดส่งกลบัมายงับริษทัภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2561 ทั้งน้ี บริษทัไดอ้  านวยความ
สะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉันทะให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย  

http://www.ecf-furniture.com/
http://www.ecf-furniture.com/
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กรณีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามท่ีตอ้งการให้บริษทัช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมท่ีน าเสนอ
ในคร้ังน้ี สามารถจดัส่งค าถามล่วงหน้าไดท่ี้ e-mail : ir@eastcoast.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2152-7305 

อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561  (Record Date) 
ในวนัจนัทร์ท่ี 26 มีนาคม 2561  
 

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

mailto:ir@eastcoast.co.th%20หรือ
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่1 

ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่2 

 
รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่2/2560 

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

ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “ECF”) ไดใ้หข้อ้มูลต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพ่ือก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 

น้ี บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เป็นเงิน 194,937,946.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแลว้ 
779,751,786 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 259,349,716.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวน
หุ้นสามญั 1,037,398,866 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  

เม่ือเร่ิมเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ มาเขา้ร่วมการประชุมจ านวนทั้งส้ิน 135 ราย โดย
มาประชุมดว้ยตวัเอง 42 ราย และรับมอบฉนัทะ 93 ราย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตวัเอง 42 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 424,781,917 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 54.4766 
2. ผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 93 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 165,797,805 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 21.2629 
3. รวมจ านวนทั้งส้ิน 135 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 590,579,722 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 75.7395 ของจ านวน

หุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ซ่ึงมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ
ยงัคงรับลงทะเบียนต่อไป 

บริษทัฯ ได้แนะน าประธานกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย และฝ่ายกฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุมเพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงใน
การประชุม เพ่ือใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามล าดบั ดงัมี
รายนามต่อไปน้ี 

 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. พลเอก เทอดศกัด์ิ**  มารมย ์ ประธานกรรมการบริษทัฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  

  บริหารความเส่ียง และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการอิสระ 
5. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
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6. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ  รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
7. นายอารักษ ์ สุขสวสัด์ิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
8. นางสาวทิพวรรณ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั 
9. นางวราภรณ์  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ 
**โดยมี พลเอก เทอดศักด์ิ มารมย ์ในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

และ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 -ไม่มี- 
 
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

1. นางสาวพชนนั  สิงห์ภู่  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ 
1. นางสาวสาริสา  ทองกิตติกลุ  ผูช่้วยเลขานุการบริษทัฯ 

 
ทีป่รึกษาทางการเงนิจาก บริษัท โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั 

1. นายศิรัตน์  รัตนไพฑูรย ์ Executive Director 
2. นางสาวนวลนภา  ศิริโรจน์จรัส Vice President  

 
ทีป่รึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท ฮันตนั แอนด์ วลิเลีย่มส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

1. นางกมลวรรณ ศิวรักษ ์ Senior Associate 
2. นายธีรศกัด์ิ  เพช็รไพบูลย ์ Associate 

 
บริษทัฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเพ่ือใหทุ้กท่านเขา้ใจเก่ียวกบักติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง

และวธีิการค านวณคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 

กตกิาการประชุม 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม จะไดรั้บแจกบตัร

ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมการประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉันทะ
เรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน ซ่ึงมติดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุ้นไดร้ะบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ
และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามก่อนท าการลงมติ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
กรุณายกมือ และเดินไปท่ีไมโครโฟนท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัท่าน พร้อมแจง้ช่ือ นามสกุล หากเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ตอ้ง
แจ้งช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะดว้ยทุกคร้ัง เพ่ือบริษทัฯ จะได้ท าการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่าง
ถูกตอ้ง เม่ือมีการลงมติในวาระนั้นๆ แลว้ เจา้หนา้ท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ 
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3. จ านวนผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเขา้มาประชุม
เพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลบัก่อนการประชุมส้ินสุด กรุณาลงทะเบียนกลบัพร้อม
ส่งคืนบตัรลงคะแนนท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้หนา้ประตูทางออกดว้ย อน่ึง บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุก
ท่านคืนเม่ือเสร็จส้ินการประชุมเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐาน โดยมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนต่อไป 

 
วธีิการลงคะแนน 

1. ผูถื้อหุน้ทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ในกรณีผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเป็นพิเศษ จะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ หากไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเคร่ืองหมายถูก () 
หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึง ลงในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน 
และส่งใหเ้จา้หนา้ท่ี หากใส่เคร่ืองหมายไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน การลงคะแนนเสียงนั้นๆ จะถือวา่เป็นบตัรเสีย  

2. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือข้ึน จะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไป
เก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและถือว่าคะแนนท่ีเหลือเป็น
คะแนนท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ หากไม่มีผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือวา่ท่ีประชุม
เห็นชอบ 
 

การนับคะแนนเสียง และวธีิการค านวณคะแนนเสียง 
1. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 จะแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
ก. วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ 

วาระท่ี 2, 5, 6, และ 9 โดยบริษทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึง
ลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และบตัรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

ข. วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไดแ้ก่ วาระท่ี 3, 4, 7 และ 8 โดยบริษทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง นบัจาก
เสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

2. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฎท่ีหนา้จอเพื่อแสดงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ 
ส าหรับเอกสารประกอบการประชุม บริษทัฯ ได้ด าเนินการจัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 แลว้ ซ่ึงได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์ตอ้งการรับเอกสารเพ่ิมเติม 
สามารถรับได ้ณ บริเวณโตะ๊ลงทะเบียนของบริษทัฯ 

 
เร่ิมการประชุม 

พลเอก เทอดศักด์ิ มารมย ์ประธานกรรมการบริษทัฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ี
เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี                
 
วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซต์ของ
บริษทัฯ  และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน 2560 ซ่ึงบริษทัฯ 
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ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุม
ผูถื้อหุ้น  

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวมทั้งส้ิน 10 
วาระ 

-วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง- 
 
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 1/2560 เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 

ประธานฯ ได้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2560 ของบริษทัฯ ซ่ึงถูกจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และบริษทัฯ ไดบ้นัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้ และจดัท ารายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ี
ประชุม รวมถึงเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทั www.ecf-furniture.com รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 (ส าเนา
รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติมหรือไม่ และ
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทัฯ ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31  
พฤษภาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,091,175 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

หมายเหตุ :   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 20 ราย  
คิดเป็นจ านวนหุน้ 9,511,453 หุน้ 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผูช่้วยเลขานุการบริษทั นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล (“ผู้ช่วยเลขาฯ”) น าเสนอ

รายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ผูช่้วยเลขาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

http://www.ecf-furniture.com/
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ตามท่ีบริษทัฯ มีแผนธุรกิจท่ีจะขยายก าลงัการผลิต และขยายฐานลูกคา้ในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือการขยายธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกั และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลงังานต่าง 
ๆ อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ซ่ึงบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการศึกษา
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าในหลายโครงการ ซ่ึงหากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็นไปไดแ้ละ
ความคุม้ค่าในการลงทุนในโครงการดงักล่าว บริษทัฯ อาจมีการพิจารณาอนุมติัเพ่ือเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นใน
อนาคต ดงันั้น เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการขยายธุรกิจ และรองรับการเขา้ลงทุนโครงการต่าง ๆ ดงักล่าว 
บริษทัฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีปรากฎใน
วาระท่ี 7 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายซ่ึงเหลือจากการจดัสรรไว ้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

การลดทุน รายละเอยีด 

 จ านวนหุ้นคงเหลือจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1 
(“ECF-W1”) ซ่ึงหมดอายุเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 
2560 

 หุ้นคง เห ลือจากการใช้สิท ธิ  ECF-W1  จ านวน 
116,660 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท หรือคิด
เป็นทุนจดทะเบียน  29,165 บาท 

 จ านวนหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (แบบเดิม) ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 หุ้นรอง รับการ เ พ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(แบบเดิม) จ านวน  227,530,420 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0 .25  บาท หรือคิด เป็นทุนจดทะเ บียน 
56,882,605 บาท 

 จ านวนหุน้เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิ ECF-W1  จ านวนหุน้เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ECF-W1 จ านวน 
30,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท หรือ
คิดเป็นทุนจดทะเบียน 7,500,000 บาท 

 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข

เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) ซ่ึงก าหนดให้ บริษทัฯ จะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออก
หุ้นใหม่เพ่ิมข้ึนเม่ือหุ้นทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ 
หุน้ท่ีเหลือตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 10/2560 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 จึงไดมี้มติใหเ้สนอ

เร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  
ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

จ านวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,937,946.50 บาท โดย
การตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 257,647,080 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เน่ืองจากหุ้น
สามญัท่ีถูกตดัท้ิงในคร้ังน้ีเป็นหุน้สามญัท่ีเหลือจากการจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการด าเนินการต่าง ๆ รายละเอียดตามท่ีไดก้ล่าว
ไวข้า้งตน้  
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 ทุนจดทะเบียน (บาท) จ านวนหุน้ (หุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ (บาท) 
จากเดิม 259,349,716.50 1,057,398,866 0.25 
ลดลง 64,411,770 257,647,080 0.25 
เป็น 194,937,946.50 799,751,786 0.25 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ โดยในวาระ

น้ีมีผูถื้อหุน้สอบถามดงัต่อไปน้ี  
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น  มีประเดน็สอบถาม  3  เร่ือง ดังต่อไปนี ้  
1) เหตุใดถึงไม่ก าหนดให้วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 เป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกันกับวาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 

เน่ืองจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดก าหนดให้การท่ีจะเพ่ิมทุนได้น้ัน จะต้องมีการลดทุนให้หมดก่อน  
2) การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate มีการขออนุมติัจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส าหรับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights 

Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และเป็นการเพ่ิมทุนจ านวนมาก จึงต้องการ
สอบถามว่าเงินเหล่านี้มีแผนการ หรือวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนหรือไม่ว่าจะน าไปใช้เพ่ือประโยชน์
อะไร เม่ือไร และอย่างไร และขอสอบถามว่าการขออนุมติัจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  น้ัน จ านวนหุ้นท่ีขออนุมัติเป็นจ านวนท่ี
บริษัทฯ ต้องการและเพียงพอแล้วใช่หรือไม่ จะได้ไม่ต้องมีการอนุมติัแก้ไขใหม่  

3) การแก้ไขบริคณห์สนธิว่า การลดทุน และเพ่ิมทุนน้ันต้องท าทีละรายการ และเสียค่าธรรมเนียมทีละ
รายการใช่หรือไม่ สามารถท าสรุปรวมยอดแล้วเสียค่าธรรมเนียมเพียงรายการเดียวคือรายการสุดท้าย 
ได้หรือไม่ 

ผู้ช่วยเลขาฯ  กล่าวชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับค าถามแรกเร่ืองของความเก่ียวเน่ืองของวาระขอให้ท่ีปรึกษา
ทางกฎหมายเป็นผู้ให้ข้อมูล และส าหรับค าถามท่ีเก่ียวกับเร่ืองการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ขอให้ท่ีปรึกษาทางการ
เงินเป็นผู้ให้ข้อมลูแก่ท่ีประชุม 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  กล่าวชี้แจงในประเดน็ท่ี 1 ว่า เร่ืองลดทุนกับเร่ืองเพ่ิมทุนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกัน แต่
สาเหตท่ีุก าหนดให้เฉพาะเร่ืองของวาระท่ี 5 ถึง 9 เป็นวาระต่อเน่ืองกันเน่ืองจากเป็นเร่ืองของการระดมทุน การเพ่ิมทุน จึง
ก าหนดให้เป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกัน แต่ส าหรับเร่ืองลดทุน เห็นว่าเป็นขั้นตอนในการด าเนินการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จ ากัด ซ่ึงเม่ือแยกกันแล้ว ถ้าท่ีประชุมฯ ลงมติอนุมัติวาระลดทุนผ่านไปแล้ว  หากในวาระท่ี 5 ถึง 9 กลับไม่ผ่าน ในคราว
หน้าบริษัทฯ กย็งัสามารถเพ่ิมทุน และด าเนินการระดมทุนต่อไปได้อยู่  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน  กล่าวชี้แจงในประเดน็ท่ี 2 ว่า ขออนุญาตชี้แจงเป็น 2 ส่วนส าหรับการออก และเสนอ
ขาย ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“ECF-W2”) 
และ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (“ECF-W3”)  และการขออนุมติัการเพ่ิมทุนลกัษณะ 
General Mandate ว่าบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในระยะยาวในระดับ 2 ถึง 4 ปี ซ่ึงหลายโครงการได้มีการประกาศไปแล้ว ไม่
ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงใช้เงินลงทุนในระดับ
พันล้านบาท ซ่ึงเงินทุนจากการออก ECF-W2 และ ECF-W3 กน่็าจะเพียงพอส าหรับโครงการนี้ ท้ังนีย้ังไม่รวมถึงโครงการ
อ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณา หรือจะมีโอกาสในอนาคต  

ในส่วนของ General Mandate ขอเรียนว่า การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate น้ันเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ค่อนข้างรัดกมุ และปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้วนอยู่แล้วในระดับหน่ึง กล่าวคือการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใน
ลักษณะ General Mandate ถ้าเป็นลักษณะการเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จะจัดสรรได้สูงสุดท่ีร้อยละ 30 
ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน ซ่ึงผู้ ถือหุ้นทุกท่านกไ็ด้สิทธิเท่ากันหมด ส่วนในลักษณะบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 



  

  15 | ห น้ า ท่ี  

 

กจ็ะจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระปัจจุบัน และราคาท่ีเสนอขายกต้็องไม่ใช่ราคาต า่ ซ่ึงการจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนในลกัษณะนีมี้กลไกปกป้องผู้ถือหุ้นแล้วในระดับหน่ึง 

ซ่ึงการขออนุมัติเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท าให้บริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันส้ัน
และเป็นการเพ่ิมความคล่องตัวให้กับบริษัทฯ 

ท่ีปรึกษากฎหมาย  กล่าวชี้แจงในประเดน็ท่ี 3 ว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทฯ จะสามารถเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนจากการออกหุ้นใหม่กต่็อเม่ือหุ้นจ าหน่ายออกได้แล้วท้ังหมด ดังน้ัน ตาม พ.ร.บ. มหาชน บริษัทฯ เพ่ิมทุนใน
คราวนี้ได้จะต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ ก่อนการเพ่ิมทุน 
ดังน้ัน การลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนจึงเป็นเร่ืองท่ีแยกต่างหากจากกัน การจดทะเบียนแก้ไขบริคณห์สนธิต้องท าแยก
รายการระหว่างการลดทุน และการเพ่ิมทุน และต้องเสียค่าธรรมเนียมท้ังสองรายการ จะน ามารวมไม่ได้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี 
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 39 (2) ในวาระน้ีตอ้งการคะแนนเสียงลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม
ในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,937,946.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของ
บริษทัฯ จ านวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,091,578 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

หมายเหตุ :   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 2 ราย  
คิดเป็นจ านวนหุน้ 403 หุน้ 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีจะมอบหมายให้ผูช่้วยเลขาฯ น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับ

ระเบียบวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ผูช่้วยเลขาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2560 ซ่ึง

จดัประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติใหเ้สนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 เพื่อพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
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บริษทัฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 194,937,946.50  บาท (หน่ึงร้อยเกา้สิบส่ีลา้นเกา้แสนสามหม่ืนเจ็ด
พนัเกา้ร้อยส่ีสิบหกบาทหา้สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น : 779,751,786 หุน้ (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนห้าหม่ืนหน่ึง
พนัเจ็ดร้อยแปดสิบหกหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ : 0.25  บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น :    
 หุน้สามญั : 779,751,786 หุน้ (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนห้าหม่ืนหน่ึง

พนัเจ็ดร้อยแปดสิบหกหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี-  หุน้ (ไม่มี)” 
 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัไปเม่ือวาระก่อน บริษทัฯ 

ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัและ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายในการจดทะเบียนมีอ านาจในการด าเนินการ
ยื่นค าขอแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และให้มีอ านาจแกไ้ขและ
เพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 39 (2) ในวาระน้ีตอ้งการคะแนนเสียงลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้ง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 
มอบหมายในการจดทะเบียนมีอ านาจในการด าเนินการยื่นค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และให้มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,091,680 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

หมายเหตุ :   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 3 ราย  
คิดเป็นจ านวนหุน้ 102 หุน้ 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 
(ECF-W2) จ านวน 194,937,946 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากวาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 เป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้น ใน

การพิจารณาอนุมติัเร่ืองตามวาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 จะถือเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้
รับการอนุมติัจะถือวา่เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ต่อไป โดยจะถือวา่
การพิจารณาอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีปรากฎรายละเอียดวาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ทางบริษทัฯ ไดส่้งเอกสารสรุปรายละเอียดท่ีส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั อีสตโ์คสท์เฟอร์นิ
เทค จ ากดั (มหาชน) (ECF-W2) ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
(สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย (1) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ECF-
W2) และ (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (ECF-W3) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ และในวาระน้ีไดม้อบหมายให ้ผูช่้วยเลขาฯ น าเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระน้ีต่อท่ี
ประชุม  

ผูช่้วยเลขาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  
ตามท่ีบริษทัฯ มีแผนธุรกิจท่ีจะขยายก าลงัการผลิตในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั

ของบริษทัฯ ดว้ยการลงทุนเพ่ิมในเคร่ืองจกัรแบบก่ึงอตัโนมติัส าหรับกระบวนการผลิตสินคา้ และการขยายฐานลูกคา้ให้
เพ่ิมข้ึนจากเดิม และ/หรือการขยายธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลงังานต่าง ๆ 
โดยผ่านบริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศเมียนมาร์ท่ีเขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษทั พลงังานเพื่อโลก 
สีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล โดยลงทุนผ่านบริษทั เซฟ เอนเนอร์จี  
โฮลด้ิงส์ จ ากดั (“SAFE”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนท่ี ECF-P เขา้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งน้ี SAFE มีแผนจะเขา้ลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลอ่ืนอๆ เพ่ิมเติมในอนาคต และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดอี้กหลาย
โครงการ โดยบริษทัฯ ไดพิ้จารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง  ๆ  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัฯ 
รวมทั้งพิจารณาจากสภาวะตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงมีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขาย ECF-W2 จ านวน 
194,937,946 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค 

จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W2”)  
ชนิดของหลกัทรัพย ์  ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 
จ านวนท่ีออก : 194,937,946 หน่วย 
ราคาต่อหน่วย : 0.00  บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 3 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับ

สิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 20 ตุลาคม 2560 หรือวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด   
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 1 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วธีิการจดัสรร : ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ จะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในอตัรา  4 
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หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดเศษท้ิง) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 

2560 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิและสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิไดอี้ก 5 คร้ัง จนถึงส้ินสุดวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิ ทั้งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังจะตรงกบัวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2561 วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 
2561 และคร้ังสุดทา้ยก าหนดให้ตรงกบัวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
ในกรณี ท่ีว ันก าหนดการใช้สิท ธิใด  ๆ  ตรงกับวันหยุดท าการของ 
บริษทัฯ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้ โดย
บริษทัฯ จะไม่ขยายอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกให้
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

อ่ืนๆ : คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของ บริษทัฯ และ/
หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้
อ านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจในการ 
(1) ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อันจ าเป็นและ

สมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและ
การยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

โดยสรุปรายละเอียดผลกระทบของแต่ละทางเลือก เป็นดงัต่อไปน้ี  
กรณีที ่1: กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรร ECF-W2 และ ECF-W3 และผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ เป็นผูใ้ช้

สิทธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจ านวน ทั้งน้ี ในกรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของสัดส่วน
การถือหุน้ (Control Dilution) 

กรณีที ่2:  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรร ECF-W2 เพียงอยา่งเดียว และ ECF-W2 มีการเปล่ียนมือจากผู ้
ถือหุน้เดิมของบริษทัฯ เป็นนกัลงทุนอ่ืน โดยนกัลงทุนอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิของ ECF-W2 ทั้งจ านวน 

กรณีที ่3:  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรร ECF-W3 เพียงอยา่งเดียว และ ECF-W3 มีการเปล่ียนมือจากผู ้
ถือหุน้เดิมของบริษทัฯ เป็นนกัลงทุนอ่ืน โดยนกัลงทุนอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิของ ECF-W3 ทั้งจ านวน 
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กรณีที ่4:  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรร ECF-W2 และ ECF-W3 และ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการ
เปล่ียนมือจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ เป็นนักลงทุนอ่ืน โดยนกัลงทุนอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้ ง
จ านวน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 10/2560 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติให้เสนอเร่ือง

ดงักล่าวต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W2 จ านวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิด

มูลค่า ในอตัราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิให้ปัดท้ิง และก าหนด
ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเท่ากบั 3 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สรุป
รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF-
W2) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)) 

(ข) ให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

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

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ECF-W2 (Record date) ในวนัองัคารท่ี 10 ตุลาคม 

2560 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัพธุท่ี 11 
ตุลาคม 2560 และก าหนดวนัจดัสรร ECF-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในวนัศุกร์ท่ี 20 ตุลาคม 2560 

จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย  ECF-W2 จ านวน 194,937,946 หน่วย ซ่ึงจะ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในคร้ังน้ี 

ภายหลงัจากการช้ีแจงสรุปรายละเอียดท่ีส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และมีผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามในวาระน้ี ดงัต่อไปน้ี  

นายศักด์ิชัย สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น  มีประเดน็สอบถาม 2 เร่ือง ดังนี ้
1) ถามว่าโครงการในอนาคตในอีก 3 ปี จะใช้เงินประมาณเท่าไร และภายในระยะเวลา  3 ปี บริษัทฯ จะมี

การเพ่ิมทุนอีกหรือไม่ 
2) สอบถามว่า เงินท่ีได้จากการใช้สิทธิของ ECF-W2 น้ันคาดหมายว่าจะน าไปลงทุนอย่างไร ในวงเงิน

เท่าไร และจะขายหมดในวันแรก หรือทยอยขาย และถามต่อเน่ืองว่าจะน าเงินจาก ECF-W3 ไปลงทุน
อย่างไร ในวงเงินเท่าไร เน่ืองจากในการประชุมคราวก่อนกมี็การเพ่ิมทุนเพ่ือเข้าไปลงทุนในโครงการท่ี
พม่ากว่าร้อยละ 20 

นายอารักษ์ สุขสวัสด์ิ  กรรมการผู้ จัดการ (“กรรมกำรผู้จัดกำร”) ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ทิศทางในการลงทุน
ของบริษัทฯ น้ันเป็นไปตามแผนธุรกิจ 3 ปี ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยก่อนท่ีจะมาหาเงินลงทุน ซ่ึงแผนการบางอย่าง
ก็เปิดเผยไม่ได้ เน่ืองจากยังอยู่ ในช่วงศึกษา จึงไม่สามาถเปิดเผยข้อมูลได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และขอเรียนต่อท่ีประชุมว่า การจะลงทุนใด ๆ บริษัทฯ ได้ค านึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดของผู้ ถือ
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หุ้นทุกราย และขอชี้แจงว่า ระยะเวลาในการออก ECF-W2 และ ECF-W3 น้ันออกมาเพ่ือรองรับในระยะเวลาเดียวกับท่ี
บริษัทฯ จะไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ ส าหรับตัวอย่างของโครงการท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศออกมาแล้วกไ็ด้แก่ (1) โครงการ
ท่ีพม่าท่ีมีความชัดเจนแล้วว่าต้องใช้เงินลงทุนกว่าพันล้านบาท (2) ธุรกิจโรงงานเฟอร์นิเจอร์เองก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะ
เติบโตขึน้ปีละร้อยละเท่าไรใน 3 ปีข้างหน้า  (3) COSTA  กเ็ป็นอีกธุรกิจท่ีบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมียอดขายให้ได้ครบ
หน่ึงพันล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้า  

และชี้แจงต่อ ในประเด็น ECF-W2 และ ECF-W3 ในเร่ืองความคืบหน้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงมีมูลค่ากว่าพันล้านบาท ก็มีแผนว่าจะวางศิลาฤกษ์ในเดือนพฤศจิกายนนี ้
นอกจากนี ้กย็ังมีโครงการอ่ืน ๆ เช่นโครงการชีวมวล (Biomass) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย แต่ไม่สามารถ
เปิดเผยรายละเอียดได้ เน่ืองจากเกรงว่าจะขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังปัญหาคู่แข่งทางการค้า  

ท้ังนี ้บริษัทฯ มีแผนการทางธุรกิจว่าใน 3 ปีจะท าอะไร และเม่ือถึงเวลาท่ีพร้อมกจ็ะประกาศชีแ้จงให้ทราบ  
 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใดๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี

ผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 39 (1) ในวาระน้ีตอ้งการคะแนนเสียงลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) จ านวน 194,937,946 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามท่ีเสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,664,680 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

หมายเหตุ :   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 3 ราย  
คิดเป็นจ านวนหุน้ 573,000 หุน้ 
 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 

(ECF-W3) จ านวน 129,958,631 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ทางบริษทัฯ ไดส่้งเอกสารสรุปรายละเอียดท่ีส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ

ไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 (สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF-W3) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)) และส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 4 (สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย (1) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 
(ECF-W2) และ (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (ECF-W3)) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
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พร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ และในวาระน้ีประธานฯ ไดม้อบหมายให้ผูช่้วยเลขาฯ น าเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระเบียบวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

ผูช่้วยเลขาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  
ส าหรับเหตุผลของการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีสืบเน่ืองจากวาระท่ี 5 ในการออกและเสนอขาย 

ECF-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ การออกและเสนอขาย ECF-W3 จ านวน 129,958,631 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้นั้น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ และ
เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองภายหลงัจากครบก าหนดอายขุอง ECF-W2 ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ดงัมีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฎในวาระท่ี 5 ขา้งตน้ โดยการก าหนดราคาใชสิ้ทธิของ ECF-W3 จะเป็นแนวทางเดียวกบัการก าหนดราคาใชสิ้ทธิของ 
ECF-W2 คือ วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนกบับริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั (Market Comparable 
Approach) ดว้ยการหาค่าเฉล่ียยอ้นหลงัของอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (P/E Ratio) และอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี 
(P/BV Ratio) ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกบัผลประกอบการของบริษทัฯ ในช่วงปี 2562-2563 
ซ่ึงตรงกบัช่วงระยะเวลาท่ีผูถื้อ ECF-W3 สามารถใชสิ้ทธิ ECF-W3 ได ้โดยสามารถสรุปรายละเอียดส าคญัของECF-W3 ได้
ดงัน้ี 

 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษัท อีสต์โคสท์

เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-
W3”) 

ชนิดของหลกัทรัพย ์  ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 
จ านวนท่ีออก : 129,958,631 หน่วย 
ราคาต่อหน่วย : 0.00  บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 5 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิ 
วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 20 ตุลาคม 2560 หรือวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด   
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วธีิการจดัสรร : ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ จะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในอตัรา 

6 หุน้เดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษใหปั้ดเศษท้ิง) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 

2562 นับจากวนัท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิและสามารถใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดอี้ก 7 คร้ัง จนถึงส้ินสุดวนัครบก าหนดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังจะตรงกบั
วนัท่ี 25 สิงหาคม 2562 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2563 วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 วนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2563 และคร้ังสุดทา้ยก าหนดให้ตรงกบัวนัครบก าหนดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2564 
ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทัฯ 
ให้เล่ือนวนัก าหนดใช้สิทธิคร้ังดังกล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า โดย
บริษทัฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก าหนด
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เรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 
ตลาดรองของ
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

 บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

อ่ืนๆ  คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ 
และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจในการ 
(1) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและ

สมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและ
การยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

 
โดยรายละเอียดผลกระทบของแต่ละทางเลือก เป็นไปตามท่ีไดช้ี้แจงไวใ้นวาระท่ี 5 ขา้งตน้ 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 10/2560 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติให้เสนอเร่ือง

ดงักล่าวต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W3 จ านวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิด

มูลค่า ในอตัราส่วน 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิให้ปัดท้ิง และก าหนด
ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเท่ากบั 5 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
(สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ (ECF-W3)) 

(ข) ให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
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ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ECF-W3 (Record date) ในวนัองัคารท่ี 10 ตุลาคม 
2560 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัพธุท่ี 11 
ตุลาคม 2560 และก าหนดวนัจดัสรร ECF-W3 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในวนัศุกร์ท่ี 20 ตุลาคม 2560 

ภายหลงัจากการช้ีแจงสรุปรายละเอียดท่ีส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ  เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึง
ขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 39 (1) ในวาระน้ีตอ้งการคะแนนเสียงลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขาย ECF-W3 จ านวน 129,958,631 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ 
ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,664,680 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 

354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
เพือ่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ คร้ังที ่2 (ECF-W2) และคร้ังที ่3 (ECF-W3) 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมน้ี ทาง

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นเพ่ือประกอบการพิจารณา ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 (ส าเนาแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ 53-
4)) ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสิอเชิญประชุมแลว้ โดยในวาระน้ีไดม้อบหมายให้ผูช่้วยเลขาฯ น าเสนอรายละเอียด
เก่ียวกบัระเบียบวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 10/2560 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติให้เสนอ

เร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
บริษทัฯ เสนอขออนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 

354,137,269.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 636,797,290 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการ
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เพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ ECF-W2 และ ECF-W3 จึงขอ
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และมีผูถื้อ
หุน้สอบถามในวาระน้ีดงัต่อไปน้ี  

 
นายธารา ชลปราณี  ผู้ถือหุ้น  มีประเดน็สอบถาม 2 เร่ือง ดังนี ้
1) กรณีหุ้นเพ่ิมทุนภายใต้ General Mandate ในวาระเร่ืองการจัดสรรหุ้นว่า หุ้นเพ่ิมตามแบบ General 

Mandate สามารถน าหุ้นท่ีจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมกับส่วนท่ีจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัดรวมกัน
ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 แล้วจัดสรรได้หรือไม่ เน่ืองจากในท่ีสุดตามหลักเกณฑ์การจัดสรรจะสามารถ
ด าเนินการจัดสรรรวม Rights Offering และ Private Placement ไม่เกินร้อยละ 30 อยู่แล้ว 

2) การจัดสรรให้บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) บริษัทฯ มีแผนจะจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนรายใด
หรือไม่ 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  ชีแ้จงท่ีประชุมในประเดน็ท่ี 1 ว่า ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นท่ีจัดสรร
หุ้นให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) คิดเป็นสัดส่วนของทุนช าระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระ
เพ่ิมทุนแบบ General Mandate ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นต้องไม่เกินร้อยละ 30 และไม่เกินร้อยละ 10 ส าหรับการจัดสรรให้
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) แต่ท้ังนีเ้ม่ือรวมกันแล้วจะต้องจัดสรรไม่เกินร้อยละ 30  

กรรมการผู้ จัดการ ชี้แจงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า สาเหตุท่ีไม่สามารถรวมหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนท่ีจัดสรร
ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ภายใต้การเพ่ิมทุนตามแบบ General 
Mandate ได้น้ัน เน่ืองจากเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดสรรโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงสัดส่วนดังกล่าวเป็นสัดส่วนสูงสุดท่ีจัดสรรได้
ตามกฎหมาย ท้ังนี ้การจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) หรือให้แก่
บุคคลในวงจ ากัดจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทฯ ส่วนบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนตามแบบ 
General Mandate ให้แต่เฉพาะผู้ ถือหุ้นเดิมหรือเฉพาะบุคคลในวงจ ากัดหรือไม่น้ัน ในเบื้องต้นขอเรียนว่าบริษัทฯ จะ
ตัดสินใจโดยส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นให้น้อยท่ีสุด  

กรรมการผู้ จัดการ  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมในประเดน็ท่ี 2 ว่า ในเบือ้งต้นการตัดสินใจกระท าการใด ๆ ของบริษัทฯ 
ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นให้น้อยท่ีสุดและด าเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และจะเป็นการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามแบบ General Mandate เพ่ือให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงสุด และเป็น
ประโยชน์กับนักลงทุนสูงสุด 

ประธานฯ  ได้แจ้งท่ีประชุมเพ่ิมเติม ถึงแนวทางด าเนินการของบริษทัฯ ว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาและด าเนินการ
ทุกอย่างด้วยความโปร่งใส แต่ข้อมูลบางอย่างยังไม่อยู่ในขั้นตอนท่ีสามารถเปิดเผยได้ ท้ังนี ้บริษัทฯ มุ่งหวังผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 39 (2) ในวาระน้ีตอ้งการคะแนนเสียงลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท 
เป็น 354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อ
รองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) และคร้ังท่ี 3 (ECF-W3)  ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีจากจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,311,880 99.94 
2. ไม่เห็นดว้ย 100 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 352,700 0.06 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีประธานฯ ไดม้อบหมายให้ผูช่้วยเลขาฯ น าเสนอรายละเอียด

เก่ียวกบัระเบียบวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ผูช่้วยเลขาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 10/2560 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติให้เสนอต่อท่ี

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
บริษทัฯ เสนอขออนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัไปเม่ือวาระก่อน ดงัน้ี 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 354,137,269.00 บาท (สามร้อยห้าสิบส่ีล้านหน่ึงแสนสามหม่ืน
เจ็ดพนัสองร้อยหกสิบเกา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น : 1,416,549,076 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีร้อยสิบหกล้านห้าแสนส่ีหม่ืน
เกา้พนัเจ็ดสิบหกหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ : 0.25  บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น :    
 หุน้สามญั : 1,416,549,076 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีร้อยสิบหกล้านห้าแสนส่ีหม่ืน

เกา้พนัเจ็ดสิบหกหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี- หุน้ (ไม่มี)” 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายในการ
จดทะเบียนมีอ านาจในการด าเนินการยืน่ค  าขอแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์และใหมี้อ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และใหค้ณะกรรมการบริษทัและ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายในการจด
ทะเบียนมีอ านาจในการด าเนินการยื่นค าขอแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์และใหมี้อ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม
ในส่ีจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,311,980 99.94 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 352,700 0.06 

 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมน้ี ทาง
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นเพ่ือประกอบการพิจารณา ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 (ส าเนาแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ 53-
4)) ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยในวาระน้ีประธานฯ ไดม้อบหมายให้ผูช่้วยเลขาฯ น าเสนอ
รายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ผูช่้วยเลขาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 10/2560 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเร่ือง

ดังกล่าวต่อท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจดัสรรหุ ้นสามญัเพิ ่มทุน จ านวน 
636,797,290 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในวาระท่ี 7 ขา้งตน้ 

บริษทัฯ จึงเสนอขออนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 
0.25 บาท ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในวาระท่ี 7 ขา้งตน้ โดยเป็นการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 233,925,535 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 
30 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ ้นเดิม (Rights Offering) และจ านวน 
77,975,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ในแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคร้ังเดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนก็ได ้โดยเสนอ
ขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได ้อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
น้ี จะตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

โดย บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี และจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบตัิการของบริษทัจดทะเบียน
ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

(ก) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กจ. 
17/2551 เร่ืองการก าหนดบทนิยามเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศกัยภาพในการ
ลงทุนไดจ้ริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพท่ีเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของ
บริษทัฯ 

ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) น้ี จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซ่ึงหมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษทัฯ ในตลาด
หลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นนั้น โดยราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้นนั้นในแต่ละวนั ทั้งน้ี วนัก าหนดราคา
เสนอขายหุ้นตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกว่าสามวนัท าการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ เห็นว่ามีเหตุอนัควรเม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ อาจก าหนดราคา
เสนอขายโดยมีส่วนลดได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีค านวณไดข้า้งตน้ โดยในการก าหนดส่วนลด
ดงักล่าวคณะกรรมการตอ้งพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นดว้ย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 
72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

(1)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอ
ขายเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายช่ือบุคคลในวงจ ากดั และเง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  

(2)  การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ด าเนินการ
ต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ  

(3)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย  ์ เอ็ม เอ ไอ และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนดงักล่าว 

รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 (ส าเนาแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) 
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อน่ึง เหตุท่ีบริษทัฯ เห็นสมควรให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นว่า การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าวเพื่อเสนอขาย
ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัฯ ในการลงทุนในแต่
ละโครงการไดท้นัทีท่ีโครงการดงักล่าวมีความชดัเจน โดยไม่มีความจ าเป็นตอ้งออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
คราวละมาก ๆ เพ่ือรองรับแผนการลงทุนท่ียงัไม่มีความชดัเจนแน่นอนและอาจไม่เกิดข้ึน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุ้นและอาจท าให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลกระทบจากการเพิ่มทุนดงักล่าว ไม่ว่าในส่วนของการลดลงของราคา
หุ้น (Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 194,937,946 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิของ ECF-W2 ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจดัสรร คือ จะจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ ในอตัรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 3 
บาท และ 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 129,958,631 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิของ ECF-W3 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวธีิการจดัสรรคือ จะจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในอตัรา 6 หุน้เดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 5 บาท 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจลง
นามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์เอ็ม เอ 
ไอ และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ ซ่ึงในวาระน้ี
ไดมี้ผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ ถือหุ้น  เรียนต่อท่ีประชุมว่า มีข่าวลือว่า ในวาระท่ี 9 นี ้บริษัทฯ จะเพ่ิมทุนแบบ 
General Mandate โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 233,925,535 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering)  ราคาหุ้นเลยตกลงมาจาก 9 บาทกว่าเป็น 6.45 บาท จึงอยากฝากให้กรรมการต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าว
ลือนี ้ 

กรรมการผู้ จัดการ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ข่าวลือดังกล่าวไม่ได้เผยแพร่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังนี้ ขอ
เรียนว่า บริษัทฯ พิจารณาด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ บนพืน้ฐานท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้นเป็นประการ
ส าคัญ และขอให้ทุกท่านรับฟังข่าวสารจากท่ีประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือความชัดเจน  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 39 (1) ในวาระน้ีตอ้งการคะแนนเสียงลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามท่ีเสนอทุกประการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้

ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,311,880 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 100 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 352,700  

 
วาระที ่10 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี  

-ไม่มี- 
 
ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ ท่ีตอ้งการจะน าเสนอเพ่ิมเติมอีก

หรือไม่ ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 
คุณสุวรรณ เตชะรินทร์ ผู้ถือหุ้น  สอบถามถึง การลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีพม่า ท่ีบริษัทฯ เข้า

ไปถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 ในบริษัท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด และธุรกิจพลังงานชีวมวลท่ีถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 
33.37 ว่า หุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นใคร ไว้ใจได้หรือไม่ โครงการอยู่ในขั้นตอนไหน  

กรรมการผู้ จัดการ  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ เร่ิมต้นมาจากการท าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ไม่ใช่ธุรกิจพลังงาน 
ดังน้ัน การจะริเร่ิมในสายธุรกิจอ่ืน ๆ บริษัทฯ จึงต้องค่อย ๆ เข้าไปลงทุน ทุกวันนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท 
พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด ร้อยละ 33.37 ใน SAFE แต่ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ อาจเพ่ิม
สัดส่วนการถือหุ้นถึงร้อยละ 100 กเ็ป็นได้ ส าหรับการท าธุรกิจนี ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจท่ีเข้มแขง็ มีผู้บริหาร
ท่ีมีความซ่ือสัตย์ มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพราะบริษัทฯ ต้องอยู่ เคียงคู่กันกับหุ้นส่วนทางธุรกิจเหล่านี้ต่อไป ส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ น้ัน บริษัท พลังงานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) 
จ ากัด (GEP) คือหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงมีผู้บริหารเป็นบุคคลมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับจากรัฐบาลพม่า และมี
ทีมบริหารเป็นทีมคนรุ่นใหม่ ท่ีมีแนวคิดในการท างานท่ีสามารถขับเคล่ือนธุรกิจนีต่้อไปในภายภาคหน้า นอกจากนี้ ก่อนท่ี
จะลงทุนในโครงการใด ๆ กต็าม บริษัทฯ ได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาต่าง ๆ ท้ังท่ีปรึกษากฎหมายท่ีมีความเช่ียวชาญในกฎหมายพม่า 
และทีมท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมาท าการวิเคราะห์ข้อมลูท้ังหมดโดยละเอียดก่อนจะลงทุน และโรงไฟฟ้าท่ีพม่าท่ีลงทุน ก็
เป็นโครงการท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับธุรกิจพลังงานชีวมวลน้ัน ขอเรียนชี้แจงว่า หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจคือ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) (FPI) ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมี
ผู้บริหารของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด (PWGE) ท่ีมีความช านาญด้านเทคนิค วัตถดิุบ และเป็นนักธุรกิจ
ในพืน้ท่ีท่ีท าธุรกิจในภาคใต้อยู่แล้ว  

ส าหรับประเด็นความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในโครงการท่ีนราธิวาส น้ันมีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(“COD”) แล้ว และสามารถ COD ได้เกินร้อยละ 95 ซ่ึงมากกว่าท่ีได้ประมาณการเอาไว้  

 
คุณศักด์ิชัย สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น  มีประเดน็สอบถามเพ่ิมเติม 2 เร่ือง ดังนี ้
1) ความเส่ียงของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จังหวดันราธิวาส ท่ีได้มีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ไปแล้วน้ัน มีการซ้ือไม้จากประเทศมาเลเซียอย่างไร และจ าหน่ายไฟได้ในราคาเท่าไร 
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กรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงท่ีประชุมว่า โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ท่ี อ าเภอแว้ง จังหวดันราธิวาส ซ่ึงตั้งอยู่ใกล้เคียง
กับประเทศมาเลเซีย การขนส่งเป็นระยะทางไม่ไกล (ประมาณ 70 – 100 กิโลเมตร) และเน่ืองจากประเทศมาเลเซียมี Master 
Plan ในการปลกูป่าท่ีสมบูรณ์มากกว่าประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบันกย็ังห้ามตัดไม้ ตาม พ.ร.บ. 2484 แต่ท้ังนีท้ั้งน้ันวัตถดิุบท่ี
ใช้ในโครงการก็ยังคงใช้ไม้ยางพารา และไม้อ่ืน ๆ ในประเทศไทยเป็นอันดับแรก โดยไม้จากประเทศมาเลเซียเป็นแหล่ง
วตัถดิุบส ารองในกรณีท่ีวัตถดิุบในประเทศไม่เพียงพอเท่าน้ัน และโครงการดังกล่าว สามารถจ าหน่ายไฟได้ในราคาหน่วย
ละ 5.04 บาท 

2) ข้อความในเอกสารหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 หน้าท่ี 53 หัวข้อ ค ารับรองของ
กรรมการ ในวรรค “หากในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และหากการปฏิบัติหน้าท่ีน้ันเป็นเหตใุห้กรรมการหรือบุคคล
ท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก
กรรมการน้ันแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ได้” หมายถึง เฉพาะตัวบุคคล หรือในนามนิติบุคคล  

ท่ีปรึกษากฎหมาย ชี้แจงท่ีประชุมว่า ในประเด็นดังกล่าว เป็นค ารับรองตามข้อก าหนดของ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซ่ึงหมายความตามข้อความท่ีระบุว่าฟ้องร้องท่ีตัวบุคคล ไม่ใช่
นิติบุคคล 

คุณนิรันดร์ พงษ์กล า่ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลท่ีจังหวัดลพบุรี ซ่ึงลงทุน
ร่วมกับ บริษัท ทรูเอน็เนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จ ากัด (“TPL”) ซ่ึงเป็นบริษัทลกูของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอน็เนอร์ย่ี คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“IFEC”) ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร  

กรรมการผู้ จัดการ ชี้แจงท่ีประชุมว่า ก่อนท่ีจะเข้าไปลงทุน ทาง IFEC  ยังไม่มีปัญหาภายในเร่ือง
คณะกรรมการ และในขณะท่ีบริษัทฯ ตัดสินใจท่ีจะลงทุนซ้ือโรงไฟฟ้ามา ก็ได้พิจารณาถึงรายละเอียดและผลประโยชน์ท่ี
คุ้มค่า และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ท้ังนี ้ในส่วนของความคืบหน้าน้ัน อยู่ระหว่างรอให้ทาง IFEC บริหารจัดการปัญหา
ภายในให้แล้วเสร็จก่อน และส าหรับเงินท่ีได้ลงทุนไปแล้ว จ านวน 50 ล้านบาท น้ัน  ทาง IFEC ได้ด าเนินการจ่ายดอกเบี้ย
คืนให้บริษัทฯ ตามเง่ือนไขในสัญญากู้ ยืม  

คุณอนงค์ สันติอัศวราภรณ์ ผู้ ถือหุ้น มีประเดน็สอบถาม 4 เร่ือง ดังนี ้
1) อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศ

เมียนมาร์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จังหวดันราธิวาส เท่ากับเท่าไหร่ 
2)  สอบถามถึงผลกระทบท่ีเกิดกับผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ของ ECF-W2 และ ECF-W3 แยกเป็นอย่างละ 

ร้อยละ 30 หรือรวมกันเป็น ร้อยละ 30  
3) RO และ PP จะท าให้เกิดผลกระทบส าหรับก าไร อยู่ท่ีร้อยละเท่าไหร่ 
4) Timeline ของการพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights 

Offering) และเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในแบบมอบอ านาจท่ัวไป 
(General Mandate) จะเกิดขึน้ประมาณเม่ือไร 

 
ผู้ช่วยเลขาฯ แจ้งท่ีประชุมในประเดน็แรก ดังนี้ ตามรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ซ่ึงได้อนุมัติการ

เข้าท ารายการในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 สรุป 
IRR Project  เท่ากับร้อยละ 10.74  และ IRR Equity อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 8.26  และ IRR ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล จังหวดันราธิวาส อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 15  
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ท่ีปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงในประเดน็ท่ี 2 และ 3 โดยสรุปได้ว่า Dilution Effect ของการออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

(1) Control Dilution  ตามท่ีผู้บริหารได้ชีแ้จงไปแล้วว่ามีท้ังส้ิน 4 กรณี ดังรายละเอียดท่ีน าเสนอในวาระท่ี 5   
(2) Price Dilution และ 
(3) Earning Per Share Dilution 
โดยสรุปรายละเอียดผลกระทบได้ ดังตารางต่อไปนี ้

หน่วย : ร้อยละ 
ผลกระทบ ส่วนผลกระทบ* 

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 0.00% - 29.41% 
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 0.00% - 5.50% 
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 14.29% - 29.41% 

 
ประเดน็ท่ี 4 Time line ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) 

และเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) น้ัน อยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงจะมีระยะเวลานับจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ในวันท่ี 2 
ตลุาคม 2560 มีมติอนุมติัรายการดังกล่าว ไปจนถึงวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังถดัไป ประมาณเดือน เมษายน 2561 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติม เร่ืองโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ว่า
หากเกิดปัญหาท่ีรัฐบาลทหารมีการออกกฎหมายพิเศษ จะส่งผลกระทบกับโครงการฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีแนวทางการ
แก้ไขอย่างไร 

ประธานฯ  ชี้แจงท่ีประชุมว่า  บริษัทฯ มีทีมท่ีปรึกษาท่ีมีความสันทัดเร่ืองกฎหมายของประเทศพม่าคอยให้
ค าแนะน าอยู่แล้ว เพ่ือประกอบการพิจารณา วางแนวทางต่าง ๆ และขอเชิญกรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ี
ประชุมเพ่ิมเติม   

กรรมการผู้ จัดการ ชี้แจงท่ีประชุมว่า ปัจจุบันประเทศพม่าเจริญขึน้มาก และตามท่ีท่านประธานฯ เรียนไป
แล้ว ว่าบริษัทฯ ไม่สามารถวิเคราะห์กฎหมายของประเทศพม่าในเชิงลึกได้ และไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าได้ว่า 
การเมืองของประเทศพม่าจะด าเนินการไปในลักษณะอย่างไร อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ได้ด าเนินการอย่างดีท่ีสุดคือ การซ้ือ
ประกันภัยความเส่ียงทางการเมือง (Political Risk) ว่า ซ่ึงหากเกิดเหตกุารณ์ทางการเมืองท่ีกระทบต่อโครงการ และบริษัทฯ 
จะยังได้รับการชดเชยค่าเสียหายตามวงเงินประกันภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีใบอนุญาตครบถ้วนส าหรับการลงทุนใน
ประเทศพม่า ซ่ึงรวมถึง ใบอนุญาตจาก Myanmar Investment Commission (MIC) ซ่ึงท าหน้าท่ีเช่นเดียวกับ Board of 
Investment of Thailand (BOI) ของประเทศไทย และในฐานะท่ีตนท างานและบริหารบริษัทฯ อยู่  ส่ิงท่ีค านึงล าดับแรกใน
การลงทุนในโครงการต่าง ๆ คือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ท าการศึกษามาแล้วอย่างดี 
และเช่ือว่าเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด และก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ น้อยท่ีสุด และกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านมา 
ณ โอกาสนี ้ 

 
ภายหลงัการตอบค าถามดงักล่าว ในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้

กล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุน้ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 16.10 น. 
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ลงนาม....................................................... 
(พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย)์ 
ประธานกรรมการบริษทั 

 
 

ลงนาม....................................................... 
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ) 

เลขานุการบริษทั 
 
 
นางสาวสุบงกช หงษท์อง     ผูช่้วยนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
   ผูบ้นัทึกการประชุม  
 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ  ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่2 
ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่3  และ 4 

 
 

 

 

รายงานประจ าปี 2560 
พร้อมงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

(ในรูปแบบ CD ROM) 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่3 

ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่5 

 
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 

 
โดยในปี 2560 บริษทัมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 71.49 ลา้นบาท ซ่ึงตาม

มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัดฯ และขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ 39. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงปี 2560 บริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสะสมเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 3.6 ลา้นบาท 

ดงันั้นทางบริษทัจะขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับทราบการจดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายดงักล่าว และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ดงัน้ี  

 จ่ายเงินปันผลจากส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.0173 บาท  
 จ่ายเงินปันผลจากส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.0430 บาท ซ่ึงเป็น

ส่วนท่ีกิจการตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ 
รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0603 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 51,957,827 บาท  (ห้าสิบเอ็ดลา้น

เกา้แสนห้าหม่ืนเจ็ดพนัแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถว้น) โดยมีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) 
ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผลจะด าเนินการภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

 
ขอ้มูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ระหวา่งปี 2559 และ ปี 2560 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2560 
ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 55.36 71.49 
จดัสรรเงินส ารอง 5% ตามกฎหมาย (ลา้นบาท) -ไม่มี- 3.60 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 568.83 861.66 
เงินปันผลทั้งส้ินต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.0535 0.0603 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ (ลา้นบาท) 30.43 51.96 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหกัส ารอง (%)* 54.97% 76.53% 

หมายเหตุ : บริษัทมอีตัราการจ่ายเงนิปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลทั้งของปี 2559 และ ปี 2560 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที่ 4 

ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่6 

 

ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 
 

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

อายุ 60 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) 
2550 – ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

ความเช่ียวชาญ ด้านการบริหารจัดการ และด้านบัญชี – การเงิน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
 บริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 
 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
                           บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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2558 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
                           บริษทั เมกาเคม จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
 บริษทั เลิร์นเทค จ ากดั  
2554 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
 บริษทั เอสพีซี พรีเชียส เมททอล จ ากดั  
2558 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 บริษทั บา้นสวยกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
 บริษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
 บริษทั พีซีเอน็ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

- ไม่มี 

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

- ไม่มี - 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 (15 คร้ัง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ สดัส่วนร้อยละ 100 (5 คร้ัง) 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สดัส่วนร้อยละ 100 (3 คร้ัง) 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สดัส่วนร้อยละ 100 (1 คร้ัง) 

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

- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ 
- ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
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ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 

2. นายชาล ีสุขสวสัดิ์ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  
 
 
 

อายุ 50 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

รองประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 

การศึกษา ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 รองประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั 
  บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
  บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั 
  บริษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั 
  บริษทั แพลนเนทบอร์ด จ ากดั 

ความเช่ียวชาญ การด าเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท า - ไม่มี 
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ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 14.4560% / 14.4563% (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

บุตรของนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ กบันางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ และพ่ีชายของ 
นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ และ นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 18 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 80 (12 คร้ัง)  

คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง สดัส่วนร้อยละ 100 (3 คร้ัง) 
คณะกรรมการสรรหา สดัส่วนร้อยละ 100 (2 คร้ัง) 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สดัส่วนร้อยละ 100 (1 คร้ัง) 
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ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 

3. นางวราภรณ์ สุขสวสัดิ์ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  
 
 
 

 
 
  

อายุ 75 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทั / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
การศึกษา - 

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

ประวตักิารท างาน 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
2560 – ปัจจุบัน     กรรมการ 
  บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั 

ความเช่ียวชาญ การด าเนินธุรกิจการเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

- ไม่มี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.4809% / 6.3289% (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

คู่สมรสของนายวลัลภ สุขสวสัด์ิ และมารดาของ นายชาลี สุขสวสัด์ิ 
นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ และ นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 18 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 (15 คร้ัง) 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่4 (ต่อ) 

ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่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  ทั้ งน้ี 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 

o ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
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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 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่5 

ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่7 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 
 

ตารางเปรียบเทียบขอ้มูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ  

ปี 2560 ปี 2561 (ปีทีน่ าเสนอ) การเปลีย่นแปลง 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 
 ประธานกรรมการ  28,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการ  18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการตรวจสอบ  18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 
 ประธานกรรมการ  34,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการ  24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการตรวจสอบ  24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

 
ปรับเพ่ิมข้ึน 6,000 บาทต่อเดือน 
ปรับเพ่ิมข้ึน 6,000 บาทต่อท่านตอ่เดือน 
ปรับเพ่ิมข้ึน 6,000 บาทต่อเดือน 
ปรับเพ่ิมข้ึน 6,000 บาทต่อท่านตอ่เดือน 

2) ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด  
จ านวน 7,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 

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

2) ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด  
จ านวน 7,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 

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

 
เท่าเดิม 

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน หลกัการเดิม 
4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท 4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 4,500,000 บาท 
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อน่ึง ในปี 2560 ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
4,295,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 และองคป์ระกอบของค่าตอบแทนปรากฎอยูใ่น
รายงานประจ าปี 2560 ส่วนโครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2)  

 
อยา่งไรก็ตามเพ่ือใหเ้กิดการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีดี รวมถึงเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 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 ่6 

ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่8 

 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

 
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดป้ระชุมพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2561 มีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัสรุปวา่ บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายอคัรเดช 

เปล่ียนสกลุ ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั ซ่ึงปี 2560 เป็น
ปีล่าสุด และเป็นปีท่ี 1 ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีของการเป็นผูต้รวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย ในช่วงเวลาดงักล่าว ผูส้อบ
บญัชีไดท้ าหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบับริษทัเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดงัตาราง
รายช่ือผูส้อบบญัชีใน แต่ละปีดงัน้ี 
 

รายการ 
ปี 2561 

(น าเสนอเพือ่พจิารณา) 
ปี 2560 

ช่ือส านักงาน
ตรวจสอบบญัชี 

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

ผู้สอบบัญชี นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 5389 

นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 5389 

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 1/2561 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2561 เพ่ือแต่งตั้ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 
หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
2803 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2561 ต่อไป 
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ในการพิจารณาค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาใบเสนอราคาค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 ท่ี 
บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เสนอราคาค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 2,450,000 บาทต่อปี เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี 
เ น่ืองจากจ านวนบริษัทย่อย ปริมาณเน้ืองาน ขั้ นตอน ระยะเวลาของการสอบบัญชีจะเพ่ิมข้ึนมากจากปี 2560  
ซ่ึงสมเหตุสมผลท่ีจะเสนออตัราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561  พิจารณาอนุมตัิค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2561 ในส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 
 

รายการ 
ปี 2561 

(น าเสนอเพือ่พจิารณา) 
ปี 2560 

ค่าตรวจสอบประจ าปี (Audit Fee) 1,670,000 1,420,000 
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  

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

รวมค่าสอบบญัชีทั้งหมดของบริษัท 
และบริษัทย่อย 

2,450,000 2,200,000 

 
เน่ืองจากในการน าเสนอคร้ังน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใชผู้ส้อบบญัชี และสังกดัส านักงานสอบบญัชีเดียวกนั ดงันั้น

บริษทัจะด าเนินการวางแผนก าหนดการท างาน โดยประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัผูส้อบบญัชีและติดตามงานอยา่งต่อเน่ือง
เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ จะสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา   
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แบบสรุปประวตัขิองผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  
 
ช่ือ-นามสกลุ นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ นายเมธี รัตนศรีเมธา นายพศิิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 
ต าแหน่งในส านกังาน กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ (หวัหนา้ส านกังาน) กรรมการบริหาร 
อาย ุ 44 ปี 59 ปี 70 ปี 
คุณวฒิุ / คุณสมบติั  บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีฯ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5389 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 บญัชีบณัฑิตและนิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีฯ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3425 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีฯ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2803 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

การฝึกอบรม หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการสอบบญัชี การ
บญัชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการสอบบญัชี การ
บญัชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการสอบบญัชี การ
บญัชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี 22 ปี (2538 - ปัจจุบนั) 
 บริษทั ส านกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จ ากดั 

(2538 - 2546) 
 บริษทั เคพีเอม็จีภูมิไชยสอบบญัชี จ ากดั 

(2546 - 2547) 
 บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

(2547 - ปัจจุบนั) 

37 ปี (2523 - ปัจจุบนั) 
 บริษทั ส านกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จ ากดั 

(2523 - 2546) 
 บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

(2547 - ปัจจุบนั) 

47 ปี (2513 - ปัจจุบนั) 
 บริษทั ส านกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จ ากดั 

(2513 - 2546) 
 บริษทั เคพีเอม็จีภูมิไชยสอบบญัชี จ ากดั 

(2546 - 2552) 
 บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

(2552 - ปัจจุบนั) 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่7 
ประกอบกำรพจิำรณำระเบียบวำระที ่9 

 

ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขข้อความ ในข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35. 

 

ข้อความปัจจุบัน ข้อความหลงัการแก้ไข 

ขอ้ 6.  ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุช่ือผู้ถือ และมีลายมือ

ช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือ

ไว ้ แต่ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหน้าย

ทะเบียนหลกัทรัพย ์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือแทนก็ได ้ ซ่ึงการ

ลงลายมือช่ือหรือพิมพด์งักล่าวนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีนาย

ทะเบียนหลกัทรัพยก์ าหนด 

ขอ้ 6. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุช่ือผู้ถือ และมีลายมือช่ือ

กรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือไว ้ แต่

ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหน้ายทะเบียน

หลกัทรัพย ์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

เป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือแทนก็ได ้ ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือ

พิมพด์งักล่าวนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพย์

ก าหนด 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็น

การประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้

เรียกวา่การประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะ

เห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงใน

หา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัได้

ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้

ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ ขอใหค้ณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้ง

ระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน

หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดั

ใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ขอ้ 35.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุม.................

(ขอ้ความท่ีเหลือคงไวต้ามเดิม)................ฯ 

  

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง 

(ขอ้ความท่ีเหลือคงไวต้ามเดิม)................ฯ 

 

 

 “ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะ

เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุล

ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 

ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายในส่ีสิบห้าวนั นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นท้ังหลาย ซ่ึงเข้าช่ือกัน

หรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ัน

จะเรียกประชุมเองกไ็ด้ ภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัครบก าหนด
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ข้อความปัจจุบัน ข้อความหลงัการแก้ไข 

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม

ผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวย

ความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียก

ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวน ผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 37  

ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้อง ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิด

จากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ันให้แก่บริษัท” 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่8 
 

 

ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
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.  (อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเพื่อขอแก้ไขข้อควำมจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561) คณะกรรมการ
ตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 

 
 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 

 
 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นได้
เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น
ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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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  
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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 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่9 
 

 

ข้อปฏิบัตสิ าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพื่อใหก้ารจดัประชุมผูถื้อหุ้น
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 ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 15) 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 ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 15) มาให้วนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังาน
รัฐวสิาหกิจ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 
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 ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท่ี
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั  

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 15) 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 ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 15) มาให้วนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

ในกรณีส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 
 

 การมอบฉันทะและวธีิการมอบฉันทะ 
บริษทัจดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 

หากผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได ้ดงัน้ี 
 ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาให ้
 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคห์รือเลือกมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษทั เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู ้มอบฉันทะและผูรั้บมอบ
ฉนัทะใหถู้กตอ้งครบถว้น 

 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบอ านาจฉันทะ
ดงักล่าว เพ่ือใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 

 ส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ตามช่ือ - ท่ีอยูข่องบริษทั โดยจ่าหนา้ซองถึง 

 ส านกังานเลขานุการบริษทั 
 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) สาขาล าลูกกา 
 เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
 โดยโปรดส่งกลบัมายงับริษทัภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2561 
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 หากผูรั้บมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ตอ้งน าหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ณ สถานท่ี
ประชุม เพ่ือลงทะเบียนอยา่งนอ้ยล่วงหนา้ 1 ชัว่โมง ก่อนการเร่ิมประชุม เพื่อให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัไดมี้เวลา
ตรวจสอบเอกสารและทนัเวลาเร่ิมประชุม 

 
หมายเหตุ  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั ( มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้นเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ สถานท่ีล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงชัว่โมง หรือ

ตั้งแตเ่วลา 08.00 น. จนถึงก าหนดเวลาเร่ิมการประชุม  
สถานท่ีประชุม : ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนน

ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก 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 ้
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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 6 พิจารณาอนุมติั
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้น
ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม (ทั้งกรณีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง) 

หมายเหตุ ; บริษทัลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 
 
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 

1. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนแลว้ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพส์ าหรับแต่ละ
วาระการประชุม (ทั้งหมด 9 วาระ ไม่รวมวาระ เร่ืองอ่ืนๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุช่ือผูถื้อหุ้นและ
สิทธิออกเสียง โดยถือว่าหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งใช้บตัรหลกัฐาน
ในการออกเสียงลงคะแนนน้ีใหถู้กตอ้งตรงกบัวาระ 

2. วาระที ่6 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. วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35. วาระดงัต่อไปน้ี จะใชค้ะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

5. ส าหรับการท าเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย  
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผูถ้ือหุ้นท 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 
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8. เม่ือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัท าการรวบรวมบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียงหรือไม่เห็นดว้ย
เสร็จแลว้จะท าการนบัคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทนัทีในท่ีประชุม โดยประธานท่ีประชุม
จะเป็นผูส้รุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระ 

9. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น ส าหรับ
ท่านผูถื้อหุ้นท่ีกลบัไปก่อนการประชุมส้ินสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียงัมิได้
พิจารณา 
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ผู้ถือหุ้น 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่10 

 

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาดว้ยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 
เร่ิม 08.00 น. 

ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนผูไ้ดรั้บ
มอบฉนัทะ เร่ิม 08.00 น 

 

ตรวจสอบหนงัสือมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมบตัรประจ าตวัผูม้อบและ
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวั 

และใบลงทะเบียน 

ลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode 

ประธานเปิดการประชุม (เวลา 09.00 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 ่11 
 

 

ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัททีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ  

 
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์  
: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 

อายุ 82 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) 
2520 – ปัจจุบัน ผู้น าองค์กรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย 
2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบท่ี 21 รักษาพระองค์ 
2535 – ปัจจุบัน ประธานด้านการศึกษา มลูนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที 
2540 – ปัจจุบัน ราชองครักษ์พิเศษ 
2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถมัภ์ 
2559 – ปัจจุบัน ประธานมลูนิธิและท่ีปรึกษาไลออนส์ประเทศไทย 

ความเช่ียวชาญ ด้านการบริหารจัดการ 
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การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  
  บริษทั ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

2529 – ปัจจุบัน ประธานท่ีปรึกษาและกรรมการด้านการศึกษา 
 โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (E.Tech) 
2535 - ปัจจุบัน ประธานท่ีปรึกษา 
 บริษทั ดาต้าโปรดักส์ทอปป้ิงฟอร์ม จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือแข่งขนัทางธุรกจิกบับริษัท 

- ไม่มี- 

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

-ไม่มี- 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 (15 คร้ัง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ สดัส่วนร้อยละ 100 (5 คร้ัง) 
ทีอ่ยู่ เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

-ไม่มี- 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่12 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. 

 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.   
 

เขียนท่ี............................................................................................  
1. ขา้พเจา้.................................................สัญชาติ.........................................อยู่บา้นเลขท่ี..................................ถนน

.....................................ต าบล/แขวง........ .............................อ  าเภอ/เขต..................................................... ..........จังหวดั

..........................................รหสัไปรษณีย.์............................................. 
2. เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั...............................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ...............................  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม.........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................เสียง ดงัน้ี 
หุน้สามญั.........................................หุน้  และออกเสียงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ...................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง 

3. ขอมอบฉนัทะให ้
 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 เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. หอ้งประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟร์วงิส์ คอน
เวนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลาและ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                            (………………………………………………) 
ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                            (………………………………………………) 
ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                            (………………………………………………) 
ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                            (………………………………………………) 
หมายเหตุ : ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอมฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง 

  

โปรดติดอากร

แสตมป์ 20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.   
 
       เขียนท่ี........................................................................ 
      วนัที่.................เดือน.............................พ.ศ. ............................... 

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................สัญชาติ....................... ....................................อยู่
บา้นเลขท่ี...............................................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.............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัได ้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระ
ของบริษทั 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  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟร์
วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2560 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

โปรดติดอากร

แสตมป์ 20 บาท 
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    วาระที่ 4  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั
และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   วาระที่ 5  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 6  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ............รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ.์........................................ 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ............นายชาลี สุขสวสัด์ิ.................................... 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ............นางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ.......................... 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 7  พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่8  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่9  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 6. และขอ้ 35. 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่10  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  



 

 
64 | ห น้ า ท่ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ ในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูม้อบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 
 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 

 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 

 
หมายเหต ุ

(1) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนเงินให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
(3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ เป็นผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 วนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 

ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  

 

    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.................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

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

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

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

  ช่ือกรรมการ.................................................................................................................. ...... 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.   
(ส าหรับผูถื้อหุน้ต่างประเทศท่ีแตง่ตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) 

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

     วนัที่....................เดือน...............................................พ.ศ..........................  
(1) ขา้พเจา้.....................................................................................สัญชาติ.............................................................. 

อยูบ่า้นเลขท่ี...............................................ถนน........................................ต  าบล/แขวง............................................................ 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์........... ....................................ในฐานะผู้
ประกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั......................................................................................... 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั..........................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน).................................................................... 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม..........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................เสียง  ดงัน้ี 

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

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(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 เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ 
โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั...................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..............เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ............................ .หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..............เสียง 
            รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด........................................................เสียง 

  

โปรดติดอากร

แสตมป์ 20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2560 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 4  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั

และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   วาระที่ 5  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 6  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ............รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ.์........................................ 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ............นายชาลี สุขสวสัด์ิ.................................... 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ............นางวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ.......................... 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 7  พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
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    วาระที ่8  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่9  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 6. และขอ้ 35. 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที ่10  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ ในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีการ แก้ไข 
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่
ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูม้อบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 
 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 

 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
     (...........................................................................) 

 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

หมายเหตุ 
(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
(2) หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. คือ  

1. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
2. หนงัสือยนืยนัวา่ ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(4) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. หอ้งประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

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

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

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

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

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

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

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

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

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

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

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................  
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่13 
 

 

แบบค าขอรับรายงานประจ าปีเป็นรูปเล่ม 

 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 หากผูถื้อหุน้มีความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบเล่มเอกสาร ผูถื้อหุ้นสามารถแจง้ความจ านง
ขอรับไดโ้ดยกรอกขอ้มูลของท่านใหช้ดัเจนลงในแบบค าขอรับรายงานประจ าปีเป็นรูปเล่มท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี แลว้ส่งแฟกซ์กลบัมายงัหมายเลข 0-2152-7305 หรือท่ี e-mail : ir@eastcoast.co.th ภายหลงัจาก
ไดรั้บแจง้ความประสงค ์ทางบริษทัจะด าเนินการจดัส่งรายงานประจ าปี 2560 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 

 
 

 
  

mailto:ir@eastcoast.co.th
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่14 
 

 

แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชุม  

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

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

 


	1.หน้าปก น.เชิญประชุม
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