หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)
วันพุธที่ 25 เมษำยน 2561
เวลำ 09.00 น.

ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วงิ ส์ คอนเวนชัน่
เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240

เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
กรุณานาแบบฟอร์ มลงทะเบียนมาในวันประชุม เพือ่ ความรวดเร็วในการลงทะเบียน
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บริ ษัทขอเรี ยนต่ อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึงการงดแจกของชาร่ วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แนวทางที่หน่ วยงานกากับดูแลได้ รณรงค์ ให้ บริ ษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของชาร่ วยในการประชุมให้ กับผู้ถือหุ้น

ที่ ECF2 009/2561
10 เมษายน 2561
เรื่ อง

ขอเรี ยนเชิญเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/ 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
2. รายงานประจาปี 2560 ในรู ปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดารงตาแหน่ง และคานิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
7. รายละเอียดของการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 6 และข้อ 35
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
8. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. ข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
 เอกสารและหลักฐานแสดงสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม
 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 การออกเสี ยงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยง
10. ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
11. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
12. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
13. แบบคาขอรับรายงานประจาปี เป็ นรู ปเล่ม
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14. แผนที่สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้
15. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ที่ตอ้ งนามาในวันประชุม)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2561 ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อ ง
ประชุ มศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบี ยบวาระการประชุ ม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560 ของบริ ษทั ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2560 โดยได้มีการจัดทารายงานการประชุม และจัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.ecf-furniture.com เพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560 โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่ อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล สรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ที่ผา่ นมา รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปรากฎตามรายงานประจาปี 2560 ซึ่งส่งมา
ในรู ปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 รับทราบผลการ
ดาเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
การลงมติ –เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ของบริษัทและ
บริษัทย่ อย ประจาปี 2560 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ
บริ ษทั ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั ที่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ โดยสรุ ปสาระสาคัญตามงบ
การเงินรวมได้ ดังนี้
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รายการ

ณ 31 ธันวาคม 2560

ณ 31 ธันวาคม 2559

เปลีย่ นแปลง

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

เพิม่ ขึน้ /ลดลง

สิ นทรัพย์รวม

2,782.77

2,357.28

18.05%

หนี้สินรวม

1,753.73

1,698.18

3.27%

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม

1,029.03

659.1

56.13%

207.50

142.21

45.91%

รายได้จากการขาย – สุ ทธิ

1,444.62

1,370.78

5.39%

รายได้รวม

1,478.68

1,392.49

6.19%

ต้นทุนขาย

1,004.20

983.27

2.13%

415.59

366.338

13.44%

ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

19.50

32.832

-40.61%

ภาษีเงินได้

11.65

10.709

8.80%

กาไรสาหรับปี

66.74

65.01

2.67%

73.05

62.44

16.99%

66.74

226.35

-70.51%

73.05

224.94

-67.53%

ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว

ค่าใช้จ่ายรวม

กำไรสำหรั บปี -ส่ วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี -ส่ วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่

ความเห็ นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิ นประจาปี ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด แล้ว เห็ น ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษ ทั เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ ง บการเงิ น ประจาปี ของบริ ษ ทั และ
บริ ษทั ย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษ ทั เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2561 พิจ ารณา
อนุ มตั ิ งบการเงิ น ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริ ษทั กาหนดให้การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ต้องเป็ นการจ่ายจากเงินกาไรและหากบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิ
ให้จ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และบริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี
ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
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สารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายไว้แล้ว
จานวน 3.6 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.04 ของกาไรสุทธิประจาปี
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของ
กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงิ นสารองตามกฎหมายตามที่ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การ
จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั สภาพคล่อง
แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 พิจารณารับทราบ
การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2560
ดังนี้
4.1 จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี
หรื อคิดเป็ นเงินจานวน 3,600,000 บาท
4.2 จัดสรรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0603 บาท แบ่งเป็ นการจ่ายจากส่ วนที่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน (BOI) 0.0173 บาทต่อหุ ้น และส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (Non-BOI)
0.0430 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 51,957,827 บาท (ห้าสิ บเอ็ดล้านเก้าแสนห้า
หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับ เงิ น ปั น ผล
(Record Date) ในวัน ที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นภายใน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลข้างต้น มีอตั ราสู งกว่านโยบายการจ่ายปั นผล
ของบริ ษทั
4.3 กาไรส่ วนที่เหลือ บริ ษทั จะจัดเป็ นกาไรสะสมที่ ยงั ไม่จดั สรรต่อไป ทั้งนี้ สิ ทธิ ในการได้รับเงิ น
ปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
2561 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17
และ 18 สรุ ปใจความสาคัญว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ครั้ง
นี้ กรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื่อ
คณะกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
3. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
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ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีประกาศเชิ ญชวนให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ ประสงค์จะเสนอชื่ อบุคคลที่ เห็ นสมควรได้รับการพิจารณา
คัดเลื อกเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยนาประกาศขึ้ นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 26 กันยายน ถึ งวันที่ 31
ธันวาคม 2560 แต่ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า
ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่ อที่ นาเสนอเป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุ น และประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยที่ เกี่ ยวข้องกาหนด รวมทั้งเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ ทุ่ มเท และมี ประสบการณ์ด้านการบริ หารงานในธุ รกิ จ
เฟอร์นิเจอร์เป็ นอย่างดีซ่ ึงจะส่งผลเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั สมควรเลือกกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าเป็ นกรรมการและเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ได้พิจารณา
เห็ นชอบตามความเห็ นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่ อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามกาหนดวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ เพื่อดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
3. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ร่ วมกันกากับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง
อุทิศเวลาในการเข้าร่ วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง และในส่ วนของการ
เสนอเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ บริ ษทั จะพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล)
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นาเสนอค่าตอบแทน
โดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ ผ่านมา การปฏิ บตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ
การพิจารณาจานวนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ที่ เพิ่มขึ้ นตามโครงสร้างการดาเนิ นธุ รกิ จ ผลประโยชน์ที่ บ ริ ษ ทั ได้รั บ จาก
การปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องกรรมการ โดยจะนาข้อ มูล ค่า ตอบแทนที่ กาหนดในเบื้ อ งต้น ไปเปรี ย บเที ย บอ้า งอิง กับ ข้อ มูล
สรุ ปผลสารวจข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบี ยนสาหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุ รกิ จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริ ษทั และแยกตามขนาดกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของบริ ษทั
ซึ่ งจัดทาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ประจาปี 2559
ความเห็ นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็ นสมควรให้เสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561
อนุมตั ิค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริ ษทั ประจาปี 2561 ภายในวงเงินไม่
เกิน 9,000,000 บาทต่อปี ดังนี้
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อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

อัตราค่ าตอบแทน
(บาทต่ อท่ านต่อเดือน)
34,000
24,000
29,000
24,000

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ปรับเพิม่ ขึน้ จากปี ที่แล้วในอัตราละ 6,000 บาทต่ อท่ านต่ อเดือน

ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 7,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง (โดยยังคงอัตราเดิ ม
เท่ากับปี ที่ผา่ นมา) ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริ ษทั
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง
4) คณะกรรมการสรรหา
5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
สาหรับรายละเอียดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่าง ๆ ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 รายงานประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 เป็ นวงเงิ น
จานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนได้
กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชี รายเดิมปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรื อตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั มาแล้วห้ารอบปี บัญชี ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายใหม่ที่สังกัด
สานักงานสอบบัญชี เดี ยวกับผูส้ อบบัญชี รายเดิ มก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายที่ พน้ จากการปฏิ บตั ิ
หน้าที่เนื่ องจากการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสอบรอบปี บัญชีนบั แต่
วันที่ผสู ้ อบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็น สมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5389 หรื อนายเมธี รั ตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3425 หรื อนายพิศิษฐ์ ชี วะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชี
รั บอนุ ญาตเลขที่ 2803 หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่ นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็ น ควรและเหมาะสม
เป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย สาหรั บ ปี 2561 เนื่ อ งจากมี ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ใ นการสอบ
บัญชี มี อตั ราค่าสอบบัญชี ที่เ หมาะสม รวมทั้ง ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ใ นปี ที่ ผ่า นมาได้เ ป็ นอย่า งดี และเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ

7 | ห น้ า ที่

ความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ย
กับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือ หุ ้นรายใหญ่ / ผูบ้ ริ ห าร หรื อ ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บุค คลดัง กล่า วแต่อ ย่า งใด โดยกาหนดค่า
ตรวจสอบงบการเงินประจาปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 2,450,000 บาท
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็ น สมควร
เสนอให้ที่ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 พิจารณาและอนุ มตั ิ การแต่งตั้ง นายอัค รเดช เปลี่ ย นสกุล ผูส้ อบบัญ ชี
รั บอนุ ญาตเลขที่ 5389 หรื อ นายเมธี รั ต นศรี เ มธา ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3425 หรื อ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 2803 หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็ นควรและ
เหมาะสมเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษ ัทย่อ ย สาหรั บ ปี 2561 และก าหนดค่า สอบบัญ ชี เ ป็ นจ านวนเงิ น ไม่เ กิ น
2,450,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 6. และข้ อ 35.
วัตถุประสงค์และเหตุผล การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นไปตามเหตุผลในแต่ละข้อ ดังนี้
 ข้อ 6 ตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ ายกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) โดย
ฝ่ ายกฎหมายเห็นควรให้บริ ษทั แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั โดยระบุวา่ “หุ ้นของบริ ษทั เป็ นหุ ้นชนิ ด
ระบุชื่อผูถ้ ือ” เนื่ องจากตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การรับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 กาหนดคุณสมบัติให้หุ้นสามัญที่จะขอจดทะเบียนต้องเป็ นหุ ้น
ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือหุ ้น (ข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 6 กล่าวถึงเฉพาะ “ใบหุ ้น” ซึ่ งไม่ใช่ “หุ ้น”)
 ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 35 (เฉพาะในวรรคสามเดิม)
เป็ นการแก้ไขตามคาสั่งหัวหน้าคณะ คสช. ที่ 21/2560 ข้อ 9 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 6. และข้อ 35. เพื่อให้เป็ นไปตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ ายกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ ที่ 21/2560 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 10 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้น
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 08.00 น. เป็ นต้นไป หากท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
และประสงค์จ ะแต่ง ตั้ง บุค คลอื ่น หรื อ กรรมการอิส ระของบริ ษ ทั เข้า ร่ ว มประชุม และออกเสี ย งแทนตน โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 12 หรื อสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ecffurniture.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้ น โปรดส่ งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้อานวยความ
สะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ในหนังสื อมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วย
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กรณี ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถามที่ ตอ้ งการให้บริ ษทั ชี้ แจงในประเด็นของระเบี ยบวาระการประชุมที่ นาเสนอ
ในครั้งนี้ สามารถจัดส่ งคาถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail : ir@eastcoast.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 0-2152-7305
อนึ่ ง บริ ษทั ได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 (Record Date)
ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561

ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 โทรสาร 0-2152-7305
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 1
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 2
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 2/2560
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์
คอนเวนชัน่ กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
ก่ อนเริ่มการประชุม
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “ECF”) ได้ให้ขอ้ มูลต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ข้อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560
นี้ บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเป็ นเงิน 194,937,946.50 บาท โดยแบ่ง ออกเป็ นจานวนหุ ้นสามัญที่ชาระแล้ว
779,751,786 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 259,349,716.50 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวน
หุ ้นสามัญ 1,037,398,866 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
เมื่อเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมการประชุมจานวนทั้งสิ้น 135 ราย โดย
มาประชุมด้วยตัวเอง 42 ราย และรับมอบฉันทะ 93 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตัวเอง 42 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 424,781,917 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 54.4766
2. ผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ 93 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 165,797,805 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 21.2629
3. รวมจานวนทั้งสิ้น 135 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 590,579,722 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 75.7395 ของจานวน
หุน้ สามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ซึ่งมีจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และมีจานวนหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และ
ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป
บริ ษทั ฯ ได้แนะนาประธานกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที่ เข้าร่ วมประชุม ผูบ้ ริ หาร ที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย และฝ่ ายกฎหมายที่เข้าร่ วมประชุมเพื่อทาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงใน
การประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามลาดับ ดังมี
รายนามต่อไปนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. พลเอก เทอดศักดิ์** มารมย์
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
3. รศ.ทรงกลด
4. ดร.เอกริ นทร์
5. นายวัลลภ

จารุ สมบัติ
วาสนาส่ง
สุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
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6.
7.
8.
9.

นายชาลี
นายอารักษ์
นางสาวทิพวรรณ
นางวราภรณ์

สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

รองประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริ ษทั
กรรมการ

**โดยมี พลเอก เทอดศัก ดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริ ษ ัท ฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ ส ระ
และ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย

กรรมการทีไ่ ม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
-ไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ
1. นางสาวพชนัน

สิ งห์ภู่

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายเลขานุการบริษัทฯ
1. นางสาวสาริ สา

ทองกิตติกลุ

ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั ฯ

ทีป่ รึกษาทางการเงินจาก บริษัท โอไรอ้ อน แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด
1. นายศิรัตน์
รัตนไพฑูรย์
Executive Director
2. นางสาวนวลนภา ศิริโรจน์จรัส
Vice President
ทีป่ รึกษาด้ านกฎหมาย จาก บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลีย่ มส์ (ไทยแลนด์ ) จากัด
1. นางกมลวรรณ
ศิวรักษ์
Senior Associate
2. นายธีรศักดิ์
เพ็ชรไพบูลย์
Associate
บริ ษทั ฯ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสี ยง
และวิธีการคานวณคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
กติกาการประชุม
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผูท้ ี่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่ วมการประชุม ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะ
เรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุ ้นได้ระบุไว้
ในหนังสื อมอบฉันทะ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามก่ อนทาการลงมติ กรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ น
กรุ ณายกมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ท่าน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล หากเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ต้อง
แจ้งชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบฉันทะด้วยทุ กครั้ง เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้ทาการบันทึ กลงในรายงานการประชุ มได้อย่าง
ถูกต้อง เมื่อมีการลงมติในวาระนั้นๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสี ยง
ในแต่ละวาระ
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3. จานวนผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจานวนไม่เท่ ากัน เพราะบางท่านอาจเข้ามาประชุ ม
เพิ่มเติมหรื อกลับก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ้ นสุ ด กรุ ณาลงทะเบี ยนกลับพร้อม
ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย อนึ่ง บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นทุก
ท่านคืนเมื่อเสร็ จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน โดยมอบให้กบั เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป
วิธีการลงคะแนน
1. ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีคะแนนเสี ยง 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง ในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเป็ นพิเศษ จะไม่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ หากไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ให้กาเครื่ องหมายถูก ()
หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ ง ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน
และส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่ องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน การลงคะแนนเสี ยงนั้นๆ จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย
2. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไป
เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสี ยงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสี ยงดังกล่าวนั้น หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่ เข้าร่ วมประชุมและถือว่าคะแนนที่ เหลือเป็ น
คะแนนที่ เห็ นด้วยในวาระนั้นๆ หากไม่มีผถู ้ ือหุ ้นคัดค้านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ ประชุม
เห็นชอบ
การนับคะแนนเสียง และวิธีการคานวณคะแนนเสียง
1. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560 จะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
ก. วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ได้แก่
วาระที่ 2, 5, 6, และ 9 โดยบริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสี ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสี ยง
ข. วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ได้แก่ วาระที่ 3, 4, 7 และ 8 โดยบริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง นับจาก
เสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
2. ผลของคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจะปรากฎที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบ
สาหรับเอกสารประกอบการประชุ ม บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจัดส่ งให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 2/2560 แล้ว ซึ่ งได้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า หากท่ านใดมี ความประสงค์ตอ้ งการรับเอกสารเพิ่มเติ ม
สามารถรับได้ ณ บริ เวณโต๊ะลงทะเบียนของบริ ษทั ฯ
เริ่มการประชุม
พลเอก เทอดศัก ดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริ ษ ทั ฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ ส ระ ทาหน้า ที่
เป็ นประธานในที่ ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 2/2560 และดาเนิ นการประชุม
ตามระเบี ยบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ เอกสารประกอบการประชุม ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ตั้งแต่วนั ที่ 11 กันยายน 2560 ซึ่ งบริ ษทั ฯ
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ได้จัดส่ งเอกสารประกอบการประชุ มดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่ อนวันประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้น
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนด โดยเรี ยงตามลาดับรวมทั้งสิ้ น 10
วาระ
-วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยงวาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณารั บรองรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่
1/2560 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และบริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว และจัดทารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
ประชุม รวมถึงเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.ecf-furniture.com รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1 (สาเนา
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560) ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรื อไม่ และ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ของบริ ษทั ฯ ที่จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุน้
มติที่ลง
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
600,091,175
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 20 ราย
คิดเป็ นจานวนหุน้ 9,511,453 หุน้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุ มั ติก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 64,411,770 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
259,349,716.50 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัด หุ้ น สามัญ ที่ยัง ไม่ ไ ด้
ออกจาหน่ ายของบริษัทฯ จานวน 257,647,080 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผชู ้ ่วยเลขานุ การบริ ษทั นางสาวสาริ สา ทองกิตติกุล (“ผู้ช่วยเลขาฯ”) นาเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขาฯ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
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ตามที่บริ ษทั ฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายกาลังการผลิต และขยายฐานลูกค้าในธุรกิจผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ และ/หรื อการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจหลัก และ/หรื อการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง
ๆ อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล ซึ่งบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการลงทุนในธุ รกิ จพลังงานไฟฟ้ าในหลายโครงการ ซึ่ งหากผลการศึ กษาแสดงถึงความเป็ นไปได้และ
ความคุม้ ค่าในการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริ ษทั ฯ อาจมีการพิจารณาอนุมตั ิเพื่อเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นใน
อนาคต ดังนั้น เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการขยายธุรกิจ และรองรับการเข้าลงทุนโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว
บริ ษทั ฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฎใน
วาระที่ 7 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การลดทุน
 จานวนหุ ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1
(“ECF-W1”) ซึ่ งหมดอายุเ มื่ อ วัน ที่ 28 กรกฎาคม
2560
 จานวนหุ ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (แบบเดิม) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

รายละเอียด
 หุ ้ น คงเหลื อ จากการใช้ สิ ทธิ ECF-W1 จ านวน
116,660 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรื อคิด
เป็ นทุนจดทะเบียน 29,165 บาท

 จานวนหุน้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ECF-W1

 จานวนหุน้ เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ECF-W1 จานวน
30,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรื อ
คิดเป็ นทุนจดทะเบียน 7,500,000 บาท

 หุ ้ น รองรั บ การเพิ่ ม ทุ น แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป
(แบบเดิม) จานวน 227,530,420 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้
หุ ้ น ละ 0.25 บาท หรื อคิ ด เป็ นทุ น จดทะเบี ย น
56,882,605 บาท

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 136 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”) ซึ่ งกาหนดให้ บริ ษทั ฯ จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออก
หุ ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ ้นทั้งหมดได้ออกจาหน่ายและได้รับชาระเงินค่าหุ ้นครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี หุ้นยังจาหน่ายไม่ครบ
หุน้ ที่เหลือต้องเป็ นหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 จึงได้มีมติให้เสนอ
เรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ดังนั้น บริ ษ ัทฯ จึ งขอเสนอต่อ ที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่อพิ จารณาอนุ มตั ิ การลดทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ
จานวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 194,937,946.50 บาท โดย
การตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ จานวน 257,647,080 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เนื่ องจากหุ ้น
สามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้เป็ นหุน้ สามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการดาเนินการต่าง ๆ รายละเอียดตามที่ได้กล่าว
ไว้ขา้ งต้น
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จากเดิม
ลดลง
เป็ น

ทุนจดทะเบียน (บาท)
259,349,716.50
64,411,770
194,937,946.50

จานวนหุน้ (หุน้ )
1,057,398,866
257,647,080
799,751,786

มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ (บาท)
0.25
0.25
0.25

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ โดยในวาระ
นี้มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามดังต่อไปนี้
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 3 เรื่ อง ดังต่ อไปนี ้
1) เหตุใดถึงไม่ กาหนดให้ วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็ นวาระที่ เกี่ ยวเนื่ องกันกับวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9
เนื่องจาก พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัดกาหนดให้ การที่ จะเพิ่มทุนได้ นั้น จะต้ องมีการลดทุนให้ หมดก่ อน
2) การเพิ่มทุนแบบ General Mandate มีการขออนุมตั ิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสาหรั บผู้ถือหุ้ นเดิม (Rights
Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) และเป็ นการเพิ่ มทุนจานวนมาก จึ งต้ องการ
สอบถามว่ าเงิ นเหล่ านี ้มีแผนการ หรื อวัตถุประสงค์ อย่ างชั ดเจนหรื อไม่ ว่าจะนาไปใช้ เพื่ อประโยชน์
อะไร เมื่อไร และอย่ างไร และขอสอบถามว่ าการขออนุมตั ิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสาหรั บผู้ถือหุ้ นเดิ ม
(Rights Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) นั้น จานวนหุ้ นที่ ขออนุมัติเป็ นจานวนที่
บริ ษัทฯ ต้ องการและเพียงพอแล้ วใช่ หรื อไม่ จะได้ ไม่ ต้องมีการอนุมตั ิแก้ ไขใหม่
3) การแก้ ไขบริ คณห์ สนธิ ว่า การลดทุน และเพิ่มทุนนั้นต้ องทาที ละรายการ และเสี ยค่ าธรรมเนี ยมที ละ
รายการใช่ หรื อไม่ สามารถทาสรุ ปรวมยอดแล้ วเสี ยค่ าธรรมเนี ยมเพียงรายการเดี ยวคื อรายการสุ ดท้ าย
ได้ หรื อไม่
ผู้ช่วยเลขาฯ กล่ าวชี แ้ จงต่ อที่ ประชุมว่ า สาหรั บคาถามแรกเรื่ องของความเกี่ยวเนื่ องของวาระขอให้ ที่ปรึ กษา
ทางกฎหมายเป็ นผู้ให้ ข้อมูล และสาหรั บคาถามที่ เกี่ยวกับเรื่ องการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ขอให้ ที่ปรึ กษาทางการ
เงินเป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่ ที่ประชุม
ที่ ปรึ กษาทางกฎหมาย กล่ าวชี ้แจงในประเด็นที่ 1 ว่ า เรื่ องลดทุนกับเรื่ องเพิ่มทุนเป็ นเรื่ องที่ เกี่ยวข้ องกัน แต่
สาเหตุที่กาหนดให้ เฉพาะเรื่ องของวาระที่ 5 ถึง 9 เป็ นวาระต่ อเนื่ องกันเนื่ องจากเป็ นเรื่ องของการระดมทุน การเพิ่มทุน จึ ง
กาหนดให้ เป็ นวาระที่ เกี่ยวเนื่ องกัน แต่ สาหรั บเรื่ องลดทุน เห็นว่ าเป็ นขั้นตอนในการดาเนิ นการตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน
จากัด ซึ่ งเมื่อแยกกันแล้ ว ถ้ าที่ ประชุมฯ ลงมติ อนุมัติวาระลดทุนผ่ านไปแล้ ว หากในวาระที่ 5 ถึง 9 กลับไม่ ผ่าน ในคราว
หน้ าบริ ษัทฯ ก็ยงั สามารถเพิ่มทุน และดาเนินการระดมทุนต่ อไปได้ อยู่
ที่ ปรึ กษาทางการเงิ น กล่ าวชี ้แจงในประเด็นที่ 2 ว่ า ขออนุญาตชี ้แจงเป็ น 2 ส่ วนสาหรั บการออก และเสนอ
ขาย ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 2 (“ECF-W2”)
และ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 3 (“ECF-W3”) และการขออนุมตั ิการเพิ่มทุนลักษณะ
General Mandate ว่ าบริ ษัทฯ มีแผนการลงทุนในระยะยาวในระดับ 2 ถึง 4 ปี ซึ่ งหลายโครงการได้ มีการประกาศไปแล้ ว ไม่
ว่ าจะเป็ นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ซึ่ งใช้ เงิ นลงทุนในระดับ
พันล้ านบาท ซึ่ งเงินทุนจากการออก ECF-W2 และ ECF-W3 ก็น่าจะเพียงพอสาหรั บโครงการนี ้ ทั้งนี ย้ ังไม่ รวมถึงโครงการ
อื่น ๆ ที่ อยู่ในระหว่ างการพิจารณา หรื อจะมีโอกาสในอนาคต
ในส่ วนของ General Mandate ขอเรี ยนว่ า การเพิ่ มทุนแบบ General Mandate นั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่
ค่ อนข้ างรั ดกุม และปกป้ องสิ ทธิ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายอย่ างครบถ้ วนอยู่แล้ วในระดับหนึ่ง กล่ าวคือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ลักษณะ General Mandate ถ้ าเป็ นลักษณะการเสนอขายให้ ผ้ ูถือหุ้ นเดิม (Rights Offering) จะจัดสรรได้ สูงสุดที่ ร้อยละ 30
ของทุนจดทะเบียนปั จจุบัน ซึ่ งผู้ถือหุ้นทุกท่ านก็ได้ สิทธิ เท่ ากันหมด ส่ วนในลักษณะบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
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ก็จะจัดสรรได้ ไม่ เกินร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระปั จจุบัน และราคาที่ เสนอขายก็ต้องไม่ ใช่ ราคาตา่ ซึ่ งการจัดสรรหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนในลักษณะนีม้ ีกลไกปกป้ องผู้ถือหุ้นแล้ วในระดับหนึ่ง
ซึ่ งการขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถระดมเงิ นทุนได้ ในระยะเวลาอันสั้ น
และเป็ นการเพิ่มความคล่ องตัวให้ กับบริ ษัทฯ
ที่ ปรึ กษากฎหมาย กล่ าวชี ้แจงในประเด็นที่ 3 ว่ า ตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด บริ ษัทฯ จะสามารถเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจากการออกหุ้นใหม่ กต็ ่ อเมื่อหุ้นจาหน่ ายออกได้ แล้ วทั้งหมด ดังนั้น ตาม พ.ร.บ. มหาชน บริ ษัทฯ เพิ่มทุนใน
คราวนี ้ได้ จะต้ องดาเนิ นการลดทุนจดทะเบี ยนโดยการตัดหุ้ นสามัญที่ ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริ ษัทฯ ก่ อนการเพิ่มทุน
ดังนั้น การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจึ งเป็ นเรื่ องที่ แยกต่ างหากจากกัน การจดทะเบี ยนแก้ ไขบริ คณห์ สนธิ ต้องทาแยก
รายการระหว่ างการลดทุน และการเพิ่มทุน และต้ องเสี ยค่ าธรรมเนียมทั้งสองรายการ จะนามารวมไม่ ได้
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 39 (2) ในวาระนี้ตอ้ งการคะแนนเสี ยงลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
259,349,716.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนจานวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของ
บริ ษทั ฯ จานวน 257,647,080 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุน้
มติที่ลง
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
600,091,578
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 2 ราย
คิดเป็ นจานวนหุน้ 403 หุน้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้แจ้ง ต่อที่ ป ระชุ มว่า ในวาระนี้ จะมอบหมายให้ผูช้ ่ วยเลขาฯ นาเสนอรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ
ระเบียบวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขาฯ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2560 ซึ่ ง
จัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
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บริ ษทั ฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
: 194,937,946.50 บาท (หนึ่ งร้อยเก้าสิ บสี่ ลา้ นเก้าแสนสามหมื่นเจ็ด
พันเก้าร้อยสี่ สิบหกบาทห้าสิ บสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
: 779,751,786
หุน้
(เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่ ง
พันเจ็ดร้อยแปดสิ บหกหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
: 0.25
บาท (ยีส่ ิ บห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
:
หุน้ สามัญ
: 779,751,786
หุน้
(เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่ ง
พันเจ็ดร้อยแปดสิ บหกหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
: -ไม่มีหุน้
(ไม่มี)”
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งที่ ประชุมมีมติอนุมตั ิไปเมื่อวาระก่อน บริ ษทั ฯ
ขอให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายในการจดทะเบียนมีอานาจในการดาเนิ นการ
ยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และให้มีอานาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 39 (2) ในวาระนี้ตอ้ งการคะแนนเสี ยงลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติที่ประชุ ม
ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ทั ฯ ข้อ 4. เพื่อ ให้สอดคล้อ ง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
มอบหมายในการจดทะเบียนมีอานาจในการดาเนิ นการยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และให้มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุน้
มติที่ลง
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
600,091,680
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 3 ราย
คิดเป็ นจานวนหุน้ 102 หุน้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ครั้ งที่ 2
(ECF-W2) จานวน 194,937,946 หน่ วย ซึ่งจะจัดสรรให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่ องจากวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 เป็ นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่ องกัน ดังนั้น ใน
การพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องตามวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 จะถือเป็ นเงื่อนไขซึ่ งกันและกัน โดยหากเรื่ องในวาระใดวาระหนึ่ งไม่ได้
รับการอนุมตั ิจะถือว่าเรื่ องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่า
การพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ปรากฎรายละเอียดวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าทางบริ ษทั ฯ ได้ส่งเอกสารสรุ ปรายละเอียดที่สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ไว้ในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุ ปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิ
เทค จากัด (มหาชน) (ECF-W2) ที่ จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) และสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 4
(สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (ECFW2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ที่ ได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อม
หนังสื อเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ได้มอบหมายให้ ผูช้ ่วยเลขาฯ นาเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ ต่อที่
ประชุม
ผูช้ ่วยเลขาฯ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ตามที่บริ ษทั ฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายกาลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ซ่ ึ งเป็ นธุรกิจหลัก
ของบริ ษทั ฯ ด้วยการลงทุนเพิ่มในเครื่ องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสาหรับกระบวนการผลิตสิ นค้า และการขยายฐานลูกค้าให้
เพิ่มขึ้นจากเดิม และ/หรื อการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ และ/หรื อการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ
โดยผ่านบริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่เข้าลงทุนโดยการถือหุ ้ นคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20 ในบริ ษทั พลังงานเพื่อโลก
สี เขียว (ประเทศไทย) จากัด และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล โดยลงทุนผ่านบริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี
โฮลดิ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนที่ ECF-P เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งนี้ SAFE มีแผนจะเข้าลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลอื่นอๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้อีกหลาย
โครงการ โดยบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งพิจารณาจากสภาวะตลาด และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย ECF-W2 จานวน
194,937,946 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ชนิดของหลักทรัพย์
จานวนที่ออก
ราคาต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วิธีการจัดสรร

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค
จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “ECF-W2”)
ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
: 194,937,946 หน่วย
: 0.00 บาท
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
: 3 บาทต่อหุ ้น เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับ
สิ ทธิ
: 20 กุมภาพันธ์ 2562
: 20 ตุลาคม 2560 หรื อวันที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนด
: 1 ปี 4 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในอัตรา 4
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หุ ้นเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะเริ่ มใช้สิทธิ ได้ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤศจิ กายน
2560 นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และสามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ได้อีก 5 ครั้ง จนถึงสิ้ นสุ ดวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ทั้งนี้ วันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วันที่ 25 สิ งหาคม 2561 วันที่ 25 พฤศจิกายน
2561 และครั้ งสุ ดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิซ่ ึงตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ในกรณี ที่ ว ั น ก าหนดการใช้ สิ ทธิ ใด ๆ ตรงกั บ วั น หยุ ด ท าการของ
บริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า โดย
บริ ษทั ฯ จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ และไม่มีขอ้ กาหนดเรี ยกให้
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกาหนด
ตลาดรองของใบสาคัญแสดง : บริ ษทั ฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
สิ ทธิ
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
อื่นๆ
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของ บริ ษทั ฯ และ/
หรื อบุ คคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนามของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการ
(1) ก าหนดและแก้ไ ขเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ อัน จ าเป็ นและ
สมควรที่ เกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุ ญ าตต่ า ง ๆ และหลัก ฐานที่ จ าเป็ นที่
เกี่ ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและ
การยื่น ค าขออนุ ญ าตเอกสารและหลัก ฐานดัง กล่ า วต่อ หน่ ว ยงาน
ราชการหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
และการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ดาเนิ นการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่ องกับการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
โดยสรุ ปรายละเอียดผลกระทบของแต่ละทางเลือก เป็ นดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1: กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรร ECF-W2 และ ECF-W3 และผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ช้
สิ ทธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจานวน ทั้งนี้ ในกรณี ที่ 1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่ วน
การถือหุน้ (Control Dilution)
กรณีที่ 2: กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรร ECF-W2 เพียงอย่างเดียว และ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจากผู ้
ถือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิของ ECF-W2 ทั้งจานวน
กรณีที่ 3: กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรร ECF-W3 เพียงอย่างเดียว และ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู ้
ถือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิของ ECF-W3 ทั้งจานวน
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กรณีที่ 4: กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรร ECF-W2 และ ECF-W3 และ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการ
เปลี่ยนมือจากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ของ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้ง
จานวน
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ 10/2560 ซึ่ งจัดประชุ มเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่ อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W2 จานวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ โดยไม่คิด
มูลค่า ในอัตราส่ วน 4 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ กรณี มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้ปัดทิ้ง และกาหนด
ราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเท่ากับ 3 บาทต่อหุ ้น โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุ ป
รายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECFW2) ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering))
(ข) ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
(1) กาหนดและแก้ไขเงื่ อนไขและรายละเอี ยดอื่ น ๆ อันจาเป็ นและสมควรที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงาน
ราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับ ECF-W2 (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม
2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันพุธที่ 11
ตุลาคม 2560 และกาหนดวันจัดสรร ECF-W2 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขาย ECF-W2 จานวน 194,937,946 หน่วย ซึ่ งจะ
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครั้งนี้
ภายหลังจากการชี้แจงสรุ ปรายละเอียดที่สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามในวาระนี้ ดังต่อไปนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 2 เรื่ อง ดังนี ้
1) ถามว่ าโครงการในอนาคตในอีก 3 ปี จะใช้ เงินประมาณเท่ าไร และภายในระยะเวลา 3 ปี บริ ษัทฯ จะมี
การเพิ่มทุนอีกหรื อไม่
2) สอบถามว่ า เงิ นที่ ได้ จากการใช้ สิทธิ ของ ECF-W2 นั้นคาดหมายว่ าจะนาไปลงทุนอย่ างไร ในวงเงิ น
เท่ าไร และจะขายหมดในวันแรก หรื อทยอยขาย และถามต่ อเนื่ องว่ าจะนาเงิ นจาก ECF-W3 ไปลงทุน
อย่ างไร ในวงเงินเท่ าไร เนื่องจากในการประชุมคราวก่ อนก็มีการเพิ่มทุนเพื่อเข้ าไปลงทุนในโครงการที่
พม่ ากว่ าร้ อยละ 20
นายอารั กษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ (“กรรมกำรผู้จัดกำร”) ชี ้แจงต่ อที่ ประชุมว่ า ทิ ศทางในการลงทุน
ของบริ ษัทฯ นั้นเป็ นไปตามแผนธุรกิจ 3 ปี ซึ่ งบริ ษัทฯ ได้ จัดทาเสร็ จเรี ยบร้ อยก่ อนที่ จะมาหาเงินลงทุน ซึ่ งแผนการบางอย่ าง
ก็เ ปิ ดเผยไม่ ไ ด้ เนื่ อ งจากยัง อยู่ใ นช่ วงศึ กษา จึ ง ไม่ สามาถเปิ ดเผยข้ อ มูล ได้ ต ามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรั พย์ และขอเรี ยนต่ อที่ ประชุมว่ า การจะลงทุนใด ๆ บริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงผลประโยชน์ และผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือ
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หุ้ นทุกราย และขอชี ้แจงว่ า ระยะเวลาในการออก ECF-W2 และ ECF-W3 นั้นออกมาเพื่อรองรั บในระยะเวลาเดียวกับที่
บริ ษัทฯ จะไปลงทุนในโครงการต่ าง ๆ สาหรั บตัวอย่ างของโครงการที่ บริ ษัทฯ ได้ ประกาศออกมาแล้ วก็ได้ แก่ (1) โครงการ
ที่ พม่ าที่ มีความชั ดเจนแล้ วว่ าต้ องใช้ เงิ นลงทุนกว่ าพันล้ านบาท (2) ธุรกิ จโรงงานเฟอร์ นิ เจอร์ เองก็มีการตั้งเป้ าหมายว่ าจะ
เติบโตขึน้ ปี ละร้ อยละเท่ าไรใน 3 ปี ข้ างหน้ า (3) COSTA ก็เป็ นอีกธุรกิจที่ บริ ษัทฯ ตั้งเป้ าหมายไว้ ว่าจะมียอดขายให้ ได้ ครบ
หนึ่งพันล้ านบาทในอีก 3 ปี ข้ างหน้ า
และชี ้แจงต่ อ ในประเด็น ECF-W2 และ ECF-W3 ในเรื่ องความคื บหน้ าในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ซึ่ งมีมูลค่ ากว่ าพันล้ านบาท ก็มีแผนว่ าจะวางศิ ลาฤกษ์ ในเดือนพฤศจิ กายนนี ้
นอกจากนี ้ ก็ยังมีโครงการอื่ น ๆ เช่ นโครงการชี วมวล (Biomass) ซึ่ งเป็ นโครงการที่ เกิดขึน้ ในประเทศไทย แต่ ไม่ สามารถ
เปิ ดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากเกรงว่ าจะขัดต่ อกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งปั ญหาคู่แข่ งทางการค้ า
ทั้งนี ้ บริ ษัทฯ มีแผนการทางธุรกิจว่ าใน 3 ปี จะทาอะไร และเมื่อถึงเวลาที่ พร้ อมก็จะประกาศชี แ้ จงให้ ทราบ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็ นใด ๆ จึ งขอให้ผูถ้ ือหุ ้นลงมติ ในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 39 (1) ในวาระนี้ตอ้ งการคะแนนเสี ยงลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ ประชุมมีมติอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 2 (ECF-W2) จานวน 194,937,946 หน่ วย ซึ่ งจะจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ตามที่ เสนอทุ ก
ประการ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

1. เห็นด้วย
600,664,680
2. ไม่เห็นด้วย
0
3. บัตรเสี ย
0
4. งดออกเสี ยง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 3 ราย
คิดเป็ นจานวนหุน้ 573,000 หุน้
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ครั้ งที่ 3
(ECF-W3) จานวน 129,958,631 หน่ วย ซึ่งจะจัดสรรให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริ ษทั ฯ ได้ส่งเอกสารสรุ ปรายละเอียดที่สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ไว้ในสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 3 (สรุ ปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF-W3) ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)) และสิ่ งที่ส่งมา
ด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2
(ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3)) ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้น
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พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผชู ้ ่วยเลขาฯ นาเสนอรายละเอียดที่ เกี่ ยวข้องกับ
ระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม
ผูช้ ่วยเลขาฯ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
สาหรับเหตุผลของการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ สืบเนื่ องจากวาระที่ 5 ในการออกและเสนอขาย
ECF-W2 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ การออกและเสนอขาย ECF-W3 จานวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ นั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริ ษทั ฯ และ
เพื่อให้เกิ ดความต่อเนื่ องภายหลังจากครบกาหนดอายุของ ECF-W2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดังมีรายละเอียดตามที่
ปรากฎในวาระที่ 5 ข้างต้น โดยการกาหนดราคาใช้สิทธิของ ECF-W3 จะเป็ นแนวทางเดียวกับการกาหนดราคาใช้สิทธิ ของ
ECF-W2 คือ วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนกับบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน (Market Comparable
Approach) ด้วยการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังของอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ (P/E Ratio) และอัตราส่ วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
(P/BV Ratio) ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในช่วงปี 2562-2563
ซึ่งตรงกับช่วงระยะเวลาที่ผถู ้ ือ ECF-W3 สามารถใช้สิทธิ ECF-W3 ได้ โดยสามารถสรุ ปรายละเอียดสาคัญของECF-W3 ได้
ดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ชนิดของหลักทรัพย์
จานวนที่ออก
ราคาต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วิธีการจัดสรร
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ใบสาคั: ญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้นสามัญเพิ่ม ทุ นของ บริ ษ ัท อี ส ต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ” หรื อ “ECFW3”)
ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
129,958,631
:
หน่วย
0.00 บาท
:
ใบสาคั: ญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
5 บาทต่
: อหุ ้น เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามเงื่ อนไขการ
ปรับสิ ทธิ
20 ตุล:าคม 2560 หรื อวันที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนด
3 ปี 4 :เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุ:น้ เดิมของบริ ษทั ฯ จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิในอัตรา
6 หุน้ เดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
ผูถ้ ือใบส
: าคัญแสดงสิ ทธิจะเริ่ มใช้สิทธิ ได้ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม
2562 นับ จากวัน ที่ อ อกใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละสามารถใช้สิท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้อีก 7 ครั้ง จนถึงสิ้ นสุ ดวันครบกาหนดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ วันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้งจะตรงกับ
วันที่ 25 สิ งหาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์
2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 สิ งหาคม 2563 วันที่ 25
พฤศจิกายน 2563 และครั้งสุ ดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันครบกาหนดอายุ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษทั ฯ
ให้เลื่ อนวันก าหนดใช้สิ ทธิ ค รั้ งดัง กล่า วเป็ นวันท าการก่ อนหน้า โดย
บริ ษทั ฯ จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และไม่มีขอ้ กาหนด
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ตลาดรองของ
ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ
อื่นๆ

เรี ยกให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกาหนด
บริ ษ ัท ฯ จะน าใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ เ ข้าจดทะเบี ย นเป็ นหลักทรั พ ย์จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ
และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ หรื อ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการ
(1) กาหนดและแก้ไขเงื่ อนไขและรายละเอียดอื่ นๆ อันจาเป็ นและ
สมควรที่เกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่างๆ และหลักฐานที่ จาเป็ นที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและ
การยื่นคาขออนุ ญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงาน
ราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
และการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้

โดยรายละเอียดผลกระทบของแต่ละทางเลือก เป็ นไปตามที่ได้ช้ ีแจงไว้ในวาระที่ 5 ข้างต้น
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ 10/2560 ซึ่ งจัดประชุ มเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่ อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W3 จานวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ โดยไม่คิด
มูลค่า ในอัตราส่ วน 6 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ กรณี มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้ปัดทิ้ง และกาหนด
ราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวเท่ากับ 5 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
(สรุ ปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ (ECF-W3))
(ข) ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
(1) กาหนดและแก้ไขเงื่ อนไขและรายละเอี ยดอื่นๆ อันจาเป็ นและสมควรที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงาน
ราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
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ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับ ECF-W3 (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม
2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันพุธที่ 11
ตุลาคม 2560 และกาหนดวันจัดสรร ECF-W3 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
ภายหลังจากการชี้แจงสรุ ปรายละเอียดที่สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึง
ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 39 (1) ในวาระนี้ตอ้ งการคะแนนเสี ยงลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ การออกและเสนอขาย ECF-W3 จานวน 129,958,631 หน่วย ซึ่ งจะจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 7

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
600,664,680
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุ มัติก ารเพิ่ม ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ทฯ จากทุน จดทะเบีย นเดิม 194,937,946.50 บาท เป็ น
354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 636,797,290 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
เพือ่ รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3)
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อประกอบการพิจารณา ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 (สาเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 534)) ที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสิ อเชิญประชุมแล้ว โดยในวาระนี้ได้มอบหมายให้ผชู ้ ่วยเลขาฯ นาเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขาฯ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 10/2560 ซึ่ งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอ
เรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
บริ ษทั ฯ เสนอขออนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็ น
354,137,269.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 636,797,290 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการ
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เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของ ECF-W2 และ ECF-W3 จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ในครั้งนี้
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และมีผถู ้ ือ
หุน้ สอบถามในวาระนี้ดงั ต่อไปนี้
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 2 เรื่ อง ดังนี ้
1) กรณี ห้ ุ นเพิ่ มทุนภายใต้ General Mandate ในวาระเรื่ องการจั ดสรรหุ้ นว่ า หุ้ นเพิ่ มตามแบบ General
Mandate สามารถนาหุ้นที่ จัดสรรหุ้นให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมกับส่ วนที่ จัดสรรให้ กับบุคคลในวงจากัดรวมกัน
ได้ ไม่ เกินกว่ าร้ อยละ 30 แล้ วจัดสรรได้ หรื อไม่ เนื่ องจากในที่ สุดตามหลักเกณฑ์ การจัดสรรจะสามารถ
ดาเนินการจัดสรรรวม Rights Offering และ Private Placement ไม่ เกินร้ อยละ 30 อยู่แล้ ว
2) การจัดสรรให้ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) บริ ษัทฯ มีแผนจะจัดสรรหุ้นให้ แก่ นักลงทุนรายใด
หรื อไม่
ที่ ปรึ กษาทางกฎหมาย ชี แ้ จงที่ ประชุมในประเด็นที่ 1 ว่ า ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรั พย์ ฯ หุ้ นที่ จัดสรร
หุ้ นให้ กับผู้ถือหุ้ นเดิม (Rights Offering) คิ ดเป็ นสั ดส่ วนของทุนชาระแล้ ว ณ วันที่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติเสนอวาระ
เพิ่มทุนแบบ General Mandate ต่ อที่ ประชุมผู้ถือหุ้ นต้ องไม่ เกินร้ อยละ 30 และไม่ เกินร้ อยละ 10 สาหรั บการจัดสรรให้
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) แต่ ทั้งนีเ้ มื่อรวมกันแล้ วจะต้ องจัดสรรไม่ เกินร้ อยละ 30
กรรมการผู้จัดการ ชี ้แจงต่ อที่ ประชุ มเพิ่ มเติ มว่ า สาเหตุที่ไม่ สามารถรวมหุ้ นสามัญเพิ่ มทุนส่ วนที่ จัดสรร
ให้ กับผู้ถือหุ้ นเดิ ม (Rights Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ภายใต้ การเพิ่ มทุนตามแบบ General
Mandate ได้ นั้น เนื่ องจากเป็ นการปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามกฎระเบี ยบของตลาดหลักทรั พย์ ฯ บริ ษัทฯ จึ งมีความจาเป็ นต้ อง
จัดสรรโดยแบ่ งออกเป็ นสองส่ วนตามกฎระเบี ยบของตลาดหลักทรั พย์ ฯ ซึ่ งสั ดส่ วนดังกล่ าวเป็ นสั ดส่ วนสู งสุดที่ จัดสรรได้
ตามกฎหมาย ทั้งนี ้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ไม่ ว่าจะจัดสรรให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) หรื อให้ แก่
บุคคลในวงจากัดจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ และผลตอบแทนสู งสุ ดแก่ บริ ษัทฯ ส่ วนบริ ษัทฯ จะจั ดสรรหุ้ นเพิ่ มทุนตามแบบ
General Mandate ให้ แต่ เฉพาะผู้ถือหุ้ นเดิ มหรื อเฉพาะบุคคลในวงจากัดหรื อไม่ นั้น ในเบื ้องต้ นขอเรี ยนว่ าบริ ษัทฯ จะ
ตัดสิ นใจโดยส่ งผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นให้ น้อยที่ สุด
กรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงต่ อที่ ประชุมในประเด็นที่ 2 ว่ า ในเบื อ้ งต้ นการตัดสิ นใจกระทาการใด ๆ ของบริ ษัทฯ
ได้ พิจารณาถึงปั จจั ยต่ าง ๆ ที่ จะส่ งผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้ นให้ น้อยที่ สุดและดาเนิ นการให้ เป็ นไปตามกฎระเบี ยบของตลาด
หลักทรั พย์ ฯ และจะเป็ นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบ General Mandate เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์ สูงสุด และเป็ น
ประโยชน์ กับนักลงทุนสูงสุด
ประธานฯ ได้ แจ้ งที่ ประชุมเพิ่มเติม ถึงแนวทางดาเนินการของบริ ษทั ฯ ว่ าบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาและดาเนินการ
ทุกอย่ างด้ วยความโปร่ งใส แต่ ข้อมูลบางอย่ างยังไม่ อยู่ในขั้นตอนที่ สามารถเปิ ดเผยได้ ทั้งนี ้ บริ ษัทฯ มุ่งหวังผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็ นใด ๆ จึ งขอให้ผูถ้ ือหุ ้นลงมติ ในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 39 (2) ในวาระนี้ตอ้ งการคะแนนเสี ยงลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท
เป็ น 354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจานวน 636,797,290 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ
รองรับการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3) ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ จากจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

600,311,880
100
0
352,700

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.94
0.00
0.00
0.06

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผูช้ ่วยเลขาฯ นาเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขาฯ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ 10/2560 ซึ่ งจัดประชุมเมื่ อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติ ให้เสนอต่อที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
บริ ษทั ฯ เสนอขออนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมตั ิไปเมื่อวาระก่อน ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

: 354,137,269.00

บาท

แบ่งออกเป็ น

: 1,416,549,076

หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

: 0.25
:
: 1,416,549,076

บาท

หุน้ บุริมสิ ทธิ

: -ไม่มี-

หุน้

หุน้

(สามร้ อ ยห้าสิ บ สี่ ล ้านหนึ่ งแสนสามหมื่ น
เจ็ดพันสองร้อยหกสิ บเก้าบาท)
(หนึ่ ง พัน สี่ ร้ อยสิ บ หกล้านห้าแสนสี่ ห มื่ น
เก้าพันเจ็ดสิ บหกหุน้ )
(ยีส่ ิ บห้าสตางค์)
(หนึ่ ง พัน สี่ ร้ อยสิ บ หกล้านห้าแสนสี่ ห มื่ น
เก้าพันเจ็ดสิ บหกหุน้ )
(ไม่มี)”
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายในการ
จดทะเบียนมีอานาจในการดาเนินการยืน่ คาขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ และให้มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็ นใด ๆ จึ งขอให้ผูถ้ ือหุ ้นลงมติ ในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายในการจด
ทะเบียนมีอานาจในการดาเนิ นการยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ และให้มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 9

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
600,311,980
0
0
352,700

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.94
0.00
0.00
0.06

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบี ยบวาระการประชุมนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อประกอบการพิจารณา ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 (สาเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 534)) ที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว โดยในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผชู ้ ่วยเลขาฯ นาเสนอ
รายละเอียดเกี่ ยวกับระเบี ยบวาระต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ผูช้ ่วยเลขาฯ ได้เรี ยนชี้ แจงต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ 10/2560 ซึ่ งจัดประชุ มเมื่ อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่ อง
ดัง กล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น ครั้ งที่ 2/2560 เพื่ อ พิ จ ารณาและอนุ ม ัติ ก ารจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ ่ม ทุน จ านวน
636,797,290 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ ปรากฎในวาระที่ 7 ข้างต้น
บริ ษทั ฯ จึ ง เสนอขออนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม ทุน จานวน 636,797,290 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ ปรากฎในวาระที่ 7 ข้างต้น โดยเป็ นการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 233,925,535 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ
30 ของทุน จดทะเบี ย นช าระแล้ว ของบริ ษ ทั ฯ เพื ่อ เสนอขายให้แ ก่ผู ถ้ ือ หุ ้น เดิ ม (Rights Offering) และจ านวน
77,975,178 หุ ้น คิด เป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ในแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดี ยวเต็มจานวนหรื อแต่บางส่ วนก็ได้ โดยเสนอ
ขายเป็ นคราวเดี ยวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี ใด ๆ จานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เสนอขายให้แก่ผู ้
ถือหุ ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิ น 233,925,535 หุ ้น หรื อไม่เกิ นกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ ณ วันที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
โดย บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่ จะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่ เกี่ ยว
โยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยน
ในรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก) เป็ นผู ล้ งทุน สถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ที ่ กจ.
17/2551 เรื่ องการกาหนดบทนิ ยามเกี่ ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่ มีฐานะทางการเงิ นมัน่ คง และมีศกั ยภาพในการ
ลงทุนได้จริ ง รวมทั้งมีความรู ้ความสามารถประสบการณ์ หรื อศักยภาพที่เป็ นประโยชน์หรื อส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) นี้ จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่ งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิ นสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอ
ขายหุ ้นนั้น โดยราคาที่ นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้ อขายหุ ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกาหนดราคา
เสนอขายหุ ้นต้องย้อนหลังไม่เกิ นกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่ เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณี ที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เห็ นว่ามีเหตุอนั ควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุ ดของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจกาหนดราคา
เสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ตอ้ งไม่เกิ นร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ คานวณได้ขา้ งต้น โดยในการกาหนดส่ วนลด
ดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจ ารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น ด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
72/2558 เรื่ องการอนุ ญาตให้บริ ษทั จดทะเบี ยนเสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
มีอานาจในการดาเนิ นการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การเสนอ
ขายเป็ นครั้งเดี ยวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ ้น รายชื่ อบุคคลในวงจากัด และเงื่ อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง ดาเนิ นการ
ต่าง ๆ อันเกี่ ยวเนื่ องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญ าต คาขอผ่อ นผัน ต่า ง ๆ และหลัก ฐานที่ จาเป็ นและเกี่ ย วข้อ งกับ การ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่ ว ยงานราชการหรื อหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง และการนาหุ ้นสามัญ เพิ่มทุน ของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอานาจในการดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว
รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 5 (สาเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
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อนึ่ ง เหตุที่บริ ษทั ฯ เห็ นสมควรให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) เนื่ องจากบริ ษทั ฯ เห็ นว่า การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวเพื่อเสนอขาย
ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริ ษทั ฯ ในการลงทุนในแต่
ละโครงการได้ทนั ที ที่โครงการดังกล่าวมีค วามชัดเจน โดยไม่มีความจาเป็ นต้องออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
คราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยงั ไม่มีความชัดเจนแน่นอนและอาจไม่เกิ ดขึ้น ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดความไม่เป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นและอาจทาให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไม่ว่าในส่ วนของการลดลงของราคา
หุ ้น (Price Dilution) หรื อการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ ้น (Control Dilution)
(2) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 194,937,946 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิ ทธิ ของ ECF-W2 ที่ จดั สรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ในอัตรา 4 หุ ้นเดิ ม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยกาหนดราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 3
บาท และ
(3) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 129,958,631 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิ ทธิของ ECF-W3 ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรรคือ จะจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ในอัตรา 6 หุน้ เดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยกาหนดราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิเท่ากับ 5 บาท
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอานาจลง
นามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ดัง กล่า ว ซึ่ ง รวมถึง การติด ต่อ และการยื่น คาขออนุ ญ าตหรื อ ขอผ่อ นผัน เอกสารและหลัก ฐานดัง กล่า วต่อ หน่ ว ยงาน
ราชการหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ และมีอานาจในการดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ ซึ่ งในวาระนี้
ได้มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามข้อมูลเพิม่ เติม ดังนี้
คุณณรงค์ ชัย สิ มะโรจน์ ผู้ถือหุ้ น เรี ยนต่ อที่ ประชุมว่ า มีข่าวลือว่ า ในวาระที่ 9 นี ้ บริ ษัทฯ จะเพิ่ มทุนแบบ
General Mandate โดยการจั ดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นจานวน 233,925,535 หุ้ น เพื่ อเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นเดิ ม (Rights
Offering) ราคาหุ้นเลยตกลงมาจาก 9 บาทกว่ าเป็ น 6.45 บาท จึ งอยากฝากให้ กรรมการต้ องช่ วยกันประชาสั มพันธ์ ชี้แจงข่ าว
ลือนี ้
กรรมการผู้จัดการ ชี ้แจงต่ อที่ ประชุมว่ า ข่ าวลือดังกล่ าวไม่ ได้ เผยแพร่ จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทั้ งนี ้ ขอ
เรี ยนว่ า บริ ษัทฯ พิจารณาดาเนิ นการในเรื่ องต่ าง ๆ บนพืน้ ฐานที่ ต้องคานึ งถึงผลประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้ นเป็ นประการ
สาคัญ และขอให้ ทุกท่ านรั บฟั งข่ าวสารจากที่ ประชุมกรรมการคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อความชัดเจน
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็ นใด ๆ จึ งขอให้ผูถ้ ือหุ ้นลงมติ ในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 39 (1) ในวาระนี้ตอ้ งการคะแนนเสี ยงลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 10

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
600,311,880
100
0
352,700

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็ นใด ๆ ที่ ตอ้ งการจะนาเสนอเพิ่มเติมอีก
หรื อไม่ ซึ่งได้มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
คุณสุวรรณ เตชะริ นทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง การลงทุนของบริ ษัทฯ ในธุรกิจโรงไฟฟ้ าที่ พม่ า ที่ บริ ษัทฯ เข้ า
ไปถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 ในบริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด และธุรกิจพลังงานชี วมวลที่ ถือหุ้ นอยู่ร้อยละ
33.37 ว่ า หุ้นส่ วนทางธุรกิจเป็ นใคร ไว้ ใจได้ หรื อไม่ โครงการอยู่ในขั้นตอนไหน
กรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงต่ อที่ ประชุมว่ า บริ ษัทฯ เริ่ มต้ นมาจากการทาธุรกิจเฟอร์ นิ เจอร์ ไม่ ใช่ ธุรกิจพลังงาน
ดังนั้น การจะริ เริ่ มในสายธุรกิจอื่ น ๆ บริ ษัทฯ จึ งต้ องค่ อย ๆ เข้ าไปลงทุน ทุกวันนี ้ บริ ษัทฯ ถือหุ้ นร้ อยละ 20 ในบริ ษัท
พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด ร้ อยละ 33.37 ใน SAFE แต่ ในอนาคตหากบริ ษัทฯ มีความเชี่ ยวชาญ อาจเพิ่ม
สัดส่ วนการถือหุ้นถึงร้ อยละ 100 ก็เป็ นได้ สาหรั บการทาธุรกิจนี ้ บริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงหุ้นส่ วนทางธุรกิจที่ เข้ มแข็ง มีผ้ ูบริ หาร
ที่ มีความซื่ อสั ตย์ มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพราะบริ ษัทฯ ต้ องอยู่เคี ยงคู่กันกับหุ้ นส่ วนทางธุรกิ จเหล่ านี ้ต่อไป สาหรั บ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ นั้น บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย)
จากัด (GEP) คื อหุ้ นส่ วนทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่ งมีผ้ ูบริ หารเป็ นบุคคลมีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ ยอมรั บจากรั ฐบาลพม่ า และมี
ที มบริ หารเป็ นที มคนรุ่ นใหม่ ที่ มีแนวคิดในการทางานที่ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจนี ต้ ่ อไปในภายภาคหน้ า นอกจากนี ้ ก่ อนที่
จะลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างที่ ปรึ กษาต่ าง ๆ ทั้งที่ ปรึ กษากฎหมายที่ มีความเชี่ ยวชาญในกฎหมายพม่ า
และที มที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระมาทาการวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดก่ อนจะลงทุน และโรงไฟฟ้ าที่ พม่ าที่ ลงทุน ก็
เป็ นโครงการที่ ใหญ่ ที่สุดในแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ สาหรั บธุรกิจพลังงานชี วมวลนั้ น ขอเรี ยนชี ้แจงว่ า หุ้ นส่ วนทาง
ธุรกิ จคื อ บริ ษัท ฟอร์ จู น พาร์ ท อิ นดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) (FPI) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และมี
ผู้บริ หารของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (PWGE) ที่ มีความชานาญด้ านเทคนิ ค วัตถุดิบ และเป็ นนักธุรกิจ
ในพืน้ ที่ ที่ทาธุรกิจในภาคใต้ อยู่แล้ ว
สาหรั บประเด็นความเป็ นไปได้ ทางธุ ร กิ จ ในโครงการที่ นราธิ วาส นั้ นมี การจาหน่ ายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์
(“COD”) แล้ ว และสามารถ COD ได้ เกินร้ อยละ 95 ซึ่ งมากกว่ าที่ ได้ ประมาณการเอาไว้
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม 2 เรื่ อง ดังนี ้
1) ความเสี่ ยงของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล จังหวัดนราธิ วาส ที่ ได้ มีการจาหน่ ายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์
ไปแล้ วนั้น มีการซื ้อไม้ จากประเทศมาเลเซี ยอย่ างไร และจาหน่ ายไฟได้ ในราคาเท่ าไร
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กรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงที่ ประชุมว่ า โครงการดังกล่ าวตั้งอยู่ที่ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิ วาส ซึ่ งตั้งอยู่ใกล้ เคี ยง
กับประเทศมาเลเซี ย การขนส่ งเป็ นระยะทางไม่ ไกล (ประมาณ 70 – 100 กิโลเมตร) และเนื่องจากประเทศมาเลเซี ยมี Master
Plan ในการปลูกป่ าที่ สมบูรณ์ มากกว่ าประเทศไทย ซึ่ งในปั จจุบันก็ยังห้ ามตัดไม้ ตาม พ.ร.บ. 2484 แต่ ทั้งนี ท้ ั้งนั้นวัตถุดิบที่
ใช้ ในโครงการก็ยังคงใช้ ไม้ ยางพารา และไม้ อื่น ๆ ในประเทศไทยเป็ นอันดับแรก โดยไม้ จากประเทศมาเลเซี ยเป็ นแหล่ ง
วัตถุดิบสารองในกรณี ที่วัตถุดิบในประเทศไม่ เพียงพอเท่ านั้น และโครงการดังกล่ าว สามารถจาหน่ ายไฟได้ ในราคาหน่ วย
ละ 5.04 บาท
2) ข้ อความในเอกสารหนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้ งที่ 2/2560 หน้ าที่ 53 หั วข้ อ คารั บรองของ
กรรมการ ในวรรค “หากในการปฏิ บัติหน้ าที่ ดังกล่ าวเกิ ดความเสี ยหายแก่ บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้ นสามารถ
ฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสี ยหายจากกรรมการคนดังกล่ าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 และหากการปฏิ บัติหน้ าที่ นั้นเป็ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคล
ที่ มีค วามเกี่ ยวข้ องได้ ป ระโยชน์ ไ ปโดยมิ ชอบ ผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้ สิทธิ ฟ้องเรี ย กคื นประโยชน์ จาก
กรรมการนั้นแทนบริ ษัท ฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
พ.ศ. 2535 ได้ ” หมายถึง เฉพาะตัวบุคคล หรื อในนามนิติบุคคล
ที่ ปรึ กษากฎหมาย ชี ้แจงที่ ป ระชุ ม ว่ า ในประเด็นดั งกล่ าว เป็ นคารั บรองตามข้ อกาหนดของ สานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) ซึ่ งหมายความตามข้ อความที่ ระบุว่าฟ้ องร้ องที่ ตัวบุคคล ไม่ ใช่
นิติบุคคล
คุณนิ รันดร์ พงษ์ กลา่ ผู้ถือหุ้ น สอบถามถึ ง โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวลที่ จังหวัด ลพบุรี ซึ่ งลงทุ น
ร่ วมกับ บริ ษัท ทรู เอ็นเนอร์ จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (“TPL”) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทลูกของ บริ ษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“IFEC”) ว่ ามีความคืบหน้ าอย่ างไร
กรรมการผู้ จั ด การ ชี ้ แ จงที่ ป ระชุ ม ว่ า ก่ อ นที่ จ ะเข้ าไปลงทุ น ทาง IFEC ยัง ไม่ มี ปั ญ หาภายในเรื่ อง
คณะกรรมการ และในขณะที่ บริ ษัทฯ ตัดสิ นใจที่ จะลงทุนซื ้อโรงไฟฟ้ ามา ก็ได้ พิจารณาถึงรายละเอี ยดและผลประโยชน์ ที่
คุ้มค่ า และเป็ นประโยชน์ แก่ บริ ษัทฯ ทั้งนี ้ ในส่ วนของความคื บหน้ านั้น อยู่ระหว่ างรอให้ ทาง IFEC บริ หารจัดการปั ญหา
ภายในให้ แล้ วเสร็ จก่ อน และสาหรั บเงิ นที่ ได้ ลงทุนไปแล้ ว จานวน 50 ล้ านบาท นั้น ทาง IFEC ได้ ดาเนิ นการจ่ ายดอกเบี ้ย
คืนให้ บริ ษัทฯ ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม
คุณอนงค์ สันติอัศวราภรณ์ ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 4 เรื่ อง ดังนี ้
1) อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศ
เมียนมาร์ และโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล จังหวัดนราธิ วาส เท่ ากับเท่ าไหร่
2) สอบถามถึงผลกระทบที่ เกิดกับผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ของ ECF-W2 และ ECF-W3 แยกเป็ นอย่ างละ
ร้ อยละ 30 หรื อรวมกันเป็ น ร้ อยละ 30
3) RO และ PP จะทาให้ เกิดผลกระทบสาหรั บกาไร อยู่ที่ร้อยละเท่ าไหร่
4) Timeline ของการพิ จารณาอนุมัติจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นเพื่ อเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นเดิ ม (Rights
Offering) และเพื่ อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) จะเกิดขึน้ ประมาณเมื่อไร
ผู้ช่วยเลขาฯ แจ้ งที่ ประชุมในประเด็นแรก ดังนี ้ ตามรายงานของที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระ ซึ่ งได้ อนุมัติการ
เข้ าทารายการในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สรุ ป
IRR Project เท่ ากับร้ อยละ 10.74 และ IRR Equity อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 8.26 และ IRR ของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี ว
มวล จังหวัดนราธิ วาส อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 15
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ที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ชี ้แจงในประเด็นที่ 2 และ 3 โดยสรุ ปได้ ว่า Dilution Effect ของการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้ วย
(1) Control Dilution ตามที่ ผ้ ูบริ หารได้ ชีแ้ จงไปแล้ วว่ ามีทั้งสิ ้น 4 กรณี ดังรายละเอียดที่ นาเสนอในวาระที่ 5
(2) Price Dilution และ
(3) Earning Per Share Dilution
โดยสรุ ปรายละเอียดผลกระทบได้ ดังตารางต่ อไปนี ้
หน่ วย : ร้ อยละ
ผลกระทบ
ส่ วนผลกระทบ*
ผลกระทบต่ อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
0.00% - 29.41%
ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
0.00% - 5.50%
ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไร (EPS Dilution)
14.29% - 29.41%
ประเด็นที่ 4 Time line ของการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นเดิม (Rights Offering)
และเพื่อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) นั้น อยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ซึ่ งจะมีระยะเวลานับจากที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้ งที่ 2/2560 ในวันที่ 2
ตุลาคม 2560 มีมติอนุมตั ิรายการดังกล่ าว ไปจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งถัดไป ประมาณเดือน เมษายน 2561
ผู้ถือหุ้ น สอบถามเพิ่มเติ ม เรื่ องโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ว่ า
หากเกิดปั ญหาที่ รัฐบาลทหารมีการออกกฎหมายพิเศษ จะส่ งผลกระทบกับโครงการฯ หรื อไม่ และบริ ษัทฯ มีแนวทางการ
แก้ ไขอย่ างไร
ประธานฯ ชี ้แจงที่ ประชุมว่ า บริ ษัทฯ มีทีมที่ ปรึ กษาที่ มีความสั นทัดเรื่ องกฎหมายของประเทศพม่ าคอยให้
คาแนะนาอยู่แล้ ว เพื่อประกอบการพิจารณา วางแนวทางต่ าง ๆ และขอเชิ ญกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ ชี้แจงรายละเอี ยดต่ อที่
ประชุมเพิ่มเติม
กรรมการผู้จัดการ ชี ้แจงที่ ประชุมว่ า ปั จจุบันประเทศพม่ าเจริ ญขึน้ มาก และตามที่ ท่านประธานฯ เรี ยนไป
แล้ ว ว่ าบริ ษัทฯ ไม่ สามารถวิ เคราะห์ กฎหมายของประเทศพม่ าในเชิ งลึ กได้ และไม่ สามารถคาดการณ์ ล่ วงหน้ าได้ ว่า
การเมืองของประเทศพม่ าจะดาเนิ นการไปในลักษณะอย่ างไร อย่ างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ดาเนิ นการอย่ างดีที่สุดคื อ การซื ้อ
ประกันภัยความเสี่ ยงทางการเมือง (Political Risk) ว่ า ซึ่ งหากเกิดเหตุการณ์ ทางการเมืองที่ กระทบต่ อโครงการ และบริ ษัทฯ
จะยังได้ รับการชดเชยค่ าเสี ยหายตามวงเงิ นประกันภัย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มี ใบอนุญาตครบถ้ วนสาหรั บการลงทุ นใน
ประเทศพม่ า ซึ่ งรวมถึง ใบอนุญาตจาก Myanmar Investment Commission (MIC) ซึ่ งทาหน้ าที่ เช่ นเดี ยวกับ Board of
Investment of Thailand (BOI) ของประเทศไทย และในฐานะที่ ตนทางานและบริ หารบริ ษัทฯ อยู่ สิ่ งที่ คานึ งลาดับแรกใน
การลงทุนในโครงการต่ าง ๆ คื อผลประโยชน์ สูงสุ ดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้ น โดยบริ ษัทฯ ได้ ทาการศึ กษามาแล้ วอย่ างดี
และเชื่ อว่ าเป็ นสิ่ งที่ ดีที่สุด และก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นและบริ ษัทฯ น้ อยที่ สุด และกล่ าวขอบคุณผู้ถือหุ้ นทุกท่ านมา
ณ โอกาสนี ้
ภายหลังการตอบคาถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้
กล่าวขอบคุณต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมในเวลา 16.10 น.
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ลงนาม.......................................................
(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริ ษทั

ลงนาม.......................................................
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)
เลขานุการบริ ษทั

นางสาวสุบงกช หงษ์ทอง

ผูช้ ่วยนักลงทุนสัมพันธ์
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ

ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 2
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 3 และ 4

รายงานประจาปี 2560
พร้ อมงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ในรู ปแบบ CD ROM)
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 5
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงิน
สารองตามกฎหมายตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดย
ขึ้ นอยู่กับผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั สภาพคล่อ ง แผนการลงทุ น รวมถึ งปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องในการ
บริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 116 นั้น บริ ษทั มหาชนจากัดต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่ง
ไว้เป็ นทุนสารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสารอง
นี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบี ยน เว้นแต่บริ ษทั จะมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ตอ้ งมีทุน
สารองมากกว่านั้น
โดยในปี 2560 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 71.49 ล้านบาท ซึ่ งตาม
มาตรา 116 แห่ ง พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดฯ และข้อบังคับ ของบริ ษ ัทข้อ 39. บริ ษ ัทต้อ งจัด สรรกาไรสุ ท ธิ
ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ งปี 2560 บริ ษทั ได้จดั สรรกาไรสะสมเป็ นทุน
สารองตามกฎหมายจานวน 3.6 ล้านบาท
ดังนั้นทางบริ ษทั จะขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายดังกล่าว และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ดังนี้
 จ่ายเงินปั นผลจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในอัตราหุน้ ละ 0.0173 บาท
 จ่ายเงินปั นผลจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุน้ ละ 0.0430 บาท ซึ่งเป็ น
ส่วนที่กิจการต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ
รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.0603 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 51,957,827 บาท (ห้าสิ บเอ็ดล้าน
เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยมีกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล (Record Date)
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และการจ่ายเงินปั นผลจะดาเนินการภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ข้อมูลเปรี ยบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล ระหว่างปี 2559 และ ปี 2560
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
จัดสรรเงินสารอง 5% ตามกฎหมาย (ล้านบาท)
จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)
สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักสารอง (%)*

ปี 2559

ปี 2560
55.36
-ไม่มี568.83
0.0535
30.43
54.97%

71.49
3.60
861.66
0.0603
51.96
76.53%

หมายเหตุ : บริษัทมีอตั ราการจ่ ายเงินปันผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงินปันผลทั้งของปี 2559 และ ปี 2560
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 4
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 6

ประวัติกรรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน

60 ปี
ไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
ปริ ญญาเอก
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
University of Minnesota, U.S.A.
ปริ ญญาโท
เศรษฐศาสตร์
University of Minnesota, U.S.A.
ปริ ญญาโท
พัฒนบริ หารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 69/2008 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2555 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2550 – ปั จจุบัน รองคณบดี ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ด้ านการบริ หารจัดการ และด้ านบัญชี – การเงิน
2556 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการ
บริ ษทั โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ
บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
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2558 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั เมกาเคม จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ 2554 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั เลิร์นเทค จากัด
บริษัทจดทะเบียน
2554 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการ
บริ ษทั เอสพีซี พรี เชียส เมททอล จากัด
2558 – ปั จจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ สระ
บริ ษทั บ้านสวยกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการ
บริ ษทั พีซีเอ็น คอร์ป จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทา - ไม่มี
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง - ไม่มี ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ 5 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100 (15 ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (5 ครั้ง)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (3 ครั้ง)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (1 ครั้ง)
- ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรื อที่
การมี/ไม่ มี ส่ วนได้ เสียกับบริษัท และ
ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
บริษัทย่ อยในปัจจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ที่
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
ผ่านมา (สาหรับการพิจารณาแต่ งตั้ง
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถ
เพือ่ ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ)
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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ประวัติกรรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
2. นายชาลี สุ ขสวัสดิ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท

การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

50 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
รองประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 94/2012 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2542 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษัท / กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
รองประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด
2560 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จากัด
บริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์จี จากัด
บริ ษทั แพลนเนทบอร์ด จากัด
การดาเนินธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์
- ไม่มี -

ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ - ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทา - ไม่มี
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ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา

14.4560% / 14.4563% (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กับนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ และพี่ชายของ
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
18 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 80 (12 ครั้ง)
คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (3 ครั้ง)
คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (2 ครั้ง)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (1 ครั้ง)
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ประวัติกรรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
3. นางวราภรณ์ สุ ขสวัสดิ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา

75 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 96/2012 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2542 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษัท / กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด
2560 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
การดาเนินธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี

0.4809% / 6.3289% (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
คู่สมรสของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และมารดาของ นายชาลี สุขสวัสดิ์
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
18 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100 (15 ครั้ง)
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 4 (ต่ อ)
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 6 (ต่ อ)
คานิยามกรรมการอิสระของบริษทั
(ทีม่ คี วามเข้ มกว่ าข้ อกาหนดขั้นตา่ ของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ )
o ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
o ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อ
สานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
o ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
o ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคย
เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทา เป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกับ สิ นทรั พย์ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ห รื อรั บ ความ
ช่ ว ยเหลื อทางการเงิ น ด้ว ยการรั บหรื อ ให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สิน ทรั พย์ เป็ นหลัก ประกัน หนี้ สิ น รวมถึ ง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ
3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การ
คานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว
ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
o ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
o ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
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อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้น
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
o ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
o ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
o ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 5
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 7
ค่ าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2561
ตารางเปรี ยบเทียบข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2560
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
28,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
จานวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท

ปี 2561 (ปี ทีน่ าเสนอ)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
34,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
จานวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท

การเปลีย่ นแปลง
ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
ปรับเพิม่ ขึ้น 6,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
เท่าเดิม

หลักการเดิม
ปรับเพิ่มขึ้น 4,500,000 บาท
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อนึ่ง ในปี 2560 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น
4,295,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฎอยูใ่ น
รายงานประจาปี 2560 ส่วนโครงสร้างการจัดการ หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี

รวมถึงเพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล

บริ ษทั ได้

กาหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม
โบนัส ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น และตามอานาจอนุมตั ิที่มี โดยการตอบแทนเพิม่ เติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคน
ต่อปี จะต้องนาเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียดและ
ความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 6
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 8
การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2561
จากการประชุ มของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2561 มีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั สรุ ปว่า บริ ษทั ได้แต่งตั้ง นายอัครเดช
เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ซึ่ งปี 2560 เป็ น
ปี ล่าสุด และเป็ นปี ที่ 1 ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ของการเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ผูส้ อบ
บัญชี ได้ทาหน้าที่ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ และมีขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบั บริ ษทั เป็ นอย่า งดี ม าโดยตลอด ดัง ตาราง
รายชื่ อผูส้ อบบัญชีใน แต่ละปี ดังนี้
รายการ
ชื่อสานักงาน
ตรวจสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

ปี 2561
(นาเสนอเพือ่ พิจารณา)
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด

ปี 2560
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด

นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389
หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3425
หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803
หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จากัด เห็นควรและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชี ที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชี
กับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งมีความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่โดยปราศจากอิทธิ พลของบุคคลอื่นที่ทาให้เกิดความสงสัยในความเป็ นกลางหรื อความเที่ยงธรรมของ
ผูส้ อบบัญชี
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561 เพื่อแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389
หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
2803 หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2561 ต่อไป
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ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 ที่
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี 2561 เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิ น 2,450,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้ นเมื่อเปรี ยบเที ยบกับค่าสอบบัญชี ปี 2560 เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 250,000 บาทต่อปี
เนื่ อ งจากจานวนบริ ษัท ย่ อ ย ปริ มาณเนื้ องาน ขั้น ตอน ระยะเวลาของการสอบบั ญ ชี จ ะเพิ่ ม ขึ้ นมากจากปี 2560
ซึ่ ง สมเหตุสมผลที่ จ ะเสนออัต ราค่า สอบบัญ ชี ด ัง กล่า วต่อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี 2561 พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ ค่า
สอบบัญชีประจาปี 2561 ในส่วนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
รายการ
ค่าตรวจสอบประจาปี (Audit Fee)
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)
(Non-Audit Fee)
รวมค่ าสอบบัญชีท้งั หมดของบริษัท
และบริษัทย่ อย

ปี 2561
(นาเสนอเพือ่ พิจารณา)
1,670,000

1,420,000

780,000

780,000

2,450,000

2,200,000

ปี 2560

เนื่ องจากในการนาเสนอครั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ผสู ้ อบบัญชี และสังกัดสานักงานสอบบัญชี เดียวกัน ดังนั้น
บริ ษทั จะดาเนินการวางแผนกาหนดการทางาน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผูส้ อบบัญชีและติดตามงานอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ จะสามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลา

แบบสรุปประวัตขิ องผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งในสานักงาน
อายุ
คุณวุฒิ / คุณสมบัติ

นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล
กรรมการบริ หาร
44 ปี
 บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึ กอบรม

หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
22 ปี (2538 - ปั จจุบนั )
 บริ ษทั สานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จากัด
(2538 - 2546)
 บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จากัด
(2546 - 2547)
 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
(2547 - ปั จจุบนั )

ประสบการณ์ดา้ นการสอบบัญชี

นายเมธี รัตนศรีเมธา
กรรมการผูจ้ ดั การ (หัวหน้าสานักงาน)
59 ปี
 บัญชีบณ
ั ฑิตและนิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
37 ปี (2523 - ปั จจุบนั )
 บริ ษทั สานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จากัด
(2523 - 2546)
 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
(2547 - ปั จจุบนั )
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นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
กรรมการบริ หาร
70 ปี
 บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
47 ปี (2513 - ปั จจุบนั )
 บริ ษทั สานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จากัด
(2513 - 2546)
 บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จากัด
(2546 - 2552)
 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
(2552 - ปั จจุบนั )

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 7
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 9
ตารางเปรียบเทียบการแก้ ไขข้ อความ ในข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 6. และข้ อ 35.
ข้ อความปัจจุบัน
ข้ อความหลังการแก้ ไข
ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริ ษัทจะระบุชื่อผู้ถือ และมีลายมือ ข้อ 6. หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีลายมือชื่อ
ชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อ กรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่
ไว้ แต่ท้ งั นี้

คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นาย ทั้งนี้

ทะเบียนหลักทรัพย์

คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียน

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ หลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูล้ งหรื อพิมพ์ลายมือแทนก็ได้ ซึ่งการ เป็ นผูล้ งหรื อพิมพ์ลายมือแทนก็ได้

ซึ่งการลงลายมือชื่อหรื อ

ลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ดงั กล่าวนั้นให้เป็ นไปตามที่นาย

พิมพ์ดงั กล่าวนั้นให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์

ทะเบียนหลักทรัพย์กาหนด

กาหนด

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ น ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม.................
การประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั (ข้อความที่เหลือคงไว้ตามเดิม)................ฯ
สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ

การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง

โดยคณะกรรมการจะเรี ยก (ข้อความที่เหลือคงไว้ตามเดิม)................ฯ

ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร
“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ งมีห้ ุนนับรวมกันได้

ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งใน

ห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละสิ บของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ ทั้งหมด จะ
จานวนไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ เข้ าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเรื่ องและเหตุผล
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสื อ ขอให้คณะกรรมการเรี ยก ในการที่ ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสื อดังกล่ าวด้ วย
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ ง ในกรณี เช่ นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่ สิบห้ าวัน นับแต่ วนั ที่ ได้ รับหนังสื อจากผู้ถือหุ้น
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนใน
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่ จัดให้ มีการประชุมภายใน

หนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัด

ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่ งเข้ าชื่ อกัน
หรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น
ได้รับหนังสื อนั้นจากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่ สิบห้ าวันนับแต่ วนั ครบกาหนด
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ข้ อความปัจจุบัน

ข้ อความหลังการแก้ ไข
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่ นนี ้ ให้ ถือว่ าเป็ นการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้ องรั บผิดชอบ
ค่ าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฎว่ าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้ งใด จานวน ผู้ถือหุ้นซึ่ ง
มาร่ วมประชุมไม่ ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่ กาหนดไว้ ในข้ อ 37
ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้อง ร่ วมกันรั บผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่ เกิ ด
จากการจัดให้ มีการประชุมในครั้ งนั้นให้ แก่ บริ ษัท”
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 8

ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น

ข้อ 17.

ข้อ 18.

ข้อ 19.

ข้อ 20.

หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน
แต่ไม่เกินสิ บห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
กรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ กรณี เลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
(3) บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล าดับ ลงมา เป็ นผู ้ไ ด้รั บ เลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการเท่ า จ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุม
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้จบั ฉลากกัน
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด หรื อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตาม ข้อ 22.
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก

49 | ห น้ า ที่

ข้อ 35.

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
(อยู่ระหว่ ำงกำรพิจำรณำเพื่อขอแก้ ไขข้ อควำมจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561) คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดื อน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้น
จานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุ ้น
ที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อ ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ใน
กรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้น
จากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว

ข้อ 36.

ในการเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ให้ค ณะกรรมการจัด ทาเป็ นหนัง สื อนัด ประชุ ม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา
ระเบี ยบ วาระการประชุม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็ นของ
คณะกรรมการในเรื่ อ งดัง กล่า ว และจัด ส่ ง ให้ผู ถ้ ื อ หุ ้น และนายทะเบี ย นทราบไม่น้อ ยกว่า เจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้

ข้อ 37.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรื อ ไม่น้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ ง ของจานวนผูถ้ ือ หุ ้น ทั้ง หมด และต้อ งมีหุ้น นับ รวมกัน ได้ไม่น้อ ยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้
เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยก
ประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ ให้นัดประชุ มใหม่ และในกรณี น้ ี ให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยัง ผูถ้ ื อ หุ ้น
ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 38.

ให้ป ระธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม
หรื อไม่ สามารถปฏิ บัติ หน้าที่ ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ประชุ ม ถ้าไม่ มี รองประธาน
กรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
คนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39.

ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ที่สาคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการควบรวมกิจการ
กับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น

ข้อ 40.

กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการที่ พ ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระ และก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 45.

ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิ นกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล
เงิ น ปั น ผลนั้น ให้แ บ่ ง ตามจานวนหุ ้น หุ ้น ละเท่ า ๆ กัน เว้น แต่จ ะได้มี กาหนดไว้เ ป็ นอย่า งอื่ น สาหรั บ
หุน้ บุริมสิ ทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็ นว่าบริ ษทั มีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายในหนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้นและให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้น
ในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 46.

บริ ษทั ต้องการจัดหากาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
สิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 47.

ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 9

ข้ อปฏิบัตสิ าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนยึด ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
ซึ่งจะเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้การจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ ผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป
ทั้งนี้บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิที่จะผ่อนผันการยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
 เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั ใคร่ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงหลักฐานและปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
 บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิ จ หรื อ
ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุของผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบี ยน Barcode ที่ แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี ้ (สิ่ งที่ ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 15) มาให้ วนั ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
2. กรณี มีการมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิ ดอากรแสตมป์
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงาน
รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ สาเนาใบขับ ขี่ หรื อ สาเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ นชาวต่ า งชาติ ) ที่ ย งั
ไม่หมดอายุ ของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบี ยน Barcode ที่ แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี ้ (สิ่ งที่ ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 15) มาให้ วนั ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล
1. กรณี ผมู ้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อสาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
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สาเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล (กรณี เป็ นนิ ติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิ น 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบี ยน Barcode ที่ แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี ้ (สิ่ งที่ ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 15) มาให้ วนั ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น


2.

กรณี มีการมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิ ดอากรแสตมป์
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อสาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง ของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั และผูร้ ับมอบฉันทะ
 สาเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล (กรณี เป็ นนิ ติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิ น 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบี ยน Barcode ที่ แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี ้ (สิ่ งที่ ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 15) มาให้ วนั ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
ในกรณี สาเนาเอกสารจะต้องมี การรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่ จดั ทาขึ้นในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
บริ ษ ทั จัด ส่ งหนังสื อมอบฉัน ทะแบบ ก. ข. และ ค. ตามที่ กรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์กาหนด
หากผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ ดังนี้
 ให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาให้
 ผู ม้ อบฉัน ทะจะต้อ งมอบฉัน ทะให้บุค คลใดบุค คลหนึ่ ง ตามความประสงค์ห รื อ เลือ กมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
 ผูม้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอี ยดในหนังสื อมอบฉันทะ และลงลายมือชื่ อผู ้ มอบฉันทะและผูร้ ับมอบ
ฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
 ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบอานาจฉันทะ
ดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
 ส่ งหนังสื อมอบฉันทะฉบับจริ งพร้อมปิ ดอาการแสตมป์ และเอกสารประกอบมาทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน
ตามชื่อ - ที่อยูข่ องบริ ษทั โดยจ่าหน้าซองถึง
สานักงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) สาขาลาลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โดยโปรดส่ งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561
54 | ห น้ า ที่



หากผูร้ ั บมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนาหนังสื อมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ณ สถานที่
ประชุม เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชัว่ โมง ก่อนการเริ่ มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่ มประชุม

หมายเหตุ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด ( มหาชน) ขอสงวนสิ ทธิ ในการอนุญาตให้เฉพาะผูม้ ีเอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนเข้าร่ วมประชุมเท่านั้น
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ สถานที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งชัว่ โมง หรื อ
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงกาหนดเวลาเริ่ มการประชุม
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนน
ศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
 การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
บริ ษทั จะจัดเตรี ยม บัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผถู ้ ือหุน้ ณ จุดลงทะเบียนบริ เวณทางเข้าห้องประชุมเพื่อผูถ้ ือหุน้ หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงตามวาระการประชุม
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
การออกเสี ยงลงคะแนน จะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยประธานในที่ ประชุ ม จะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จารณา
ลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยงให้ผถู ้ ือหุ ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริ ษทั เก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทาการ
ตรวจนับ ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มีคนกลางร่ วมทาหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุม
1. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
o กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยง เป็ นเสี ยงชี้ขาด
o ในกรณี อื่ น ซึ่ งมี ก ฎหมาย และ/หรื อ ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท กาหนดไว้แ ตกต่ า งจากกรณี ป กติ
ให้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามที่ กาหนดนั้น โดยประธานที่ ประชุมจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นในที่ ประชุ ม
รับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ั บมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงตามที่ ผูม้ อบฉันทะระบุ ไว้
ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ยกเว้นการออกเสี ยง
เลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ ประชุมอาจเชิ ญผูน้ ้ นั ออกนอกห้องประชุมชัว่ คราวได้
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หลักเกณฑ์ การนับคะแนนเสียง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง บริ ษทั จะนับ
คะแนนเสี ยงที่ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงที่ ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจากคะแนนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ก่อนเริ่ มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริ ษทั จะนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระโดยการหักคะแนน
เสี ยงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ออกจากหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละ
วาระของการประชุ มก่ อนเริ่ มวาระถัดไป ยกเว้ น การลงคะแนนเสี ยงในระเบี ยบวาระการประชุ มที่ 6 พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้น
ทุกรายที่เข้าร่ วมประชุม (ทั้งกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง)
หมายเหตุ ; บริ ษทั ลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงการประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยระบบ Barcode
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
1. ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสี ยงเป็ นแผ่นพิมพ์สาหรับแต่ละ
วาระการประชุม (ทั้งหมด 9 วาระ ไม่รวมวาระ เรื่ องอื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผูถ้ ือหุ ้นและ
สิ ทธิ ออกเสี ยง โดยถือว่าหนึ่ งหุ ้นมีหนึ่ งเสี ยง ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องใช้บตั รหลักฐาน
ในการออกเสี ยงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ จะ
ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงเป็ นแผ่นพิมพ์ แยกหัวข้อเป็ นข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่ งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการไว้ท้ งั 3 ท่ าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยผูถ้ ือหุ ้นใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่
ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
4. วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 6. และข้ อ 35. วาระดังต่อไปนี้ จะใช้คะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
5. สาหรั บการทาเครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสี ยง ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถออกเสี ยงลงคะแนนเห็ นด้วย
ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผูถ้ ือหุ ้นทาเครื่ องหมายถูก () หรื อ กากบาท ()
อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็ นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น
6. บัตรเสี ย คือ บัตรหลักฐานการออกเสี ยงลงคะแนนที่มีการกาเครื่ องหมายอื่นใดนอกจากเครื่ องหมายถูก
() หรื อ กากบาท () เพียงหนึ่งเครื่ องหมาย หรื อ มากกว่าหนึ่งช่อง หรื อ เป็ นการออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่ตรงกับวาระที่กาลังพิจารณา จะถือเป็ นบัตรเสี ย
7. การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผยโดยประธานในที่ประชุม หรื อผูท้ ี่ดาเนิ นการประชุมแทน
อยูใ่ นระหว่างนั้น จะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ที่งดออกเสี ยง หรื อไม่เห็นด้วยชูมือขึ้น และส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงที่
ทาเครื่ องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กาลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
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8.

9.

เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ทาการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้นที่งดออกเสี ยงหรื อไม่เห็นด้วย
เสร็ จแล้วจะทาการนับคะแนนและแสดงผลสรุ ปคะแนนเสี ยงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุม
จะเป็ นผูส้ รุ ปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ามาร่ วมประชุมจะมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่ วมประชุมเท่านั้น สาหรับ
ท่านผูถ้ ื อหุ ้นที่ กลับไปก่ อนการประชุ มสิ้ นสุ ดนั้น จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ ยงั มิ ได้
พิจารณา
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 10

ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
มาด้วยตนเอง

ผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง
เริ่ ม 08.00 น.

โต๊ะลงทะเบียนผูไ้ ด้รับ
มอบฉันทะ เริ่ ม 08.00 น

ตรวจสอบหนังสื อมอบฉันทะ
แสดงบัตรประจาตัว
และใบลงทะเบียน

แสดงหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมบัตรประจาตัวผูม้ อบและ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode

หมายเหตุ
 -นับคะแนนเสี ยงโดยวิธีการ
หักคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
ออกจากจานวนหุ้ นทั้ง หมด
ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ทธิ อ อก
เสี ยง
 -กรุ ณาส่ งบัตรลงคะแนนทุก
วาระคื นต่อเจ้าหน้าที่ บริ ษทั
เมื่อเสร็ จสิ้นการประชุม

ประธานเปิ ดการประชุม (เวลา 09.00 น)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
ลงคะแนนเสี ยง
นับคะแนนเสี ยง
ประธานกล่าวสรุ ปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม
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ผูต้ อ้ งการออกเสี ยง “ไม่
เห็นด้วย” หรื อ “งดออก
เสี ยง” ในวาระนั้น ๆ ให้
กรอกบัตรลงคะแนน
และชูมือเพื่อให้
เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 11

ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัททีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
คุณวุฒกิ ารศึกษาสู งสุ ด

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

ความเชี่ยวชาญ

82 ปี
ไทย
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต (กิตติมศักดิ์)
สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดา้ นการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (ทบ.)
โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.).
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสาหรับผูบ้ งั คับบัญชาชั้นสูง
กระทรวงกลาโหม
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 10/2004
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2557 – ปั จจุบัน
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2520 – ปั จจุบัน
ผู้นาองค์ กรไลออนส์ สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
2529 – ปั จจุบัน
นายทหารพิเศษประจากรมทหารราบที่ 21 รั กษาพระองค์
2535 – ปั จจุบัน
ประธานด้ านการศึกษา มูลนิธิไตรแก้ ว โรงเรี ยนธรรมวาที
2540 – ปั จจุบัน
ราชองครั กษ์ พิเศษ
2547 – ปั จจุบัน
นายกสมาคมทหารผ่ านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 – ปั จจุบัน
ประธานมูลนิธิและที่ ปรึ กษาไลออนส์ ประเทศไทย
ด้ านการบริ หารจัดการ
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การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน

2547 – ปั จจุบัน
2529 – ปั จจุบัน
2535 - ปั จจุบัน

การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรือแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
ทีอ่ ยู่
ส่ วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561

ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษทั ทีกรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ประธานที่ปรึ กษาและกรรมการด้ านการศึกษา
โรงเรี ยนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E.Tech)
ประธานที่ปรึ กษา
บริ ษทั ดาต้ าโปรดักส์ ทอปปิ ้ งฟอร์ ม จากัด

- ไม่มี-

-ไม่มี- (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
-ไม่มี5 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100 (15 ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (5 ครั้ง)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
-ไม่มี-
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 12
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่............................................................................................
1. ข้าพเจ้า.................................................สัญชาติ.........................................อยู่บา้ นเลขที่..................................ถนน
.....................................ตาบล/แขวง........ .............................อ าเภอ/เขต..................................................... ..........จังหวัด
..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .............................................
2. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ...............................อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ...............................
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม.........................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ.........................................หุน้
และออกเสี ยงคะแนนได้เท่ากับ.................................................เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ...................................หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสี ยง
3. ขอมอบฉันทะให้
1. ...................................................................................................................อายุ.........................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน..........................................................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................................หรื อ
2 ......................................................................................................................อายุ.........................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน..........................................................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................................หรื อ
3 ......................................................................................................................อายุ.........................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน..........................................................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอน
เวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อ ที่จะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลาและ
สถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(………………………………………………)
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(………………………………………………)
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(………………………………………………)
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(………………………………………………)
หมายเหตุ : ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอมฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ น้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยง
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โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่........................................................................
วันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ...............................
(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สัญชาติ...........................................................อยู่
บ้านเลขที่...............................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ น
้ ของบริ ษทั .................อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน).........................................................
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม..........................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ............................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ...................................หุน้
และออกเสี ยงคงคะแนนได้เท่ากับ........................เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ.............................หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุ น
้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 13)
(1) ............................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................หรื อ
(2) ............................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................หรื อ
(3) ............................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์
วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ น ทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อ ที่จะพึงเลื่อ นไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ............รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์.........................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ............นายชาลี สุ ขสวัสดิ์....................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ............นางวราภรณ์ สุ ขสวัสดิ์..........................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 6. และข้อ 35.
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 10 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่ เป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ใ นหนังสื อมอบฉันทะนี้ ใ ห้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ ในกรณี
ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อลงมติ ใ นเรื่ อ งใดนอกเหนื อ จากเรื่ องที่ ร ะบุ ไ ว้ข้า งต้น รวมถึ ง กรณี ที่ ก ารแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ั บ มอบฉันทะมีสิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุ ก
ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้า
ระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)

หมายเหตุ
(1) ผูถ้ ื อหุ ้ นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉัน ทะให้ผูร้ ั บ มอบฉันทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ สามารถ

แบ่งแยกจานวนเงินให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3) ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น เป็ นผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุ มศรี นคริ นทร์ 1
ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิง ส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อที่ จะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้วย
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
(สาหรับผูถ้ ือหุน้ ต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่..........................................................
วันที่....................เดือน...............................................พ.ศ..........................
(1) ข้าพเจ้า.....................................................................................สัญชาติ..............................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่...............................................ถนน........................................ตาบล/แขวง............................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................................ในฐานะผู้
ประกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั .........................................................................................
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ..........................อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)....................................................................
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม..........................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ............................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ...................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ.............................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................เสี ยง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1).............................................................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง.....................................................
อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................หรื อ
(2).............................................................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง.....................................................
อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................หรื อ
(3).............................................................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง.....................................................
อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้อ งประชุ มศรี น คริ น ทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์
โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่ วน คือ
 หุน้ สามัญ...................................หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้...............เสี ยง
 หุน้ บุริมสิ ทธิ............................ .หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้...............เสี ยง
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด........................................................เสี ยง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ............รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์.........................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ............นายชาลี สุ ขสวัสดิ์....................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ............นางวราภรณ์ สุ ขสวัสดิ์..........................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 6. และข้อ 35.
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 10 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ ในกรณี
ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ใ นเรื่ องใดนอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ ร ะบุ ไ ว้ข้า งต้น รวมถึ ง กรณี ที่ ก าร แก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ั บ มอบฉันทะมีสิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุ ก
ประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่
ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)

หมายเหตุ
(1) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นที่ปรากฎชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
(2) หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. คือ
1. หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
2. หนังสื อยืนยันว่า ผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(3) ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
(4) ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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แบบคาขอรับรายงานประจาปี เป็ นรู ปเล่ ม

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2560 ในรู ปแบบเล่มเอกสาร ผูถ้ ือหุ ้นสามารถแจ้งความจานง
ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชดั เจนลงในแบบคาขอรับรายงานประจาปี เป็ นรู ปเล่มที่แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นฉบับนี้ แล้วส่ งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 0-2152-7305 หรื อที่ e-mail : ir@eastcoast.co.th ภายหลังจาก
ได้รับแจ้งความประสงค์ ทางบริ ษทั จะดาเนินการจัดส่งรายงานประจาปี 2560 ให้กบั ท่านทางไปรษณี ยต์ ่อไป
ชื่อผูถ้ ือหุน้

………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์

………………………………………………………………………………………..

หรื อสามารถติดต่อขอรับได้ดว้ ยตนเองที่
สานักงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) สาขาลาลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
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แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั การประชุม
ณ ห้องประชุมศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่
เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : +662-378-8000 โทรสาร : +662-378-8084
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