รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องศรี นคริ นทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์
คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ก่ อนเริ่มการประชุม
ทาง บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ได้ ให้ ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ข้ อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกาหนดสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมและสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
บริ ษั ท มี ทุน จดทะเบี ย นช าระแล้ ว เป็ นเงิ น 142,206,512.50 บาท โดยแบ่ ง ออกเป็ นจ านวนหุ้น สามัญ ที่ ช าระแล้ ว
568,826,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทังสิ
้ ้น 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวน
หุ้นสามัญ 780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
ณ ตอนเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้ าร่วมการประชุมจานวนทังสิ
้ ้น 80 ราย
โดยมาประชุมด้ วยตัวเอง 10 ราย และรับมอบฉันทะ 70 ราย มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตัวเอง 10 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 336,073,305 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
59.0819
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 70 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 99,995,200 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
17.5792
3. รวมจานวนทังสิ
้ ้น 80 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 436,068,505 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 76.6611 ของ
จานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ซึง่ มีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจานวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท และ
ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป
บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อ ประธานกรรมการ และกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี
และที่ปรึ กษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุมเพื่อทาหน้ าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้ การ
ลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท ดังมีรายนามต่อไปนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. พลเอกเทอดศักดิ์** มารมย์
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ประธานคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ์

3.
4.
5.
6.
7.
8.

จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

รศ.ทรงกลด
นายชาลี
นายวัลลภ
นายอารักษ์
นางสาวทิพวรรณ
นางวราภรณ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ ส ระ ประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
รองประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร รองกรรมการผู้จดั การ และเลขานุการบริ ษัท
กรรมการ

**โดยมี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
***บริษัท มีสดั ส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนกรรมการบริษัท ทังหมด
้

ผู้บริหารของบริษัท
1. นางสาวพชนัน

สิงห์ภู่

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจาปี 2559 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
1. นายพิศษิ ฐ์
ชีวะเรื องโรจน์
2. นางสาวรัชดาพร ตังเกษมุ
้
กดา
ที่ปรึกษากฎหมายจาก สานักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ การลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ อง
ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท ประกอบด้ วย
1. นายฐานันดร์
เจริ ญฤทธิ์
2. นางสาวศิริลกั ษณ์ แย้ มพยุง
3. นายวัชรพงศ์
ฝอยทอง
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
1. นางสาวสาริ สา

ทองกิตติกลุ

ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท

ทางบริ ษัทได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเพื่อให้ ทกุ ท่านเข้ าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงและวิธีการคานวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
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กติกาการประชุม
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้ที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้ รับแจกบัตร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้ าร่ วมการประชุม ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้ รับบัตรลงคะแนน ซึง่ มติดงั กล่าวจะสอดคล้ องกับมติที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ระบุไว้ ใน
หนังสือมอบฉันทะ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนทาการลงมติ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น กรุ ณา
ยกมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั ท่าน พร้ อมแจ้ งชื่อ นามสกุล หากเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ต้ องแจ้ งชื่อผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้ วยทุกครัง้ เพื่อบริ ษัทจะได้ ทาการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้ อย่างถูกต้ อง
3. เมื่อมีการลงมติในวาระนัน้ ๆ แล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ
4. จานวนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจานวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเข้ ามาประชุม
เพิ่มเติมหรื อกลับก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ ้นสุด กรุณาลงทะเบียนกลับพร้ อมส่งคืน
บัตรลงคะแนนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ที่หน้ าประตูทางออกด้ วย อนึง่ บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อ
เสร็ จสิ ้นการประชุมเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน โดยมอบให้ กบั เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป
การลงคะแนน
5. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดเป็ นพิเศษ จะไม่มี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ หากไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในวาระใด ให้ กาเครื่ องหมายถูก ( )
หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึง่ ลงในช่อง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง พร้ อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และ
ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ หากใส่เครื่ องหมายไม่ถกู ต้ อง ไม่ชดั เจน การลงคะแนนเสียงนัน้ ๆ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
6. สาหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ยกมือขึ ้น จะมีเจ้ าหน้ าที่เดินไป
เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทังนี
้ ้บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้ วยและ
งดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็ นคะแนนที่
เห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
7. ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ รับบัตรลงคะแนน ณ ตอนลงทะเบียน หมายถึง ผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงมติมาในหนังสือ
มอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนัน้ มติจะเป็ นไปตามที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
การนับคะแนนเสียง และวิธีการคานวณคะแนนเสียง
8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2560 จะแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้ แก่ วาระที่ 1 3 4 5 6 8 และวาระที่ 13 โดยบริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนน
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เสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ ลงคะแนนเห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งด
ออกเสียง
b. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม ได้ แก่วาระที่ 7 โดยบริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ ม
ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
c. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ได้ แก่ วาระที่ 9 10 11 12 และวาระที่ 14 โดยบริ ษัทจะคานวณฐานคะแนน
เสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
9. เพื่อให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนัน้ สาหรับวาระที่ 5 ซึ่ง
เป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ และ วาระที่
6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการเพิ
้
่มเติม บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ทัง้
ในกรณี ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ ว ย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ขอให้ ผ้ ูถือ หุ้นทาเครื่ องหมายถูก ( ) หรื อ
กากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง พร้ อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน
จากนันจะมี
้
เจ้ าหน้ าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทังนี
้ ้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็น
คัดค้ านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
10. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้ าจอเพื่อแสดงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบ
สาหรับรายงานประจาปี 2559 บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี นี ้ในรูปแบบ CD แล้ ว หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริ เวณโต๊ ะลงทะเบียน
ของบริ ษัท
เริ่มการประชุม
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดี เพื่อ เปิ ดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 และก่อนที่จ ะเริ่ มเข้ าสู่ลาดับ
ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับเอกสารที่ใช้ ในการประชุมวันนี ้ บริ ษัทได้
เผยแพร่ ไว้ บ นเว็บ ไซต์ข องบริ ษัท และแจ้ ง ต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ตั ้งแต่ว นั ที่ 29 มีน าคม 2560 และ
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประ ชุม การเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ และการเสนอคาถามล่ว งหน้ าสาหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 4 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และเสนอเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม รวมถึงไม่มีผ้ ูถือหุ้น
รายใดส่งคาถามเข้ ามาล่วงหน้ าเช่นกัน
สาหรับความคืบหน้ าล่าสุดจากที่บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้ านการทุจริ ต ตามโครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) นัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างการจัดทานโยบายและวางระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมตามความเสีย่ งคอร์ รัปชันของธุรกิจ ซึง่ เมื่อดาเนินการตามแบบประเมินตนเองครบทุกข้ อ รวมถึง
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ให้ บุคคลที่สามตรวจสอบข้ อมูลเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ทางบริ ษัทจะยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC
Council) เพื่อพิจารณาให้ การรับรองต่อไป
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนด โดยเรี ยงตามลาดับรวมทังสิ
้ ้น 15 วาระ
ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ของบริ ษัท ซึง่ ถูกจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และบริ ษัทได้ บนั ทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริ งและจัดทารายงานการประชุมส่งให้ กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ประชุม รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.ecf-furniture.com โดยมีสาเนา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
-ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นโดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ของบริ ษัท ซึง่ ถูกจัดขึ ้นเมือ่ วันที่
8 เมษายน 2559 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 2

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
436,068,505
0
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ในรอบปี บั ญ ชี ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1
มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยในรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมา รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจาปี 2559
ซึง่ ส่งให้ ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
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เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี ้ขอ
เชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ รายงานผล
การดาเนินงานของบริ ษัท ในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จดั การ ได้ เรี ยนชี ้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษัท ในรอบปี 2559 ดังนี ้
ในรอบปี 2559 ได้มีเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ดังนี ้
 รายได้ รวมมีมลู ค่า 1,394.91 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 2.7 โดยมีรายได้ จากการขายในประเทศเติบโต
ร้ อยละ 8.78 รายได้ จากการส่งออกลดลงร้ อยละ 1.43
 กาไรสาหรับงวด (ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่) มีมลู ค่า 62.44 ล้ านบาท ปรับตัวลดลงร้ อยละ 12.99
และกาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด (ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษัทใหญ่) มีมลู ค่า 224.94 ล้ านบาท เติบโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 189 ผล
จากกาไรจากการตีราคาทรัพย์สนิ ทุก ๆ 5 ปี ตามมาตรฐานบัญชี
 ดาเนินการปรับโครงสร้ างธุรกิจใหม่ ดังนี ้

 บริ ษัทย่อยทางอ้ อมในประเทศญี่ปนุ่ คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha ซึง่ ดาเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ ที่เมืองฮิเมจิ ประเทศญี่ปนุ่ มีสดั ส่วนการถือหุ้นโดย
ECFH ที่ร้อยละ 51 ได้ เสร็ จสิ ้นการจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็ นทีเ่ รี ยบร้ อย ตังแต่
้ วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา โดยมี
กาไรจากการจากการขายร้ อยละ 43.94 เมื่อเทียบกับต้ นทุนเงินลงทุน
 การเข้ าลงทุนซื ้อโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ของบริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอน
เนอร์ จี จากัด (PWGE) จังหวัดนราธิวาส โดยลงทุนผ่าน บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมทุนของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้คาดว่า จะสามารถดาเนินการซื ้อขายได้ เสร็ จสิ ้นเป็ นทีเ่ รี ยบร้ อยภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นี ้ โดยคิดเป็ นเงิน
ลงทุนในส่วนของ ECF-Power เท่ากับ 141.65 ล้ านบาท
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 การดาเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีกจาหน่ายสินค้ าทังร้้ านในราคา 60 บาท ปั จจุบนั อยูภ่ ายใต้ การ
บริ หารงานของ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด โดยมีสาขาเปิ ดให้ บริ การในขณะนี ้รวม 6 สาขา และกาลังจะเปิ ดสาขาที่ 7
เร็ ว ๆ นี ้ (29 เมษายน 2560)
 บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเข้ าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะ
วัตต์ของ บริ ษัท ทรู เอ็นเนอร์ จี พาวเวอร์ (ลพบุรี) จากัด จังหวัดลพบุรี ซึง่ คาดว่าจะได้ ข้อสรุปการเข้ าลงทุนภายในเดือน
พฤษภาคม 2560 นี ้
กรรมการผู้จัดการ ได้ เรี ยนชี ้แจงข้ อมูลภาพรวมผลการดาเนินงานของบริ ษัท ในรอบปี 2559 โดยบริ ษัทมี
รายได้ รวมเปรี ยบเทียบ ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 โดยในปี 2559 บริ ษัท มีอตั ราการเติบโตของรายได้ รวมเพิ่มขึ ้น
เท่ากับ ร้ อยละ 2.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีรายได้ รวมตลอดปี 2559 เท่ากับ 1,394.91 ล้ านบาท
ในขณะที่ปี 2558 มีรายได้ รวมเท่ากับ 1,358.30 ล้ านบาท
ข้ อมูลรายได้ แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ในปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ โดยส่วนใหญ่ มา
จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตจากไม้ ปาติเคิลบอร์ ด โดยในปี 2559 สามารถสร้ างรายได้ จากการขายได้ ที่ 963.12
ล้ านบาท รองลงมาคือ เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตจากไม้ ยางพาราที่ 189.22 ล้ านบาท เฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม และ
ร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ าปลีกรายย่อยเท่ากับ 121.38 ล้ านบาท รายได้ จากการจาหน่ายกระดาษปิ ดผิว เท่ากับ 65.90 ล้ านบาท
และไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ งเท่ากับ 15.84 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยภาพรวมแต่ละผลิตภัณฑ์มีรายได้ จากการขาย
เติบโตขึ ้นจากเดิม ยกเว้ นไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ งที่มรี ายได้ ลดลงจากปี 2558 ที่มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 19.39 ล้ าน
บาท
ข้ อมูลรายได้ แบ่งแยกตามช่องทางการจัดจาหน่าย ในปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ โดยส่วนใหญ่
มาจากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order) โดยในปี 2559 สามารถสร้ างรายได้ จากการขายได้ ที่
767.53 ล้ านบาท รองลงมาคือ เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิต ภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทที่ 384.81 ล้ านบาท เฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่าย
ผ่านโชว์รูม เท่ากับ 85.67 ล้ านบาท และร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ าปลีกรายย่อยเท่ากับ 35.71 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้หากคิดเป็ นสัดส่วนการจาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ จะมีสดั ส่วนรายได้ เท่ากับร้ อยละ 44
และ ร้ อยละ 56 ตามลาดับ
นอกจากข้ อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท ที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2559 แล้ ว กรรมการผู้จดั การยังได้
แจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึง นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต คอรัปชัน่ และการมีส่วนร่ วมในสังคม (CSRs เพื่อ
สังคม และ CSRs in Process) ของบริ ษัท ดังนี ้
นโยบายเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริตคอรัปชั่น
ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ แจ้ งให้ พนักงานทุกฝ่ ายรับทราบถึงหลักการเบื ้องต้ นของการป้องกันและต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่นภายในองค์ กรให้ ได้ ทราบแล้ ว โดยได้ บรรจุแนวทางและการปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
เบื ้องต้ นไว้ ในคูม่ ือพนักงาน ในหัวข้ อ “วินยั และโทษทางวินยั หรื อการร้ องทุกข์” โดยเน้ นที่เรื่ องของการห้ ามรับ / จ่ายสินบน
จากลูกค้ า / คูค่ ้ า ของบริ ษัท และต้ องไม่เข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการกระทาการใดๆ ที่ถือว่าเป็ นการทุจริ ต สาหรับการให้ และ/
หรื อ การรับสินบนของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนใด ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลประโยชน์สว่ นตัวหรื อข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
โดยได้ จดั ทานโยบายการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย สามารถติดต่อหรื อร้ อ งเรี ยนในเรื่ องที่อาจ
เป็ นการกระทาความผิดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี ้
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 จดหมายส่งถึง
 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ สระ หรื อ
 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ
 สานักงานเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
เลขที ่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
e-mail ส่งถึงสานักงานเลขานุการบริ ษัท : cg@eastcoast.co.th
หรื อ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th
ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ในขันตอนของการเข้
้
าร่ วมลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ และยังไม่ได้ รับการรับรองใน
ฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
การมีส่วนร่ วมในสังคม (CSRs เพื่อสังคม)
บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจ ไปควบคู่กบั การสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และได้ ดาเนินการภายใต้
แนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริ ษัทได้ เข้ าร่ ว มโครงการพัฒนาและส่งเสริ ม การจัด การความรู้ เพื่อ
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy Work Place) โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้ างความสุขที่ยงั่ ยืน ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้ ให้ การ
สนับสนุนพนักงานให้ มีสว่ นร่ วมในการช่วยเหลือสังคมผ่านทางการดาเนินกิจกรรม และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ แสดง
ความเห็น และเสนอโครงการต่าง ๆ ซึ่งบริ ษัทได้ จดั สรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็ นการสนับสนุนการทาประโยชน์ต่อ
สังคม และสร้ างความสุขในการทางาน
ภายหลังการนาเสนอข้ อมูลผลการดาเนินงานทังหมด
้
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม
หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
-ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นและเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงเข้ าสู่วาระการประชุมที่ 3 ต่อไป
- วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และบริษัทย่ อย ประจาปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุม ว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึ่ง
กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท ที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
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โดยในวาระนี ้ขอเชิญ นางสาวพชนัน สิงห์ภู่ ในฐานะผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อานวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน”) เป็ นผู้รายงานเรื่ องงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท ในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
และสอบทานงบการเงินประจาปี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบและลง
นามรับรองโดยนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จากัด แล้ ว เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิ น
ประจาปี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว
ทังนี
้ ้งบการเงินดังกล่าว ได้ แสดงอยู่ในรายงานประจาปี 2559 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ ว
นอกจากนี ้ยังได้ นาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจาปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 สรุปคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
o บริ ษัทมีรายได้ จากการขายสาหรั บปี 2559 เท่ากับ 1,370.78 ล้ านบาท และมีรายได้ รวมเท่ากับ
1,394.91 ล้ านบาท โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา ตังแต่
้ ปี 2557 – 2559 บริ ษัทยังคงมีรายได้ จาก
การขายเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ช่วงปี 2559 บริ ษัทมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของรายได้ จาก
การขายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี ก่อนหน้ า เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากปั จจัยทังภายในประเทศและ
้
ต่างประเทศที่ยงั ไม่อานวยต่อภาวะการจับจ่ายใช้ สอยของประชาชน
o สาหรับภาพรวมของต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในปี 2559 บริ ษัทยังสามารถบริ หารจัดการต้ นทุนการ
ผลิตและต้ นทุนขายได้ ลดลงจากเดิม ซึ่งเป็ นผลการนโยบายการบริ หารจัดการภายในโรงงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยสามารถบริ หารสัดส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายให้ ลดลงจากเดิม คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 70.75 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีสดั ส่วนร้ อยละ 72.27 ซึ่งบริ ษัทจะยังคงยึด
นโยบายการจัดการต้ นทุนภายในโรงงานสาหรับปี 2560 ให้ มีประสิทธิที่ดีขึ ้นต่อไป
o สาหรับค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญสาหรับปี 2559 ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ ้น
จากการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึน้ จากสาเหตุของค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยในส่วนร้ าน แคน ดู ส่วนของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ การปรับเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน และการทยอยตังค่
้ าใช้ จ่ายโบนัส นอกจากนี ้ยังเกิดจากค่าใช้ จ่ายสาหรับการเข้ า
ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงานที่เกิดขึ ้น ในการว่าจ้ างที่ปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้ านต่าง ๆ เข้ ามาให้ ความเห็นต่อการเข้ าลงทุนของบริ ษัท รวมถึงรายการที่สาคัญจากการ
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ตัง้ ค่าเผื่ อการด้ อยค่าของสินทรั พย์ ถาวร ตามมาตรฐานบัญชี ที่บ ริ ษัทจะต้ องทาการประเมินราคา
ทรัพย์สนิ ใหม่ทกุ ๆ 5 ปี
o โดยภาพรวมของกาไรที่เกิดขึ ้นในช่วงปี 2559 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกาไรสาหรับ
งวด ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ จะมีกาไรเท่ากับ 62.44 ล้ านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
75.43 ล้ านบาท หรื อคิด เป็ นอัต ราลดลงร้ อยละ 17.22 เนื่องจากปี ที่ผ่านมาบริ ษั ท ใช้ นโยบายการ
ส่งเสริ มการขายให้ กบั ลูกค้ า เพื่อรักษาระดับยอดขายให้ เติบโตขึ ้นจากเดิม ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ยังมีค วามไม่แน่นอน ท าให้ คาสัง่ ซื อ้ จากลูกค้ าต่า งประเทศไม่เ ป็ น ไปตามเป้า หมายที่ วางไว้
อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริ ษัทมีการประเมินราคาทรั พย์สินตามมาตรฐานบัญชี
ส่ง ผลให้ เ กิ ด รายการก าไรจากการตี ร าคาทรั พ ย์ สิน เพิ่ ม ขึ น้ 166.39 ล้ า นบาท ซึ่ง เป็ น รายการที่ มี
นัยสาคัญที่สง่ ผลต่อกาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับปี มีมลู ค่าเท่า กับ 226.35 ล้ านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน 74.83 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 202.49
o สาหรับงวดปี 2559 บริ ษัทมีกาไรสาหรับงวด 65 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 7.35 จากปี ก่อน และมีกาไร
สาหรับงวด (ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่) 62.44 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 17.22 จากปี ก่อน และมีกาไร
เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด 226.35 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 202.49 จากปี ก่อน และมีกาไรเบ็ดเสร็ จรวม
สาหรับงวด (ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่) 224.94 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 189.13 จากปี ก่อน สาเหตุ
สาคัญจากกาไรจากการตีราคาทรัพย์สนิ ที่เพิ่มขึ ้น
 ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 และปี 2558 มีรายละเอียด ดังนี ้
สินทรัพย์
o บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2,357.28 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 เท่ากับ 851.08 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 57 โดยสาเหตุสาคัญเกิด
จากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ ้นจาก 61.10 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 เป็ น 408.67 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 500 โดย
เป็ นเงินสดที่ได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างรอ
ใช้ ลงทุนในโครงการที่มีความน่าสนใจ นอกจากนีย้ ังเกิ ด จากรายการส่วนเกิ นทุนจากการตีราคา
ทรัพย์สนิ เพิ่มขึ ้นจาก 186.72 ล้ านบาท เป็ น 347.55 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรื อคิดเป็ น
อัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 116
หนี ้สิน
o หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,698.19 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 61 โดยสาเหตุสาคัญเกิดจากการเพิ่มขึ ้นในส่วนของหนี ้สินไม่
หมุนเวียน จากรายการหุ้นกู้ที่ได้ รับเงินสดจากการออกและเสนอขายเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ ผ่านมา
498.31 ล้ านบาท
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
o ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 659.09 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ที่มีมลู ค่า 453.66 ล้ านบาท ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของทุนที่ออกและเรี ยกชาระ
แล้ ว และส่วนเกิ นมูลค่าหุ้นที่เกิ ดจากการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ ในช่วงเดือ น
พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 ที่ผา่ นมา
จากที่ได้ นาเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจาปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่กล่าวมา
ทังหมด
้
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจาปี 2559 สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
-ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นและเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จากจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 4

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
436,068,505
0
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

พิจ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิน ปั น ผล ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งาน ประจ าปี 2559 สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ขอเชิญ นางสาว
สาริ สา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท (“นางสาวสาริ สาฯ”) เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสาริ สาฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาหรับเหตุผลประกอบการแจ้ งทราบการจัดสรรกาไรสะสม และ
การพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดให้ การ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทต้ องเป็ นการจ่ายจากเงินกาไรและหากบริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุน
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สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
และเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยขึน้ อยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องในการ
บริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย โดยเป็ นไปตาม
เงื่อนไขว่า ทุนสารองมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้ วนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนันในวาระนี
้
้จึงจะ
ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ดังนี ้
จ่ายเงินปั นผลจากส่วนที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0154 บาท
จ่ายเงินปั นผลจากส่วนที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0381 บาท ซึ่งเป็ น
ส่วนที่กิจการต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ของกาไรสุทธิ
รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0535 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 30,432,193.68 บาท (สามสิบ
ล้ านสีแ่ สนสามหมื่นสองพันหนึง่ ร้ อยเก้ าสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์) โดยมีกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั น
ผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผล
จะดาเนินการภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
โดยนาเสนอข้ อมูลโดยเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 ดังนี ้
บริ ษัทมีกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 80.59 ล้ านบาท และ
55.36 ล้ านบาท ตามลาดับ มีการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายในปี 2558 เท่ากับ 2.90 ล้ านบาท และปี 2559 ได้ จดั สรร
เงินสารองตามกฎหมายครบถ้ วนแล้ ว
ในขณะนี ้มีจานวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วเท่ากับ 568.83 ล้ านหุ้น เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนที่มีจานวน
หุ้น 550.19 ล้ านหุ้น
คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทังสิ
้ ้นต่อหุ้นในปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 0.0586 บาทต่อหุ้น และ 0.0535 บาท
ต่อหุ้น ตามลาดับ
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น เท่ากับ 32.24 ล้ านบาท และ 30.43 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ จะเห็นว่า ทังรอบปี
้
2558 และ ปี 2559 บริ ษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมายมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผล
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปั นผล จากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 ดังกล่าวต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
ดังนันจึ
้ งขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรสะสม และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
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-ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นและเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสะสม และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี
2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.0535 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 30,432,193.68 บาท (สามสิบล้ านสี่
แสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้ อยเก้ าสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์) โดยมีกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผล
(Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่ อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผล
จะดาเนินการภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จากจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 5

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
436,068,505
0
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่ มการประชุมในวาระนี ้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ พลเอกเทอดศักดิ์
มารมย์ นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ได้ แจ้ งความประสงค์ขอออกจากห้ องประชุมสาหรับการ
พิจารณาในวาระนี ้ และขอเชิญนายชาลี สุขสวัสดิ์ ในฐานะรองประธานกรรมการ เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี ้
นายชาลี สุขสวัสดิ์ (“รองประธานฯ”) ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี ้ ทางบริ ษัทได้ นาเสนอรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ขอเชิญ รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหา (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รศ.ทรงกลดฯ ได้ แ จ้ ง ต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ว่า สาหรั บ เหตุผ ลประกอบการพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแต่ง ตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ มีดงั นี ้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัท สรุ ปใจความ
สาคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม โดย
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับมารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและ
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ปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้
ออกจากตาแหน่ง
โดยในปี นี ้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
2. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
คณะกรรมการสรรหา ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่า ทัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นาเสนอเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามที่ พรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกาหนด สมควรเลือกกรรมการ
ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าเป็ นกรรมการและเข้ าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึง่
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ ได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคล
ดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท แทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี ้
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
เพื่อดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
2. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการบริ หาร
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การ
เนื่องด้ วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ร่ วมกันกากับดูแลกิจการอย่าง
เข้ มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้ าร่วมประชุม และมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท รวมทังมี
้ สว่ นร่ วมใน
การแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง และในส่วน
ของการเสนอเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อง
ดังนันจึ
้ งเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการต่อไป
โดยขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียงเพื่ออานวย
ความสะดวกในการใช้ สทิ ธิออกเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลต่อไป
นายบุญสรรค์ สิ นพรชัย อาสาพิ ทกั ษ์ สิทธิ ผูถ้ ื อหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ตงั้
ข้อสังเกตเรื ่องระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการอิ สระของ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ว่า ดารงตาแหน่งกรรมการ
มาเป็ นระยะเวลาเกิ นกว่า 9 ปี โดยตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance (CG) ได้มีหลักเกณฑ์ การกาหนดนโยบาย
จากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งของกรรมการอิ สระไว้ไม่เกิ น 9 ปี
รศ.ทรงกลดฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ได้ตอบข้อสังเกตต่อผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษัทได้เข้าเป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เมื ่อปี 2556 ซึ่ งกรรมการอิ สระทีไ่ ด้เสนอชื ่อเพือ่ เข้าดารงตาแหน่งยังมี อายุการดารงตาแหน่ง
รวม 4 ปี 7 เดือน ซึ่ งยังคงอยู่ในหลักเกณฑ์ Corporate Governance (CG) ดังกล่าว
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นางสาวสาริ สาฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่ มเติ มว่า ท่านผูถ้ ื อหุ้นสามารถดูรายละเอี ยดจานวนปี ที ่เคยดารงตาแหน่ง
กรรมการได้ในหนังสือเชิ ญประชุม หน้าที ่ 37
ซึง่ รองประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ให้ ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนัน้ สาหรับวาระที่ 5 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตาม
กาหนดวาระ บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม ทังในกรณี
้
ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย หรื องดออกเสียง ทังนี
้ ้ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นกาเครื่ องหมายถูก หรื อกากบาท ลงในช่องเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ ว ย หรื องดออกเสียง
พร้ อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนันจะมี
้ เจ้ าหน้ าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทังนี
้ ้หากผู้ถือหุ้นไม่สง่ บัตรลงคะแนน และไม่
แสดงความเห็นคัดค้ านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ รับ
บัตรลงมติตงแต่
ั ้ ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งมติดงั กล่าว
จะสอดคล้ องกับมติที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ ด้ วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
436,068,505
0
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. บัตรเสีย
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จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
436,068,505
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

มติที่ลง

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

4. งดออกเสียง

0

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 6

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
436,068,505
0
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการเพิ่มเติม
สืบเนื่องจากวาระที่ 5 พลเอกเทอดศัก ดิ์ มารมย์ ได้ รับ การอนุม ตั ิแ ต่ง ตั ้งให้ ก ลับ เข้ า ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกลับมาทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ต่อไป
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ทางบริ ษัทได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยในส่ ว นของเหตุ ผ ลประกอบการพิ จ ารณาในวาระนี ข้ อเชิ ญ รศ.ทรงกลดฯ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหา เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รศ.ทรงกลดฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหา ได้ พิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริ ษัทยังสามารถเพิ่มเติมบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึ่ง
จะช่วยเสริ มกาลัง และความสามารถในด้ านการพิจารณาและให้ ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจากความรู้
และประสบการณ์การทางานที่มีมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทได้ รวมถึงจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการสรรหา ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่า ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่
พรบ. บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกาหนด และเป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถและจะนาเอาประสบการณ์ด้านพลังงานมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์กบั ทางบริ ษัทได้
และในส่วนความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
กรรมการเพิ่มเติม ได้ แก่ ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง เนื่องจากพิจารณาแล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษัท สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
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ดังนันขอเสนอแต่
้
งตัง้ ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ ต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังการด
้
ารงตาแหน่งดังกล่าวต่อไป
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
-ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นและเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
ทางบริ ษัทได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนัน้ สาหรับวาระที่ 6 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่
เข้ าร่วมประชุม ทังในกรณี
้
ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ทังนี
้ ้ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นกาเครื่ องหมายถูก หรื อ
กากบาท ลงในช่องเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง พร้ อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนันจะมี
้
เจ้ าหน้ าที่เดินไปเก็บ
บัตรลงคะแนน ทัง้ นี ้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็ นคัดค้ านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น
บริ ษัท จะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ รับบัตรลงมติตงแต่
ั ้ ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ออก
เสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งมติดงั กล่าวจะสอดคล้ องกับมติที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ระบุ ไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะดังกล่าว
โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ การแต่งตัง้ กรรมการเพิ่มเติ ม คือ ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง เพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

1. เห็นด้ วย
436,191,005
2. ไม่เห็นด้ วย
0
3. บัตรเสีย
0
4. งดออกเสียง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมือ่ ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 2 ราย คิดเป็ น
จานวนหุ้น 122,500 หุ้น
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี ้ทางบริษัทได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี ้ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยวาระนี ้ขอเรี ย นเชิญ ประธานคณะกรรมการพิจ ารณาค่า ตอบแทน รศ.ดร.มนตรี โสคติย านุรัก ษ์
(“รศ.ดร.มนตรี ฯ)”) เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี ต้ ่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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โดยรศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ นาเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้ อมูลผลประกอบการของบริ ษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริ ษัทได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
โดยจะนาข้ อมูลค่าตอบแทนที่กาหนดไปเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับข้ อมูลสรุปผลสารวจข้ อมูลกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท
จดทะเบียนสาหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ – ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แยกตามขนาดรายได้ ข อง
บริ ษัท และแยกตามขนาดกาไร (ขาดทุน) สุทธิของบริ ษัท ซึง่ จัดทาขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจาปี 2558
โดยในปี 2559 ที่ ผ่ า นมา ส าหรั บ จั ด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัทมีการจ่าย
ค่าตอบแทนรวมสาหรับคณะกรรมการเท่ากับ 4,033,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิไม่เกิน 4,500,000 บาท และในปี
2560 นี ้ จะขอเสนอพิจารณากาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท เท่ากับวงเงินเดิมในปี
2559 โดยมีรายละเอียดการกาหนดค่าตอบแทนดังนี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทจะแบ่งออกเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม และค่าตอบแทน
พิเศษหรื อโบนัส ดังนี ้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
28,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
23,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี ้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครัง้
ประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการบริ ษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ ง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ทังนี
้ ้ ได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งยังคงเป็ นอัตราค่าตอบแทน
เท่ากับปี 2559 ที่ผา่ นมาทุกประการ
ดังนันจึ
้ งขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 ตามที่
ได้ นาเสนอมา
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
-ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็น-

หน้ าที่ | 18

และเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 8

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
436,191,005
0
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุม
100.00
0.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี ้ทางบริ ษัทได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี ้ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (“รศ.ดร.
มนตรีฯ”) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ แ จ้ ง ต่อ ที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้น ว่า ตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษั ท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทกุ ปี นอกจากนี ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่
บริ ษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ตรวจสอบแล้ วมีความเห็นว่า เห็นสมควรแต่งตัง้ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 (ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิ นของบริ ษัท) หรื อนายเมธี รั ตนศรี เมธา
ผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตเลขที่ 3425 (ซึ่ง เคยลงลายมือ ชื่ อ รั บ รองงบการเงิ น ของบริ ษั ท เป็ น ระยะเวลา 5 ปี ตัง้ แต่ปี
2553 - 2557) หรื อ นายพิศิษ ฐ์ ชี ว ะเรื อ งโรจน์ ผู้ สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตเลขที่ 2803 (ซึ่ง เคยลงลายมือ ชื่ อ รั บ รองงบ
การเงิ น ของบริ ษั ท เป็ น ระยะเวลา 2 ปี ตัง้ แต่ปี 2558 และปี 2559) โดยให้ ค นหนึ่ง คนใดหรื อ ผู้สอบบัญ ชี ท่า นอื่น ที่
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเ อท จากัด เห็นควรและเหมาะสมเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย และเป็ น
ผู้ทาการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็น ต่อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย โดยเป็ น ผู้สอบบัญ ชี ที่ได้ รั บ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้
เสียกับบริ ษัท / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริ หาร / บริ ษัทย่อย หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกาหนดค่า
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สอบบัญชีสาหรับประจาปี 2560 ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสาหรับปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,200,000 บาท
ดังนันจึ
้ งขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนตามที่กล่าวมา
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
-ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นและเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 ด้ วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 9

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
436,191,005
0
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
195,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยัง
ไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริษัท จานวน 131,554 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 13 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 13 จะถือเป็ นเงื่อนไขซึ่ง
กันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึง่ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่
มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป
ในวาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 195,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่าย
ของบริ ษั ท จ านวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 0.25 บาทสาหรั บ วาระนี ท้ างบริ ษัท ได้ น าเสนอรายละเอี ย ด
ประกอบการพิจารณาวาระนี ้ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ ขอเชิญ นางสาวสาริ สาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสาริ สาฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่จะได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในวาระที่ 11 นัน้ เนื่องจากบริ ษัทมีห้ นุ สามัญที่ ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่าย ซึ่งเหลือจากการ
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จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 สาหรับผู้ถือหุ้นเดิม หรื อ “ECFW1” ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จานวนหุ้น 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวมทังสิ
้ ้น 32,888.50 บาท
ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดว่า
บริ ษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้นเมื่อหุ้นทั ้งหมดได้ ออกจาหน่ายและได้ รับ
ชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีห้ นุ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นต้ องทาการลดทุนจดทะเบียนในจานวนดังกล่าว โดยการตัด
หุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายจานวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวมจานวน 32,888.50 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 194,967,111.50 บาท
ความเห็น คณะกรรมการ : เห็น สมควรเสนอให้ ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณา และอนุม ตั ิก ารลดทุน จด
ทะเบียนของบริ ษัทจานวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท จานวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.25 บาท
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
-ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นและเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 195,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่าย
ของบริ ษัท จานวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
436,191,005
0
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

วาระที่ 10

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขข้ อ 4 ของหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี ้ทางบริ ษัทได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี ้ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ ขอเชิญ นางสาวสาริ สาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสาริ สาฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี ้เป็ นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 9 เรื่ องการลดทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายของบริ ษัท บริ ษัทจึงมี
ความจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย บริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษัท เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 194,967,111.50 บาท (หนึ่งร้ อยเก้ าสิบสี่ล้านเก้ าแสนหกหมื่นเจ็ ดพัน
หนึง่ ร้ อยสิบเอ็ดบาท ห้ าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น 779,868,446 หุ้น (เจ็ดร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสีร่ ้ อยสีส่ บิ หกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
(ยี่สบิ ห้ าสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ 779,868,446 หุ้น (เจ็ดร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสีร่ ้ อยสีส่ บิ หกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น ( - )”
นอกจากนี ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิ การแก้ ไขข้ อ 4. ของ
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
-ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นและเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อ 4. ของหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้

มติที่ลง
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จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 11

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
436,191,005
0
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 194,967,111.50 บาท เป็ น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จานวน
257,530,420 หุ้ น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี ้ทางบริ ษัทได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี ้ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ ขอเชิญ นางสาวสาริ สาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสาริ สาฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทมีแผนธุรกิจที่จะขยายธุรกิจหลัก
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามการเติบโตของบริ ษัท ที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่จะ
สร้ างผลตอบแทนที่ดี และส่งผลดีกบั การเติบโตของบริ ษัทในระยะยาว โดยขณะนี ้บริ ษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ในการลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในหลายโครงการ ซึ่งหากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็ นไปได้ แ ละความ
คุ้มค่าในการลงทุน บริ ษัทอาจมีการพิจารณาอนุมตั ิเพื่อเข้ าลงทุนในโครงการต่างๆเหล่านั ้น ดังนั ้น เพื่อเป็ นการเพิ่ม
สภาพคล่องทางการเงิน สาหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ การสร้ างโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจให้
เติบโตอย่างยัง่ ยืน กอปรกับการสร้ างมูลค่า เพิ่มให้ แก่กิจการด้ วยการขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจ หรื อต่อยอดไปยัง
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
บริ ษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 64,382,605
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็ น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนจานวน
257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดยรายละเอียดจะปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 8 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาและอนุม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็ น 259,349,716.50
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
ดังนันจึ
้ งขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทังหมดที
้
่ได้ นาเสนอ
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
-ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นและเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
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วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ ปี ระชุม
ที่ป ระชุม มี ม ติอ นุม ัติก ารเพิ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษั ท จ านวน 64,382,605 บาท จากทุน จด
ทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็ น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 257,530,420
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง ดังนี ้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 12

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
436,191,005
0
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อ 4 ของหนังสือบริคณห์ สนธิของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี ้ทางบริ ษัทได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี ้ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ ขอเชิญ นางสาวสาริ สาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสาริ สาฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี ้เป็ นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 11 เรื่ องการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย บริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อ 4. ของบริ ษัท เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 259,349,716.50 บาท (สองร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านสามแสนสี่หมื่นเก้ าพัน
เจ็ดร้ อยสิบหกบาท ห้ าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น 1,037,398,866 หุ้น (หนึง่ พันสามสิบเจ็ดล้ านสามแสนเก้ าหมื่นแปดพันแปดร้ อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
(ยี่สิบห้ าสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ 1,037,398,866 หุ้น (หนึง่ พันสามสิบเจ็ดล้ านสามแสนเก้ าหมื่นแปดพันแปดร้ อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (-)”
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นอกจากนี ้ ให้ บ คุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบีย นแก้ ไขหนัง สือ บริ ค ณห์สนธิที่ก รม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการอนุมตั ิการ
แก้ ไขข้ อ 4 ของหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามรายละเอียด
ข้ างต้ น
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
-ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นและเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อ 4. ของหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 13

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
436,191,005
0
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 257,530,420 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25
บาท
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี ้ทางบริ ษัทได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี ้ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ ขอเชิญ นางสาวสาริ สาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสาริ สาฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่บริ ษัทได้ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนจานวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็ น 259,349,716.50 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 257,530,42,0 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ในวาระที่ 12 นั ้น บริ ษัทเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
ต่อหุ้น ดังนี ้
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ส่ วนที่ 1 : จัดสรรหุ้นสามัญจานวน 170,647,815 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ของบริ ษัท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และจัดสรรหุ้นสามัญจานวน 56,882,605 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ ว เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัดในแบบมอบอานาจทัว่ ไป โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ต่อบุคคลในวงจากัดนันจะต้
้
องไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด และบุคคลในวงจากัดดังกล่าวจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ และจะต้ องไม่เป็ นบุค คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการเปิ ดเผย
ข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
ทั ้งนี ้ โดยไม่ว่ากรณีใด ๆ จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจากัด
แบบมอบอานาจทัว่ ไปนี ้ จะต้ องมีจานวนรวมไม่เกิน 170,647,815 หุ้น หรื อไม่เกินร้ อยละ 30 ของทุนชาระแล้ ว ณ วันที่
คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป โดยบริ ษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียว
เต็มจานวนหรื อบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ นคราวเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ไป
นอกจากนี ้ คณะกรรมการใคร่ ขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทมี
อานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี ้
 พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การเสนอ
ขายเป็ นครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจากัด
และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 การเข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั ้ง ดาเนินการ
ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว และ
 ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน ต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ย วข้ องกับการ
จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ดัง กล่า ว ซึ่ง รวมถึง การติด ต่อ และการยื่น คาขออนุญ าตหรื อ ขอผ่อ นผัน
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการ
อื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ซึ่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี ้ บริ ษัทได้ แนบเอกสารไปพร้ อมกันกับหนังสือเชิญประชุมที่ไ ด้
จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 8 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
โดยเหตุผลที่บ ริ ษัท เห็น สมควรให้ จ ดั สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน เพื่อ เสนอขายตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) เนื่องจาก บริ ษัทเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทาให้ บริ ษัท สามารถเพิ่มสภาพคล่อง
ทางการเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสาหรับรองรับการขยายธุรกิจ และยังเป็ นการเพิ่มศักยภาพของบริ ษัทในการลงทุนต่างๆ
โดยสามารถตอบสนองความต้ องการใช้ เงินของบริ ษัทในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ ทนั ทีที่โครงการดังกล่าวมีความ
ชัดเจน โดยไม่จาเป็ นต้ องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยงั ไม่มีความ
ชัดเจนและอาจไม่เกิดขึ ้น ซึ่งอาจก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและอาจทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับผลกระทบจากการเพิ่ม
ทุนดังกล่าว ไม่ว่าในส่วนของการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรื อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control
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Dilution) ในขณะที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่าของบริ ษัทที่จะเพิ่มมากขึ ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีใน
อนาคต จากการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริ ษัท
อย่า งไรก็ต าม ในการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ในด้ านผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และอาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) สาหรับกรณีจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด โดยสูงสุดไม่
เกินร้ อยละ 10
ส่ วนที่ 2 : จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ
การปรับสิทธิข องใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ที่อาจเกิดขึ ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป
ทั ้งนี ้ บริ ษัทยัง ไม่สามารถคานวณอัต ราการปรับ สิ ทธิข อง ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ECF-W1 ได้ ใ นขณะนี ้
เนื่องจากในการคานวณราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิใหม่นนั ้ จะต้ องคานวณจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริ ษัทซึ่งจะต้ องคานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทที่มีการซื ้อขายทั ้งหมดใน
ตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) ในการนี ้ บริ ษัทจึงได้ ประมาณการจานวนหุ้นสามัญที่จะได้
ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 เป็ นจานวน 30,000,000 หุ้น ทังนี
้ ้ เมื่อสามารถคานวณอัตรา
การใช้ สิทธิและราคาใช้ สิทธิได้ บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ทราบต่อไป
โดยเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณามอบหมายคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมตั ิการจัด สรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จานวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ตามที่กล่าวในข้ างต้ น
ดังนันจึ
้ งขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทังหมดที
้
่ได้ นาเสนอ
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
-ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นและเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมี มติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25
บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
436,190,905
100
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้ านบาท
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี ้ทางบริ ษัทได้ นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิ จารณา
วาระนี ้ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ ขอเชิญ นางสาวสาริ สาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสาริ สาฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท มีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์

: เพื่อใช้ เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ ชาระคืนหนี ้ และ/หรื อใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจ
ประเภทของหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ทกุ ประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้ น
หรื อคืนเงินต้ นครัง้ ดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทน
ผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
นัน้ ๆ
วงเงิน
: มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กาหนดไว้ ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท
(สองพันล้ านบาทถ้ วน) หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
อัตราดอกเบี ้ย
: ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
อายุของหุ้นกู้
: สาหรับหุ้นกู้ระยะสันไม่
้ เกิน 270 วัน และสาหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย
: เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายในกรณีจากัด และ/หรื อ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ทงหมด
ั้
หรื อบางส่วน
ซึง่ อาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง้ เดียว หรื อหลายครัง้ ก็ได้ ทังนี
้ ้ให้ เป็ น ไปตามระเบียบ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การไถ่ถอนก่อนกาหนด : ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครัง้
เงื่อนไขอื่น ๆ
: ข้ อจากัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ อาทิ ประเภทหรื อชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครัง้
มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี ้ย การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการ
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ออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาหนด และ
การจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ ามี) ให้ อยู่ในอานาจของกรรมการผู้จดั การและมอบ
อานาจให้ แก่ กรรมการผู้จดั การในการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท / แต่ละชนิด ในแต่ละครัง้
รวมทังให้
้ มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้นนั ้ ๆ ให้ สาเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ซึง่ รวมถึงมีอานาจในการแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย การเข้ าทา
และลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement
เงื่อนไขอื่น ๆ (ต่อ)

และ/หรื อ สัญ ญาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การจัด ท าและยื่ น ค าขอและเอกสารต่ า ง ๆ กั บ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น และให้ นาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

ดังนันจึ
้ งขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทังหมดที
้
่ได้ นาเสนอ
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
-ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นและเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมี มติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท ด้ วยคะแนนเสียงเป็ น
เอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 15
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มี -

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
436,191,005
0
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

ภายหลังจากวาระนี ้ ประธานฯ ได้ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามเพิ่มเติมหรื อไม่ ซึง่ ในที่
ประชุมไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นมีข้อสงสัยหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่ าน และกล่าวปิ ด
ประชุมในเวลา 15.55 น.

ลงนาม.......................................................
(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริ ษัท

ลงนาม.......................................................
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)
เลขานุการบริ ษัท

นางสาวสุบงกช หงษ์ ทอง

ผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้บนั ทึกการประชุม

นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ

ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
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