รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องศรี นคริ นทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์
คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ก่ อนเริ่มการประชุม
ทาง บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ได้ ให้ ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ข้ อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกาหนดสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุ มและสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
บริ ษั ท มี ทุน จดทะเบี ย นช าระแล้ ว เป็ นเงิ น 142,206,512.50 บาท โดยแบ่ ง ออกเป็ นจ านวนหุ้น สามัญ ที่ ช าระแล้ ว
568,826,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทังสิ
้ ้น 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวน
หุ้นสามัญ 780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
ณ ตอนเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้ าร่วมการประชุมจานวนทังสิ
้ ้น 126 ราย
โดยมาประชุมด้ วยตัวเอง 33 ราย และรับมอบฉันทะ 93 ราย มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตัวเอง 33 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 336,226,257 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
59.1088
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 93 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 103,084,755 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
18.1224
3. รวมจานวนทังสิ
้ ้น 126 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 439,311,012 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.2312 ของ
จานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ซึง่ มีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจานวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท และ
ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป
บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อ ประธานกรรมการ และกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี
และที่ปรึ กษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุมเพื่อทาหน้ าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้ การ
ลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท ดังมีรายนามต่อไปนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. พลเอกเทอดศักดิ์** มารมย์
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ประธานคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ์

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

จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

รศ.ทรงกลด
นายชาลี
นายวัลลภ
นายอารักษ์
นางสาวทิพวรรณ
นางวราภรณ์

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

**โดยมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ
รักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง

กรรมการอิสระ

ผู้บริหารของบริษัท
1. นางสาวพชนัน

สิงห์ภู่

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
1. นางสาวสาริ สา

ทองกิตติกลุ

ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
1. นายพิสติ
จึงประดิษฐภัณฑ์
2. นางสาวสายชลี
ลิม่ อภิชาต
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย จาก บริษัท แชนด์ เล่ อร์ เอ็มเอชเอ็ม จากัด
1. นายศุภสิทธิ์
บุญสนอง
2. นางสาวจุฑารัตน์ อนรรฆธนะกุล
ที่ปรึกษากฎหมายจาก สานักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ การลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ อง
ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท ประกอบด้ วย
1. นายฐานันดร์
เจริ ญฤทธิ์
2. นางสาวศิริลกั ษณ์ แย้ มพยุง
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ทางบริ ษัทได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเพื่อให้ ทกุ ท่านเข้ าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงและวิธีการคานวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
กติกาการประชุม
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้ที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้ รับแจกบัตร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้ าร่ วมการประชุม ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้ รับบัตรลงคะแนน ซึง่ มติดงั กล่าวจะสอดคล้ องกับมติที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ระบุไว้ ใน
หนังสือมอบฉันทะ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับ ระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนทาการลงมติ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น กรุ ณา
ยกมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั ท่าน พร้ อมแจ้ งชื่อ นามสกุล หากเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ต้ อ งแจ้ งชื่อผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้ วยทุกครัง้ เพื่อบริ ษัทจะได้ ทาการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้ อย่างถูกต้ อง เมื่อมีการ
ลงมติในวาระนัน้ ๆ แล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. จานวนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมี จานวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเข้ ามาประชุม
เพิ่มเติมหรื อกลับก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ ้นสุด กรุณาลงทะเบียนกลับพร้ อมส่งคืน
บัตรลงคะแนนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ที่หน้ าประตูทางออกด้ วย อนึง่ บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อ
เสร็ จสิ ้นการประชุมเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน โดยมอบให้ กบั เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป
การลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดเป็ นพิเศษ จะไม่มี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ หากไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ให้ กาเครื่ องหมายถูก ()
หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึง่ ลงในช่อง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง พร้ อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และ
ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ หากใส่เครื่ องหมายไม่ถกู ต้ อง ไม่ชดั เจน การลงคะแนนเสียงนัน้ ๆ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
5. สาหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ยกมือขึ ้น จะมีเจ้ าหน้ าที่เดินไป
เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทังนี
้ ้บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและ
งดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่ เหลือเป็ นคะแนนที่
เห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
การนับคะแนนเสียง และวิธีการคานวณคะแนนเสียง
6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 จะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้ แ ก่ วาระที่ 1 โดยบริ ษัท จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสีย งของผู้ถื อหุ้นซึ่ง
ลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และบัตรเสียเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
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b. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ได้ แก่ วาระที่ 2 โดยบริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
7. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้ าจอเพื่อแสดงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบ
สาหรับเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงรายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ บริ ษัทได้ ดาเนินการ
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 แล้ ว ซึ่งได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมี
ความประสงค์ต้องการรับเอกสารเพิ่มเติม สามารถรับได้ ณ บริ เวณโต๊ ะลงทะเบียนของบริ ษัท
เริ่มการประชุม
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดี เพื่อ เปิ ดการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 และก่อนที่จะเริ่ มเข้ าสู่ลาดับ
ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับเอกสารที่ใช้ ในการประชุมวันนี ้ บริ ษัทได้
เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท และแจ้ ง ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั ้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ สิทธิ ผ้ ูถือ หุ้นเสนอคาถามล่วงหน้ าสาหรับการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 ได้ ตั ้งแต่
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคาถามเข้ ามาล่วงหน้ า
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนด โดยเรี ยงตามลาดับรวมทังสิ
้ ้น 3 วาระ
ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2560 ของบริ ษัท ซึง่ ถูกจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และบริ ษัทได้ บนั ทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้ อง
ตามความเป็ นจริ งและจัดทารายงานการประชุมส่งให้ กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ประชุม รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.ecf-furniture.com
โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
โดยในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้น คือ นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ได้ นาเสนอข้ อคิดเห็นต่อที่ประชุมดังต่อไปนี ้
1. เรื่ องกาหนดส่ง รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งลงวัน ที่เป็ นวันที่ 28 เมษายน 2560 ขอให้ พิจารณา
ดาเนินการจัดทารายงาน และส่งงบการเงินให้ เร็ วขึ ้น โดยสมควรเว้ นช่วงให้ แล้ วเสร็ จก่อนถึงกาหนดให้
มากกว่านี ้
2. เรื่ อ งการพิ จ ารณาค่า สอบบัญ ชี ข องผู้สอบบัญ ชี ขอให้ จัด ท าในรู ป แบบตาราง แยกประเภท และ
เปรี ยบเทียบระหว่างปี ด้วย

หน้ าที่ | 4

โดยในวาระนี ้ ประธานฯ ได้ เชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้ชี ้แจง
ประธานกรรมการตวจสอบ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทขอรับไว้ พิจารณาถึงระยะเวลาการ
จัดทางบการเงินให้ แล้ วเสร็ จเร็ วขึ ้นจากปั จจุบนั ทังนี
้ ้การดาเนินการจัดทารายงานงบการเงินยังเป็ นไปตามกรอบระยะเวลา
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้เพิม่ เติมหรื อไม่ และ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
-ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ของบริ ษัท ซึง่ ถูกจัดขึ ้นเมือ่ วันที่
28 เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้

มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

1. เห็นด้ วย
439,769,412
2. ไม่เห็นด้ วย
0
3. บัตรเสีย
0
4. งดออกเสียง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 6 ราย คิดเป็ น
จานวนหุ้น 458,400 หุ้น
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด ใน
สัดส่ วนร้ อยละ 20 เพื่อร่ วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรั ฐ
แห่ งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้ บริษัทย่ อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด เป็ นผู้เข้ าลงทุน
ตามที่บริ ษัทมีนโยบายการขยายการลงทุนไปสูธ่ ุรกิจพลังงานทดแทน ซึง่ ที่ผา่ นมาได้ ดาเนินการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ในการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกาลังการผลิตรวม 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสดั ส่วนการเข้ าลงทุนโดยการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท พลังงานเพื่อโลก
สีเขียว (ประเทศไทย) จากัด (“GEP”) ในสัดส่วนร้ อยละ 20 ซึง่ การเข้ าทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สิน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ น
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทยเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547
(ตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกประกาศทังสองฉบั
้
บว่า “ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) โดยมีมลู ค่าของ
รายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 50.80 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อคานวณขนาดรายการได้ มาซึ่งทรัพย์ สินที่
เกิดขึ ้นระหว่าง 6 เดือน จะทาให้ ขนาดรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินในครัง้ นี ้ มีขนาดรายการคิดเป็ นร้ อยละ 57.91 ของมูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทน จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 1 ที่บริ ษัทมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ”) รวมถึงจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการเข้ าทารายการ
ดัง กล่าวด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามที่ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป
กาหนด พร้ อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นระยะเวลาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้ มีมติให้ เสนอเรื่ อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทา
รายการดังกล่าว
โดยในวาระนี ้ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จดั การ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ามินบู นอกจากนี ้บริ ษัทได้ เชิญที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระจากบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จากัด (มหาชน) (“ที่ปรึกษาการเงินอิสระ”) และ ที่ปรึกษาด้ านกฎหมายจาก
บริ ษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จากัด (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) มาร่วมตอบข้ อซักถามจากผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ด้ วย
กรรมการผู้จดั การ ได้ แจ้ งให้ ทราบถึงความเป็ นมาในการพิจารณาเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ดงั กล่าวว่า เนื่องจากในประเทศไทยจะไม่มีการเปิ ดให้ ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ ว หรื อหากมีใน
อนาคตก็จะขายไฟฟ้าได้ ในราคาที่ต่า ซึ่งทาให้ ทางบริ ษัทต้ องพิจารณาลงทุนธุรกิจด้ านพลังงานในต่างประเทศที่ยงั คงมี
โอกาสในการลงทุน และได้ นาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ามินบู ซึ่งบริ ษัทจะได้ ขอพิจารณาการ
อนุมตั ิจากที่ประชุม โดยมีความสนใจจะเข้ าไปลงทุนโดยถือหุ้นอยูท่ ี่ร้อยละ 20 ดังนันจึ
้ งขอนาเสนอข้ อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี ้
ข้ อมูลทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ มินบู
ที่ตงโครงการ
ั้
กาลังการผลิต
พื ้นที่โครงการ
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: ที่ตงโครงการอยู
ั้
ใ่ นเมืองมินบู เขตปกครองมาเกว ประเทศเมียนมาร์
: กาลังการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้า 170 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็ น 4 เฟส
(50/50/50/70 เมกะวัตต์ ตามลาดับ)
:  สิทธิการเช่าที่มีระยะเวลาเท่ากับหรื อมากกว่าระยะเวลาของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (อายุ
30 ปี )
 836 เอเคอร์ หรื อ 2,114.48 ไร่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ 700 เอเคอร์ หรื อ 1,770.50 ไร่ จะ
อยู่ภายใต้ การเช่าต่อจาก AVA Capital Trading Limited (ที่ดินจะอยู่ในความดูแลของ

ผู้รับซื ้อไฟฟ้า
อัตราค่าไฟฟ้า
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า

:

รูปแบบเทคโนโลยี
การเชื่อมต่อเข้ า Grid
Connection
มูลค่ารวมโครงการ
แหล่ง เงิ นทุน สาหรั บ
โครงการ

:
:

:

:
:

The Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation) และ 136 เอเคอร์ หรื อ 343.98
ไร่ จะอยู่ในความดูแลของ The Ministry of Natural Resources and Environment and
Conservation
Electric Power Generation Enterprise (EPGE) ในอัตรารับซื ้อไฟฟ้าที่ USD 0.1275 ต่อ
kWh หรื อประมาณ 4.39 บาทต่อ kWh
ได้ มีการลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ EPGE อายุสญ
ั ญา 30 ปี นับจากวันเริ่ มต้ น
ซื ้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟส 1
ใช้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ Multi-crystalline Silicon
สายส่งหลักระยะทางประมาณ 1.3 ไมล์ หรื อ 2.1 กม. สร้ างเสร็ จแล้ วพร้ อมเชื่อมต่อเข้ ากับ
National grid lin
292.62 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 10,080.76 ล้ านบาท
 อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนไม่เกินกว่า 65:35 สาหรับเฟส 1
 จานวนเงินทุนเท่ากับ 102.42 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 3,528.27 ล้ านบาท
 จานวนเงินกู้เท่ากับ 190.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 6,552.49 ล้ านบาท ซึ่ง
สาหรับเฟส 1 โครงการได้ รับการสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินสองแห่งเรี ยบร้ อยแล้ ว
สาหรับเฟส 2 3 และ 4 ขณะนี ้ได้ รับเอกสารข้ อเสนอวงเงินสินเชื่อในเบื ้องต้ น (term sheet)
จากสถาบันการเงินสองแห่งแล้ วเช่นกัน

โดยภาพรวมความคืบหน้ าของโครงการฯ ในปั จจุบนั ได้ มีการเตรี ยมพื ้นที่ สารวจแหล่งน ้า รวมถึงเตรี ยม
ความพร้ อมในการวางระบบต่าง ๆ แล้ ว นอกจากนีเ้ หตุผลที่ตัดสินใจเลือกเข้ าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์ ”) นัน้ เนื่องจากเป็ นโครงการที่มีขนาดใหญ่
และในปั จจุบนั ประเทศเมียนมาร์ กาลังมีความเปลีย่ นแปลงและกาลังพัฒนาในหลาย ๆ ด้ าน ส่งผลให้ เกิดความต้ องการใช้
พลังงานด้ านต่าง ๆ รวมถึงพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งนับเป็ นโอกาสอันดีสาหรับนักลงทุน ทังนี
้ ้ การลงทุนในประเทศ
เมี ย นมาร์ ค่อ นข้ างมี ความเข้ ม งวด แต่ใ นปั จ จุบันรั ฐ บาลได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ย นข้ อ กฎหมายเพื่ อเอื อ้ ต่อ การลงทุน จาก
ต่างประเทศ รวมถึงการสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อนักลงทุนมากขึ ้น โดยมีกฎเกณฑ์ว่า ทุกโครงการที่จะเข้ าไปลงทุนในประเทศ
เมียนมาร์ จะต้ องได้ รับใบอนุญาตการลงทุน หรื อ MIC Permit ก่อน จึงจะสามารถดาเนินการได้ ซึง่ ทางบริ ษัท พลังงานเพื่อ
โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด (“GEP”) ได้ รับอนุญาตและได้ รับ MIC Permit เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
อีกทัง้ ในการดาเนินการต่าง ๆ บริ ษัทได้ ร่วมหารื อกับที่ปรึ กษากฎหมายซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้ านกฎหมาย
การลงทุนในประเทศเมียนมาร์ รวมทังหารื
้ อกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระถึงความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างรอบคอบรัดกุม
ดังนันจึ
้ งขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว
(ประเทศไทย) จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 20 เพื่อร่ วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้ บริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด เป็ นผู้เข้ าลงทุน ตามที่ได้ นาเสนอมา
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการ
ดังนี ้
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1) จานวนแผงโซลาร์ เซลล์ที่ใช้ ภายในโครงการมีจานวนทังหมดกี
้
่แผง ทางโครงการจะต้ องมีการปรับสภาพ
พื ้นที่ภายในโครงการอย่างไร และพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นพื ้นที่เช่าหรื อเป็ นการซื ้อขาด
2) สายส่งจากในโครงการไปจนถึง สายส่งหลักของพื ้นที่ ใครเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย หรื อบริ ษัทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้อย่างไร
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ผู ้ที่เ กี ่ย วข้อ งตอบคาถามและให้ข้อ มู ล ต่ อ ผู ้ถื อ หุ้น โดยนายพิ สิ ต จึ ง
ประดิ ษฐภัณฑ์ ในฐานะทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระ ได้กล่าวต่อที ่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นในประเด็นคาถามดังกล่าวว่า จากการที ่
ได้เข้าไปศึกษา และดูข้อมูลโครงการฯ แผงโซลาร์ ที่ใช้จะเป็ น รุ่น 310 - 320 เมกะวัตต์ ประมาณ 700,000 แผง บนพืน้ ที ่
โดยประมาณ 836 เอเคอร์ และพืน้ ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีเ่ ช่ามี อายุสญ
ั ญา 30 ปี หรื อมากกว่า ในกรณี ที่ในอนาคตโครงการสามารถ
ต่ออายุสญ
ั ญาการซื ้อขายไฟฟ้าได้ สาหรับการดาเนิ นการเรื ่องระบบสายส่งจะมี ระยะทางรวมประมาณ 2.1 ไมล์ ทาง
โครงการฯ เป็ นผูด้ าเนิ นการและออกค่าใช้จ่ายแล้ว โดยได้รวมอยู่ในมูลค่าการลงทุนของ ECF แล้ว ทัง้ นีส้ ามารถศึกษา
รายละเอียดได้จากรายงานความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระในส่วนที ่ 2 หน้าที ่ 36
นายฮังใช้
้ อัควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะ และในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้ สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษัท ถึง
รายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการดังนี ้
1) รายละเอียดการลงทุนในส่วนของบริ ษัท เป็ นจานวนเงินเท่าไร
2) ระยะเวลาคุ้มทุนของโครงการฯ
3) ในการลงทุนในโครงการฯ จะสามารถเริ่ มรับรู้รายได้ เมื่อไร
4) การประเมินในด้ านความเสี่ยงได้ พิจารณาครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศด้ วยหรื อไม่
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ผู ้ที่เ กี ่ย วข้อ งตอบคาถามและให้ข้อ มู ล ต่ อ ผู ้ถื อ หุ้น โดยนายพิ สิ ต จึ ง
ประดิ ษฐภัณฑ์ ในฐานะทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระ ได้ชี้แจงต่อที ่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นในประเด็นคาถามดังกล่าว โดยเรื ่องของ
ความเสี ่ยงเรื ่ องอัตราแลกเปลี ่ยนเงิ นตรานัน้ ในเงื ่อนไขสัญญาจะใช้เงิ นดอลลาร์ สหรัฐ โดยรายละเอี ยดการลงทุนใน
โครงการฯ มี มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 29 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิ ดเป็ นประมาณ 1,000 ล้านบาท คื อ ส่วน
ของการชาระค่าหุน้ ประมาณ 9 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และส่วนการชาระหุน้ เพิ่ มทุนแบ่งการลงทุนเป็ น 4 เฟส คาดว่า
จะสามารถเปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์ ได้ในไตรมาสที ่ 1 ปี 2561 ซึ่ งบริ ษัทจะต้องเพิ่ มทุนตามสัดส่วนในแต่ละเฟส หรื อ
บริ ษัทจะต้องเพิ่ มทุนเฉลี ่ยปี ละ 1 ครั้ง จนครบทัง้ 4 เฟส โดยสามารถศึ กษารายละเอี ยดได้จากรายงานความเห็นของที ่
ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระในส่วนที ่ 1 หน้าที ่ 33 สาหรับการคาดการณ์ ระยะเวลาที ่จะเริ่ มการรับรู้รายได้คาดว่า จะเกิ ดขึ้ น
ภายในไตรมาสที ่ 1 ปี 2560
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที ่ประชุมเพิ่ มเติ มถึ งระยะเวลาคุ้มทุนของ
โครงการ จะเริ่ มมี กาไรตัง้ แต่ปีที ่ 2 เป็ นต้นไป จนประมาณปี ที ่ 6 คาดว่าจะได้กาไรประมาณ 66-67 ล้านบาท โดยคิ ดตาม
สัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทที ่ร้อยละ 20 ทัง้ นี ้ในเรื ่ องของการป้องกันความเสี ่ยงเรื ่ องอัตราแลกเปลี ่ยนซึ่ งเป็ นเรื ่ องที ่
คณะกรรมการบริ ษัทให้ความสาคัญอย่างต่อเนือ่ ง ทางบริ ษัทมี คณะกรรมการพิ จารณาความเสีย่ งคอยกากับดูแลอย่าง
สม่ าเสมอ และจะพิ จารณาถึงเครื ่องมื อต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมโดยจะต้องพิ จารณาจากสถานการณ์ ณ เวลานัน้ ๆ ในการวาง
มาตรการเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีม่ ี โอกาสจะเกิ ดขึ้น
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ื อหุ้นถึงประเด็นข้อห่วงใย และได้เชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ยานุรักษ์ ในฐานะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิ จารณาความเสีย่ ง กรรมการอิ สระ ในการให้ความเชื ่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุน้ โดย
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และกล่าวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า การลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าวเป็ นความตัง้ ใจ
ของบริ ษัททีจ่ ะพัฒนาและตอบโจทย์ความต้องการของผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการพิ จารณาความเสีย่ งได้ให้ข้อสังเกตต่าง
ๆ ถึ งความเสี ่ยงที ่อาจจะเกิ ดขึ้ นด้วยความรอบคอบ และความระมัดระวัง ทัง้ นี ้ ประเทศเมี ยนมาร์ ยงั คงเป็ นตัวเลื อกที ่
น่าสนใจในการลงทุนมากทีส่ ดุ ในกลุ่มประเทศอาเซี ยน และมี ความต้องการใช้พลังงานสูงเมื ่อเปรี ยบเที ยบกับสถานการณ์
ทีเ่ ป็ นอยู่ในปัจจุบนั
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการฯ
เพิ่มเติม ดังนี ้
1) เมื่อพิจารณาจากการลงทุนตลอดทังโครงการซึ
้
่งเป็ นระยะเวลาค่อนข้ างนาน กับมูลค่าการลงทุน การ
ลงทุนในโครงการมีความคุ้มค่าหรื อไม่
2) จะมีการบันทึกบัญชีในรูปแบบใด
3) ในการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริ ษัทต้ องเสียภาษี หรื อไม่ อย่างไร
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ผู ้ที ่เ กี ่ย วข้อ งตอบคาถามและให้ข้อ มู ล ต่ อ ผู ้ถื อ หุ้น โดยนางสาวสาริ ส า
ทองกิ ตติ กุล ในฐานะผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษัท ได้กล่าวต่อที ่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นว่า การรับรู้รายได้จะเป็ นลักษณะการรับรู้ส่วน
แบ่งกาไรขาดทุนในรู ปแบบบริ ษัทร่ วมเข้ามาที ่งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ส่วนเงิ นปันผลจากโครงการที ่จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต
จะเข้ามาในรู ปแบบของกระแสเงิ นสด ซึ่ งจะสะท้อนให้เห็นทีง่ บกระแสเงิ นสดของบริ ษัท
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อที ่ประชุมเพิ่ มเติ มถึงประเด็นการเสียภาษี ว่า
การลงทุนในประเทศเมี ยนมาร์ ได้รบั การยกเว้นภาษี ตามเงือ่ นไขของใบอนุญาต (PIC Permit) ทีไ่ ด้รบั สาหรับอัตราภาษี เงิ น
ได้ร้อยละ 25 เป็ นระยะเวลา 5 ปี และการโอนเงิ นจากประเทศเมี ยนมาร์ เข้ามาประเทศไทยจะโอนเป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์
สหรัฐ และสาหรับความคุ้มค่ าในการลงทุน ทางบริ ษัทได้รับความเห็ นจากที ่ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระซึ่ งได้ระบุไว้ใน
รายงานความเห็นฯ ว่า มี ความสมเหตุสมผลทีจ่ ะเข้าลงทุนในโครงการ
นายพิชยั เฟื่ องฟูตระกูล ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้
1) ประเด็นการเตรี ยมความพร้ อมในการรับมือเรื่ องน ้าท่วม ฟ้าผ่า ภายในพื ้นที่ของโครงการ
2) ในส่วนของการลงทุนของบริ ษัท ในส่วนของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ยังคงจะมีการลงทุนเพิ่มเติมอะไรอีก
หรื อไม่
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ผู ้ที่เ กี ่ย วข้อ งตอบคาถามและให้ข้อ มู ล ต่ อ ผู ้ถื อ หุ้น โดยนายพิ สิ ต จึ ง
ประดิ ษฐภัณฑ์ ในฐานะทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระ ได้กล่าวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ในประเด็นคาถามดังกล่าว โดยบริ ษัท ได้
ว่าจ้างที ่ปรึ กษาด้านเทคนิ ค คื อ บริ ษัท อาวล์ เอ็นเนอจี จากัด (“OWL-Energy”) เพือ่ เป็ นที ่ปรึ กษาทางเทคนิ ค และได้มี
การเปิ ดเผยไว้ในรายงานความเห็นของที ่ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระ ในส่วนที ่ 1 หน้าที ่ 43 โดยในรายงานได้ระบุว่า ไม่ มี
ความกังวลถึงปัญหาน้าท่วมภายในพืน้ ทีข่ องโครงการแต่อย่างใด
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้กล่ าวต่อที ่ประชุมเพิ่ มเติ มถึ งประเด็นข้อห่วงใยใน
ปัญหาน้าท่วม และปริ มาณน้าฝน เนือ่ งจากบริ เวณพืน้ ที ่ตงั้ โครงการฯ อยู่ในระดับสูงกว่าน้าทะเล และเป็ นเขตพืน้ ที ่ที่ฝน
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ตกไม่ชกุ ทาให้ความเสีย่ งจากฟ้าผ่าต่า และในส่วนของการปรับปรุงพืน้ ที ่ เช่น การตัดต้นไม้ต้องมี การขออนุญาตก่อน ซึ่ ง
ทางโครงการฯ ได้ดาเนิ นการเรี ยบร้อยแล้ว
ในส่วนของการดาเนิ นธุรกิ จด้านเฟอร์ นิเจอร์ นนั้ บริ ษัทยังคงดาเนิ นการอยู่ตามปกติ และยังคงมี อตั ราการ
เจริ ญเติ บโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2560 บริ ษัทได้วางแผนขยายการเติ บโตของธุรกิ จเฟอร์ นิเจอร์ ให้มากขึ้ น โดยในไตร
มาสที ่ 1 บริ ษัทสามารถสร้างยอดขายได้เป็ นอย่างดี
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้
1) ต้ องการทราบราคาค่าไฟฟ้าเฉลีย่ ของประเทศเมียนมาร์ ในปั จจุบนั อยูท่ ี่อตั ราค่าไฟฟ้าเท่าไหร่
2) เนื่องจากสถานที่ตงโครงการอยู
ั้
ท่ างด้ านทิศตะวันตกของประเทศเมียนมาร์ ทาให้ มีความกังวลเรื่ องของ
พายุไซโคลนว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการฯ มากน้ อยเพียงใด
3) อ้ างอิงถึงสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สิน หน้ าที่ 11 ข้ อ 3.4 สรุ ปสาระสาคัญของร่ าง
สัญญาผู้ถือหุ้น ข้ อ 2. “โดย ECF-Power จะมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการจานวน 2 คน ซึ่งจะดารงตาแหน่ง
จนกว่าจะสิ ้นสุดระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ฯ ” ขอให้ อธิบาย
ในส่วนของ “จนกว่าจะสิ ้นสุดระยะเวลา 1 ปี ” หมายถึงเมื่อครบกาหนด 1 ปี สิทธิ การดารงตาแหน่ง
กรรมการของ ECF-Power จะสิ ้นสุดลงหรื อไม่
4) อ้ างอิงถึงสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สิน หน้ าที่ 13 ข้ อ 7. ข้ อกาหนดห้ าม ECF-Power
ทาการแข่งขันในประเทศเมียนมาร์ จะรวมถึงธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจด้ านพลังงานด้ าน
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จะทาให้ บริ ษัท เสียโอกาสหรื อไม่ หรื อต้ องลงทุนร่ วมกับ บริ ษัท
วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน) (“VTE”) เท่านัน้
5) อ้ างอิงถึงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้ าที่ 63 ข้ อ 2.14.2 ความต้ องการใช้ ไฟฟ้า
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ขอให้ อ ธิ บายเรื่ องความต้ องการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้น แต่ไม่ได้ มีการ
แสดงถึ ง โครงการโรงไฟฟ้า ที่ อ ยู่ใ นประเทศเมี ย นมาร์ เ พิ่ ม ขึน้ อย่า งไรบ้ า ง และมี โครงการอื่ น ๆ ที่
ดาเนินการไปแล้ วอย่างไร
6) อ้ างอิงถึงรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เอกสารแนบ 4 หน้ าที่ 1. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มี
การเปรี ยบเทียบเงื่อนไขของบริ ษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษัท คิวทีซี จากัด
(มหาชน) ไม่ได้ มีการอธิ บายเรื่ องราคาซื ้อที่แตกต่างกัน ซึ่ง จะทาให้ มีความได้ เปรี ยบหรื อเสียเปรี ยบ
อย่างไรหรื อไม่
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ผู ้ที่เ กี ่ย วข้อ งตอบคาถามและให้ข้อ มู ล ต่ อ ผู ้ถื อ หุ้น โดยนายพิ สิ ต จึ ง
ประดิ ษฐภัณฑ์ ในฐานะทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระ ได้กล่าวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ถึงประเด็นข้อสอบถามดังนี ้
1. ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเมี ยนมาร์ มีปริ มาณมาก ทัง้ ในส่วนบริ เวณเมื องมิ นบู และอี กส่วน
หนึ่งจะเป็ นพืน้ ทีท่ างฟากฝั่งตะวันตกที ่มีนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ ง จะมี ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่ มสูงขึ้ นใน
อนาคต
2. อัตราการซื ้อขายไฟฟ้าในประเทศเมี ยนมาร์ จะมี ความแตกต่างกันไปในแต่ละเขตการปกครอง แต่อตั รา
ค่ า ไฟฟ้า ที ่โครงการฯ ได้รับ เป็ นอัตราคงที ่ ที ่ทางการไฟฟ้า ประเทศเมี ยนมาร์ ได้จัดท าเป็ นสัญ ญา
สัมปทานกับโครงการฯ ซึ่ งได้ลงนามกันเป็ นทีเ่ รี ยบร้อยแล้ว
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3. การเปรี ยบเที ยบในเรื ่องการเข้าทารายการของ บริ ษัท อี สต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และ
กลุ่มผูถ้ ื อหุ้นอื ่น ๆ เหตุผลที ่ทางที ่ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระได้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนนี ก้ ็เพื อ่ ให้ผูถ้ ื อหุ้นได้
รับทราบข้อมูลที ่ครบถ้วน แต่การเจรจาในส่วนนีผ้ ูถ้ ื อหุ้นแต่ละบริ ษัทต่างฝ่ ายต่างเจรจาแยกกัน ซึ่ งแต่
ละบริ ษัทจะไม่ทราบรายละเอี ยดเงื ่อนไขของผูถ้ ื อหุ้นรายอื ่น ๆ จนกว่าข้อมูลของแต่ละบริ ษัทจะถูก
เปิ ดเผยเป็ นที ่เรี ยบร้อย ดังนัน้ ราคาซื ้อขายของแต่ละบริ ษัทจะมี ความแตกต่างกันไปตามข้อตกลง
ทัง้ นีบ้ ริ ษัท อี สต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) เข้าซื ้อหุ้นในอัตราร้อยละ 20 ซึ่ งน่าจะเป็ นเหตุผล
ให้ได้รับข้อเสนอที ่ดีกว่า เช่น จานวนกรรมการที ่ บริ ษัทสามารถเสนอชื ่อได้มากกว่า
นายศุภสิ ทธิ์ บุญสนอง ในฐานะที ่ปรึ กษากฎหมาย บริ ษัท แชนด์ เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จากัด ได้กล่ าวต่อที ่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพิ่ มเติ มในส่วนทีเ่ กี ่ยวข้องดังนี ้
1) ในการพิ จารณาในส่วนของสัญญาผูถ้ ือหุน้ จะมี สญ
ั ญาทีผ่ ถู้ ือหุน้ แต่ละบริ ษัทจะต้องลงนามร่ วมกันและ
มี รายละเอี ยดสัญญาเหมื อนกัน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละบริ ษัทได้มีข้อตกลงร่ วมกันเรื ่ องระยะเวลาในการ
ดารงตาแหน่ง ของกรรมการ ทัง้ นีเ้ พื ่อเป็ นการสร้างความเชื ่อมัน่ และความมัน่ คงว่ากรรมการจะยังคง
ดารงตาแหน่งเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ภายหลังจากเริ่ มดาเนิ นการจาหน่ายไฟฟ้าเชิ งพาณิ ชย์ ได้
ครบทัง้ 4 เฟส ซึ่ งภายหลังจากครบกาหนดเวลา 1 ปี จะเปลีย่ นแปลงกรรมการ หรื อกรรมการท่านเดิ ม
ยังคงดารงตาแหน่งก็ได้
2) ในเรื ่องการเข้าไปลงทุนในโครงการพลังงานด้านอื ่น ๆ สามารถดาเนิ นการได้ โดยในสัญญาเป็ นเพียง
ข้อตกลงเฉพาะในกรณีทีจ่ ะลงทุนธุรกิ จพลังงานแสงอาทิ ตย์เท่านัน้ ทีจ่ ะต้องหารื อกับผูร้ ่ วมทุนก่อน
ซึง่ ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรือให้ ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด ใน
สัดส่วนร้ อยละ 20 เพื่อร่ วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
โดยให้ บริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด เป็ นผู้เข้ าลงทุน ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้

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

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
439,469,187
300,343
0
0

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
99.9317
0.0683
0.00
0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 2 ราย คิดเป็ น
จานวนหุ้น 118 หุ้น
วาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ ที่ต้องการจะนาเสนอเพิ่มเติมอีก
หรื อไม่ ซึง่ ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม ดังนี ้
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้
1) ความคืบหน้ าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชี วมวล ของ บริ ษั ท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอจี จากัด
(PWGE) ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส
2) ตามที่ในอดีตบริ ษัท มีการเตรี ยมของชาร่ วยแจกให้ กบั ผู้ถือหุ้น เหตุใดในปั จจุบนั จึงละเลยธรรมเนียม
ปฏิบตั ิในข้ อนี ้
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอารัก ษ์ สุขสวัส ดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัด การเป็ นผู้ต อบคาถามและ
ให้ข้อมู ลต่ อผู้ถือหุ้น ซึ่ งกรรมการผู้จัดการเป็ นผู้ตอบคาถามในแต่ ละหัวข้อ ดังนี ้
1. ความคื บ หน้า โครงการโรงไฟฟ้า พลัง งานชี วมวล ของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอจี จากัด
(PWGE) ขนาดกาลังการผลิ ตติ ดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิ วาส ปัจจุบนั เป็ นการ
ดาเนิ นการผ่านบริ ษัทร่ วมทุน (บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้ งส์ จากัด (“SAFE”)) ขณะนี ้โรงงานได้
ก่อสร้างเสร็ จแล้ว และคาดว่าจะเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเชิ งพาณิ ชย์ (COD) ได้ภายในเดื อนมิ ถนุ ายน 2560
และจะสามารถเริ่ มรับรู้รายได้ในไตรมาสที ่ 2 ปี 2560 เป็ นต้นไป
2. เรื ่องของการงดแจกของชาร่ วยนัน้ เป็ นการปฏิ บตั ิ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางที ่หน่วยงานกากับดูแล
ได้รณรงค์ให้บริ ษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของชาร่ วยในการประชุมให้กบั ผูถ้ ื อหุ้น ใน
เชิ งขอความร่ วมมื อให้งดแจกของชาร่ วยต่าง ๆ ให้กับผูถ้ ื อหุ้นที ่มาเข้าร่ วมประชุม ดังนัน้ ทางบริ ษัทจึ ง
พิ จารณาปฏิ บตั ิ ตามแนวทางดังกล่าว
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ภายหลัง การตอบค าถามดังกล่า ว ในที่ ป ระชุมไม่มีผ้ ูถือ หุ้นมี ข้อ สงสัย หรื อข้ อ เสนอแนะเพิ่ม เติ ม ท่า น
ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมในเวลา 15.55 น.

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

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

นางสาวสุบงกช หงษ์ ทอง
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ
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ผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้บนั ทึกการประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

