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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (ECF) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเมื่อวนัพธุที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

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

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

ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชมุจ านวนทัง้สิน้ 126 ราย 
โดยมาประชมุด้วยตวัเอง 33 ราย และรับมอบฉนัทะ 93 ราย มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตวัเอง 33 ราย คดิเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 336,226,257 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
59.1088  

2. ผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 93 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 103,084,755 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
18.1224 

3. รวมจ านวนทัง้สิน้ 126 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 439,311,012 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.2312 ของ
จ านวนหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

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

 

บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายช่ือประธานกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี 
และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อท าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การ
ลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

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

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
4. นายชาล ี สขุสวสัดิ์  รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
5. นายวลัลภ  สขุสวสัดิ์  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
6. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
7. นางสาวทิพวรรณ  สขุสวสัดิ์  กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จดัการ และเลขานกุารบริษัท 
8. นางวราภรณ์  สขุสวสัดิ์  กรรมการ 
**โดยมี พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ

รักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 
 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง่ กรรมการอิสระ  

 
ผู้บริหารของบริษัท 

1. นางสาวพชนนั  สงิห์ภู ่ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

1. นางสาวสาริสา  ทองกิตตกิลุ  ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์  
 
ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ จาก บริษัทหลักทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

1. นายพิสติ จึงประดิษฐภณัฑ์  
2. นางสาวสายชล ี ลิม่อภิชาต  

 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จ ากัด 

1. นายศภุสทิธ์ิ  บญุสนอง 
2. นางสาวจฑุารัตน์ อนรรฆธนะกลุ 

 
ที่ปรึกษากฎหมายจาก ส านักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้อง
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ประกอบด้วย 

1. นายฐานนัดร์ เจริญฤทธ์ิ 

2. นางสาวศิริลกัษณ์ แย้มพยงุ 
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ทางบริษัทได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทกุท่านเข้าใจเก่ียวกบักติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนบั
คะแนนเสยีงและวิธีการค านวณคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้
 
กตกิาการประชุม 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบตัร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉันทะ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน ซึง่มติดงักลา่วจะสอดคล้องกบัมติที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบไุว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ 

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ
และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนท าการลงมติ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณา
ยกมือ และเดินไปท่ีไมโครโฟนที่ตัง้อยูใ่กล้กบัทา่น พร้อมแจ้งช่ือ นามสกุล หากเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแจ้งช่ือผู้
ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะด้วยทกุครัง้ เพื่อบริษัทจะได้ท าการบนัทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถกูต้อง เมื่อมีการ
ลงมติในวาระนัน้ ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน ามาค านวณคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

3. จ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเข้ามาประชุม
เพิ่มเติมหรือกลบัก่อน หากทา่นมีความประสงค์จะกลบัก่อนการประชมุสิน้สดุ กรุณาลงทะเบียนกลบัพร้อมสง่คืน
บตัรลงคะแนนท่ียงัไมไ่ด้ใช้ที่หน้าประตทูางออกด้วย อนึง่ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นคืนเมื่อ
เสร็จสิน้การประชมุเพื่อใช้เป็นหลกัฐาน โดยมอบให้กบัเจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนตอ่ไป 

 
การลงคะแนน 

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

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

 
การนับคะแนนเสียง และวิธีการค านวณคะแนนเสียง 

6. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ได้แก่ วาระที่ 1 โดยบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่ง
ลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และบตัรเสยีเทา่นัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสยีง 
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b. วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 โดยบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง นบัจากเสียงของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุออกเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี 

7. ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะปรากฏท่ีหน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 
ส าหรับเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทได้ด าเนินการ

จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 แล้ว ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมี
ความประสงค์ต้องการรับเอกสารเพิ่มเติม สามารถรับได้ ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียนของบริษัท 
 
เร่ิมการประชุม 

พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวสัดี เพื่อเปิดการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 และก่อนที่จะเร่ิมเข้าสู่ล าดบั
ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวนันี ้บริษัทได้
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ
บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ได้ตัง้แต่
วนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดส่งค าถามเข้ามาล่วงหน้า 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพจิารณาระเบียบวาระการประชมุตามที่ก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวมทัง้สิน้ 3 วาระ 
ดงันี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษัท ซึง่ถกูจดัขึน้เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2560 และบริษัทได้บนัทกึรายงานการประชมุดงักลา่วถกูต้อง
ตามความเป็นจริงและจดัท ารายงานการประชมุสง่ให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมกบัตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ประชมุ รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ecf-furniture.com 
โดยมีส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 
โดยในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้น คือ นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ได้น าเสนอข้อคิดเห็นตอ่ที่ประชมุดงัตอ่ไปนี ้
1. เร่ืองก าหนดส่งรายงานของผู้ สอบบัญชี ซึ่งลงวันที่เป็นวันที่ 28 เมษายน 2560 ขอให้พิจารณา

ด าเนินการจดัท ารายงาน และสง่งบการเงินให้เร็วขึน้ โดยสมควรเว้นช่วงให้แล้วเสร็จก่อนถึงก าหนดให้
มากกวา่นี ้

2. เร่ืองการพิจารณาค่าสอบบัญชีของผู้ สอบบัญชี ขอให้จัดท าในรูปแบบตาราง แยกประเภท และ
เปรียบเทียบระหวา่งปีด้วย  

 

http://www.ecf-furniture.com/
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โดยในวาระนี ้ประธานฯ ได้เชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จง 

ประธานกรรมการตวจสอบ ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทขอรับไว้พิจารณาถึงระยะเวลาการ
จดัท างบการเงินให้แล้วเสร็จเร็วขึน้จากปัจจบุนั ทัง้นีก้ารด าเนินการจดัท ารายงานงบการเงินยงัเป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 

ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีเ้พิม่เตมิหรือไม ่และ
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้

-ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม- 
โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษัท ซึง่ถกูจดัขึน้เมือ่วนัท่ี 
28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์จากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและใช้สทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 439,769,412 100.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0  

หมายเหต ุ:  ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 6 ราย คิดเป็น
จ านวนหุ้น 458,400 หุ้น 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด ใน

สัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด เป็นผู้เข้าลงทุน 
ตามที่บริษัทมีนโยบายการขยายการลงทนุไปสูธุ่รกิจพลงังานทดแทน ซึง่ที่ผา่นมาได้ด าเนินการศกึษาความ

เป็นไปได้ในการเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีก าลงัการผลิตรวม 220 เมกะวตัต์ ณ เมืองมินบ ู
ประเทศสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ โดยมีสดัสว่นการเข้าลงทนุโดยการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พลงังานเพื่อโลก
สเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEP”) ในสดัสว่นร้อยละ 20 ซึง่การเข้าท ารายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็น
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 
(ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกประกาศทัง้สองฉบบัว่า “ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีมลูค่าของ
รายการสงูสุดเท่ากับร้อยละ 50.80 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อค านวณขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่
เกิดขึน้ระหวา่ง 6 เดือน จะท าให้ขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในครัง้นี ้มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 57.91 ของมลูค่า
รวมของสิ่งตอบแทน จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการ
ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุโดยมีสารสนเทศอยา่งน้อยตามที่ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ก าหนด พร้อมกบัความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นระยะเวลาลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 ซึ่งจดัประชุมเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติให้เสนอเร่ือง
ดงักลา่วตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งจดัขึน้ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท า
รายการดงักลา่ว 

โดยในวาระนีข้อเชิญ นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จดัการ ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้มินบ ูนอกจากนีบ้ริษัทได้เชิญที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจากบริษัทหลกัทรัพย์ ไอวี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) (“ที่ปรึกษาการเงนิอิสระ”) และ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจาก 
บริษัท แชนด์เลอ่ร์ เอ็มเอชเอ็ม จ ากดั (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) มาร่วมตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นในวาระนีด้้วย 

กรรมการผู้จดัการ ได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นมาในการพิจารณาเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ดงักลา่ววา่ เนื่องจากในประเทศไทยจะไมม่ีการเปิดให้ลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แล้ว หรือหากมีใน
อนาคตก็จะขายไฟฟ้าได้ในราคาที่ต ่า ซึ่งท าให้ทางบริษัทต้องพิจารณาลงทนุธุรกิจด้านพลงังานในต่างประเทศที่ยงัคงมี
โอกาสในการลงทนุ และได้น าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัการเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้ามินบ ูซึ่งบริษัทจะได้ขอพิจารณาการ
อนมุตัิจากที่ประชมุ โดยมีความสนใจจะเข้าไปลงทนุโดยถือหุ้นอยูท่ี่ร้อยละ 20 ดงันัน้จึงขอน าเสนอข้อมลูเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดงันี ้
 
ข้อมูลทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบู  

ที่ตัง้โครงการ : ที่ตัง้โครงการอยูใ่นเมืองมินบ ูเขตปกครองมาเกว ประเทศเมียนมาร์ 
ก าลงัการผลติ : ก าลงัการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวตัต์ เพื่อผลิตไฟฟ้า 170 เมกะวตัต์ โดยแบ่งออกเป็น 4 เฟส 

(50/50/50/70 เมกะวตัต์ ตามล าดบั) 
พืน้ท่ีโครงการ :  สิทธิการเช่าที่มีระยะเวลาเท่ากับหรือมากกว่าระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (อาย ุ

30 ปี) 
 836 เอเคอร์ หรือ 2,114.48 ไร่ แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 700 เอเคอร์ หรือ 1,770.50 ไร่ จะ

อยู่ภายใต้การเช่าต่อจาก AVA Capital Trading Limited (ที่ดินจะอยู่ในความดแูลของ 
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The Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation) และ 136 เอเคอร์ หรือ 343.98 
ไร่ จะอยู่ในความดแูลของ The Ministry of Natural Resources and Environment and 
Conservation 

ผู้ รับซือ้ไฟฟา้ 
อตัราคา่ไฟฟา้ 

: Electric Power Generation Enterprise (EPGE) ในอตัรารับซือ้ไฟฟ้าที่ USD 0.1275 ต่อ 
kWh หรือประมาณ 4.39 บาทตอ่ kWh 

สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ : ได้มีการลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (PPA) กบั EPGE อายสุญัญา 30 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้น
ซือ้ขายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (COD) เฟส 1 

รูปแบบเทคโนโลยี : ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ Multi-crystalline Silicon 
การเช่ือมตอ่เข้า Grid 
Connection 

: สายส่งหลกัระยะทางประมาณ 1.3 ไมล์ หรือ 2.1 กม. สร้างเสร็จแล้วพร้อมเช่ือมต่อเข้ากับ 
National grid lin 

มลูคา่รวมโครงการ : 292.62 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10,080.76 ล้านบาท 
แหล่งเงินทุนส าหรับ
โครงการ 

:  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุไมเ่กินกวา่ 65:35 ส าหรับเฟส 1 
 จ านวนเงินทนุเทา่กบั 102.42 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3,528.27 ล้านบาท 
 จ านวนเงินกู้ เท่ากับ 190.20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,552.49 ล้านบาท ซึ่ง

ส าหรับเฟส 1 โครงการได้รับการสนบัสนนุเงินกู้จากสถาบนัการเงินสองแห่งเรียบร้อยแล้ว 
ส าหรับเฟส 2 3 และ 4 ขณะนีไ้ด้รับเอกสารข้อเสนอวงเงินสนิเช่ือในเบือ้งต้น (term sheet) 
จากสถาบนัการเงินสองแหง่แล้วเช่นกนั 

 
โดยภาพรวมความคืบหน้าของโครงการฯ ในปัจจุบนัได้มีการเตรียมพืน้ที่ ส ารวจแหล่งน า้ รวมถึงเตรียม

ความพร้อมในการวางระบบต่าง ๆ แล้ว นอกจากนีเ้หตุผลที่ตัดสินใจเลือกเข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ ท่ีประเทศสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) นัน้ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ 
และในปัจจบุนัประเทศเมียนมาร์ก าลงัมีความเปลีย่นแปลงและก าลงัพฒันาในหลาย ๆ ด้าน สง่ผลให้เกิดความต้องการใช้
พลงังานด้านต่าง ๆ รวมถึงพลงังานไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้ ซึ่งนบัเป็นโอกาสอนัดีส าหรับนกัลงทนุ ทัง้นี ้การลงทนุในประเทศ
เมียนมาร์ค่อนข้างมีความเข้มงวด แต่ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายเพื่อเอือ้ต่อการลงทุนจาก
ตา่งประเทศ รวมถึงการสร้างความเช่ือมัน่ตอ่นกัลงทนุมากขึน้ โดยมีกฎเกณฑ์ว่า ทกุโครงการที่จะเข้าไปลงทนุในประเทศ
เมียนมาร์จะต้องได้รับใบอนญุาตการลงทนุ หรือ MIC Permit ก่อน จึงจะสามารถด าเนินการได้ ซึง่ทางบริษัท พลงังานเพื่อ
โลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEP”) ได้รับอนญุาตและได้รับ MIC Permit เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

อีกทัง้ ในการด าเนินการตา่ง ๆ บริษัทได้ร่วมหารือกบัที่ปรึกษากฎหมายซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย
การลงทนุในประเทศเมียนมาร์ รวมทัง้หารือกบัท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระถึงความคุ้มคา่ในการลงทนุอยา่งรอบคอบรัดกมุ 

ดงันัน้จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 20 เพื่อร่วมลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐ
แหง่สหภาพเมียนมาร์ โดยให้บริษัทยอ่ย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั เป็นผู้ เข้าลงทนุ ตามที่ได้น าเสนอมา 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่คณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอยีดตา่ง ๆ ในโครงการ
ดงันี ้
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1) จ านวนแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ภายในโครงการมีจ านวนทัง้หมดก่ีแผง ทางโครงการจะต้องมีการปรับสภาพ
พืน้ท่ีภายในโครงการอยา่งไร และพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีเช่าหรือเป็นการซือ้ขาด 

2) สายส่งจากในโครงการไปจนถึงสายส่งหลกัของพืน้ที่ใครเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในสว่นนีอ้ยา่งไร 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู ้ที ่เ กี่ยวข้องตอบค าถามและให้ข้อมูลต่อผู ้ถือหุ้น โดยนายพิสิต  จึง
ประดิษฐภณัฑ์ ในฐานะทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นในประเด็นค าถามดงักล่าวว่า จากการที่
ไดเ้ข้าไปศึกษา และดูข้อมูลโครงการฯ แผงโซลาร์ที่ใช้จะเป็น รุ่น 310 - 320 เมกะวตัต์ ประมาณ 700,000 แผง บนพืน้ที่
โดยประมาณ 836 เอเคอร์ และพืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ช่ามีอายสุญัญา 30 ปี หรือมากกว่า ในกรณีที่ในอนาคตโครงการสามารถ
ต่ออายสุญัญาการซ้ือขายไฟฟ้าได้ ส าหรับการด าเนินการเร่ืองระบบสายส่งจะมีระยะทางรวมประมาณ 2.1 ไมล์ ทาง
โครงการฯ เป็นผูด้ าเนินการและออกค่าใช้จ่ายแล้ว โดยได้รวมอยู่ในมูลค่าการลงทนุของ ECF แล้ว ทัง้นีส้ามารถศึกษา
รายละเอียดไดจ้ากรายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระในส่วนที ่2 หนา้ที ่36  

นายฮัง้ใช้ อคัวสักลุ  ผู้ รับมอบฉนัทะ และในนามชมรมผู้ ถือหุ้นไทย ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ถึง
รายละเอียดตา่ง ๆ ในโครงการดงันี ้

1) รายละเอียดการลงทนุในสว่นของบริษัท เป็นจ านวนเงินเทา่ไร  
2) ระยะเวลาคุ้มทนุของโครงการฯ 
3) ในการลงทนุในโครงการฯ จะสามารถเร่ิมรับรู้รายได้เมื่อไร 
4) การประเมินในด้านความเสี่ยงได้พิจารณาครอบคลมุไปถึงความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตา่งประเทศด้วยหรือไม ่ 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู ้ที ่เ กี่ยวข้องตอบค าถามและให้ข้อมูลต่อผู ้ถือหุ้น โดยนายพิสิต จึง

ประดิษฐภณัฑ์ ในฐานะทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นในประเด็นค าถามดงักล่าว โดยเร่ืองของ
ความเสี่ยงเร่ืองอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรานัน้ ในเงื่อนไขสญัญาจะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ โดยรายละเอียดการลงทุนใน
โครงการฯ มีมูลค่าการลงทนุรวมประมาณ 29 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรฐั หรือคิดเป็นประมาณ 1,000 ล้านบาท คือ ส่วน
ของการช าระค่าหุน้ประมาณ 9 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรฐั และส่วนการช าระหุน้เพ่ิมทนุแบ่งการลงทนุเป็น 4 เฟส คาดว่า
จะสามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ซ่ึงบริษัทจะต้องเพ่ิมทนุตามสดัส่วนในแต่ละเฟส หรือ
บริษัทจะต้องเพ่ิมทนุเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง จนครบทัง้ 4 เฟส โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระในส่วนที่ 1 หนา้ที่ 33 ส าหรับการคาดการณ์ระยะเวลาที่จะเร่ิมการรับรู้รายได้คาดว่า จะเกิดข้ึน
ภายในไตรมาสที ่1 ปี 2560  

นายอารักษ์ สขุสวสัด์ิ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมถึงระยะเวลาคุ้มทุนของ
โครงการ จะเร่ิมมีก าไรตัง้แต่ปีที ่2 เป็นตน้ไป จนประมาณปีที ่6 คาดว่าจะไดก้ าไรประมาณ 66-67 ล้านบาท โดยคิดตาม
สดัส่วนการลงทุนของบริษัทที่ร้อยละ 20 ทัง้นี้ในเร่ืองของการป้องกนัความเสี่ยงเร่ืองอตัราแลกเปลี่ยนซ่ึงเป็นเร่ืองที่
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัอย่างต่อเนือ่ง ทางบริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาความเสีย่งคอยก ากบัดูแลอย่าง
สม ่าเสมอ และจะพิจารณาถึงเคร่ืองมือต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมโดยจะตอ้งพิจารณาจากสถานการณ์ ณ เวลานัน้ ๆ ในการวาง
มาตรการเพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีมี่โอกาสจะเกิดข้ึน 
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ประธานฯ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุ้นถึงประเด็นข้อห่วงใย และได้เชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุักษ์ ในฐานะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาความเสีย่ง กรรมการอิสระ ในการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อผูถื้อหุน้ โดย 
รศ.ดร.มนตรีฯ ไดก้ล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ และกล่าวต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ว่า การลงทนุในโครงการฯ ดงักล่าวเป็นความตัง้ใจ
ของบริษัททีจ่ะพฒันาและตอบโจทย์ความตอ้งการของผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการพิจารณาความเสีย่งได้ให้ข้อสงัเกตต่าง 
ๆ ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนด้วยความรอบคอบ และความระมัดระวงั ทัง้นี้ ประเทศเมียนมาร์ยงัคงเป็นตวัเลือกที่
น่าสนใจในการลงทนุมากทีส่ดุในกลุ่มประเทศอาเซียน และมีความตอ้งการใช้พลงังานสูงเมื่อเปรียบเทียบกบัสถานการณ์
ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่คณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดตา่ง ๆ ในโครงการฯ 
เพิ่มเติม ดงันี ้

1) เมื่อพิจารณาจากการลงทนุตลอดทัง้โครงการซึ่งเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน กบัมลูค่าการลงทนุ การ
ลงทนุในโครงการมีความคุ้มคา่หรือไม่ 

2) จะมีการบนัทกึบญัชีในรูปแบบใด  
3) ในการลงทนุในโครงการดงักลา่ว บริษัทต้องเสยีภาษีหรือไม ่อยา่งไร 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู ้ที ่เกี่ยวข้องตอบค าถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนางสาวสาริสา 

ทองกิตติกุล ในฐานะผูช่้วยเลขานกุารบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นว่า การรับรู้รายได้จะเป็นลกัษณะการรับรู้ส่วน
แบ่งก าไรขาดทนุในรูปแบบบริษัทร่วมเข้ามาที่งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส่วนเงินปันผลจากโครงการที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
จะเข้ามาในรูปแบบของกระแสเงินสด ซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นทีง่บกระแสเงินสดของบริษัท  

นายอารกัษ์ สขุสวสัด์ิ ในฐานะกรรมการผูจ้ดัการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมถึงประเด็นการเสียภาษี ว่า
การลงทนุในประเทศเมียนมาร์ไดร้บัการยกเวน้ภาษีตามเงือ่นไขของใบอนญุาต (PIC Permit) ทีไ่ดร้บัส าหรบัอตัราภาษีเงิน
ได้ร้อยละ 25 เป็นระยะเวลา 5 ปี และการโอนเงินจากประเทศเมียนมาร์เข้ามาประเทศไทยจะโอนเป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ และส าหรับความคุ้มค่าในการลงทุน ทางบริษัทได้รับความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซ่ึงได้ระบุไว้ใน
รายงานความเห็นฯ ว่า มีความสมเหตสุมผลทีจ่ะเข้าลงทนุในโครงการ 

นายพิชยั เฟ่ืองฟตูระกลู ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่คณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอยีดตา่ง ๆ ดงันี ้
1) ประเด็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเร่ืองน า้ทว่ม ฟา้ผา่ ภายในพืน้ท่ีของโครงการ  
2) ในสว่นของการลงทนุของบริษัท ในสว่นของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ยงัคงจะมีการลงทนุเพิ่มเตมิอะไรอีก 

หรือไม ่
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู ้ที ่เ กี่ยวข้องตอบค าถามและให้ข้อมูลต่อผู ้ถือหุ้น โดยนายพิสิต จึง

ประดิษฐภณัฑ์ ในฐานะทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ ไดก้ล่าวต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ในประเด็นค าถามดงักล่าว โดยบริษัท ได้
ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิค คือ บริษัท อาวล์ เอ็นเนอจี จ ากดั (“OWL-Energy”) เพือ่เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค และได้มี
การเปิดเผยไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในส่วนที่ 1 หนา้ที่ 43 โดยในรายงานได้ระบวุ่า ไม่มี
ความกงัวลถึงปัญหาน ้าท่วมภายในพืน้ทีข่องโครงการแต่อย่างใด 

นายอารักษ์ สขุสวสัด์ิ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมถึงประเด็นข้อห่วงใยใน
ปัญหาน ้าท่วม และปริมาณน ้าฝน เนือ่งจากบริเวณพืน้ที่ตัง้โครงการฯ อยู่ในระดบัสูงกว่าน ้าทะเล และเป็นเขตพืน้ที่ที่ฝน
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ตกไม่ชกุท าใหค้วามเสีย่งจากฟา้ผ่าต ่า และในส่วนของการปรับปรุงพืน้ที่ เช่น การตดัต้นไม้ต้องมีการขออนญุาตก่อน ซ่ึง
ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ 

ในส่วนของการด าเนินธุรกิจดา้นเฟอร์นิเจอร์นัน้ บริษัทยงัคงด าเนินการอยู่ตามปกติ และยงัคงมีอตัราการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2560 บริษัทได้วางแผนขยายการเติบโตของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้มากข้ึน โดยในไตร
มาสที ่1 บริษัทสามารถสร้างยอดขายไดเ้ป็นอย่างดี 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่คณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดตา่ง ๆ ดงันี ้
1) ต้องการทราบราคาคา่ไฟฟา้เฉลีย่ของประเทศเมียนมาร์ในปัจจบุนัอยูท่ี่อตัราคา่ไฟฟา้เทา่ไหร่ 
2) เนื่องจากสถานท่ีตัง้โครงการอยูท่างด้านทิศตะวนัตกของประเทศเมียนมาร์ ท าให้มีความกงัวลเร่ืองของ

พายไุซโคลนวา่จะสง่ผลกระทบตอ่โครงการฯ มากน้อยเพียงใด 
3) อ้างอิงถึงสารสนเทศเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน หน้าที่ 11 ข้อ 3.4 สรุปสาระส าคญัของร่าง

สญัญาผู้ ถือหุ้น ข้อ 2. “โดย ECF-Power จะมีสิทธิเสนอช่ือกรรมการจ านวน 2 คน ซึ่งจะด ารงต าแหน่ง
จนกวา่จะสิน้สดุระยะเวลา 1 ปี หลงัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการจ าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ฯ” ขอให้อธิบาย
ในสว่นของ “จนกว่าจะสิน้สดุระยะเวลา 1 ปี” หมายถึงเมื่อครบก าหนด 1 ปี สิทธิการด ารงต าแหน่ง
กรรมการของ ECF-Power จะสิน้สดุลงหรือไม ่

4) อ้างอิงถึงสารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน หน้าที่ 13 ข้อ 7. ข้อก าหนดห้าม ECF-Power 
ท าการแขง่ขนัในประเทศเมียนมาร์ จะรวมถึงธุรกิจอื่นที่ไมใ่ช่ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจด้านพลงังานด้าน
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านพลงังานแสงอาทิตย์ จะท าให้บริษัท เสียโอกาสหรือไม่ หรือต้องลงทนุร่วมกบั บริษัท 
วินเทจ วิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) (“VTE”) เทา่นัน้ 

5) อ้างอิงถึงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้าที่ 63 ข้อ 2.14.2 ความต้องการใช้ไฟฟ้า
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ขอให้อธิบายเร่ืองความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ แต่ไม่ได้มีการ
แสดงถึงโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศเมียนมาร์เพิ่มขึน้อย่างไรบ้าง และมีโครงการอื่น ๆ ที่
ด าเนินการไปแล้วอยา่งไร 

6) อ้างอิงถึงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 1. เง่ือนไขอื่น ๆ ที่มี
การเปรียบเทียบเง่ือนไขของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัท คิวทีซี จ ากัด 
(มหาชน) ไม่ได้มีการอธิบายเร่ืองราคาซือ้ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะท าให้มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
อยา่งไรหรือไม่ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู ้ที ่เ กี่ยวข้องตอบค าถามและให้ข้อมูลต่อผู ้ถือหุ้น โดยนายพิสิต จึง
ประดิษฐภณัฑ์ ในฐานะทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ ไดก้ล่าวต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ถึงประเด็นข้อสอบถามดงันี ้

1. ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเมียนมาร์มีปริมาณมาก ทัง้ในส่วนบริเวณเมืองมินบู และอีกส่วน
หน่ึงจะเป็นพืน้ทีท่างฟากฝ่ังตะวนัตกที่มีนิคมอตุสาหกรรม ซ่ึงจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมสูงข้ึนใน
อนาคต  

2. อตัราการซ้ือขายไฟฟา้ในประเทศเมียนมาร์จะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละเขตการปกครอง แต่อตัรา
ค่าไฟฟ้าที่โครงการฯ ได้รับเป็นอัตราคงที่ ที่ทางการไฟฟ้าประเทศเมียนมาร์ได้จัดท าเป็นสญัญา
สมัปทานกบัโครงการฯ ซ่ึงไดล้งนามกนัเป็นทีเ่รียบร้อยแลว้  
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3. การเปรียบเทียบในเร่ืองการเข้าท ารายการของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และ
กลุ่มผูถื้อหุ้นอื่น ๆ เหตผุลที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เปิดเผยข้อมูลส่วนนีก็้เพือ่ให้ผูถื้อหุ้นได้
รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วน แต่การเจรจาในส่วนนีผู้ถื้อหุ้นแต่ละบริษัทต่างฝ่ายต่างเจรจาแยกกนั ซ่ึงแต่
ละบริษัทจะไม่ทราบรายละเอียดเงื่อนไขของผูถื้อหุ้นรายอื่น ๆ จนกว่าข้อมูลของแต่ละบริษัทจะถูก
เปิดเผยเป็นที่เรียบร้อย ดงันัน้ ราคาซื้อขายของแต่ละบริษัทจะมีความแตกต่างกนัไปตามข้อตกลง 
ทัง้นีบ้ริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงน่าจะเป็นเหตผุล
ให้ได้รับข้อเสนอที่ดีกว่า เช่น จ านวนกรรมการที่บริษัทสามารถเสนอชื่อได้มากกว่า 

นายศุภสิทธ์ิ บุญสนอง ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จ ากดั ได้กล่าวต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ิมเติมในส่วนทีเ่กี่ยวข้องดงันี ้

1) ในการพิจารณาในส่วนของสญัญาผูถื้อหุน้ จะมีสญัญาทีผู่ถื้อหุน้แต่ละบริษัทจะตอ้งลงนามร่วมกนัและ
มีรายละเอียดสญัญาเหมือนกนั โดยผู้ถือหุ้นแต่ละบริษัทได้มีข้อตกลงร่วมกนัเร่ืองระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่และความมัน่คงว่ากรรมการจะยงัคง
ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 1 ปี ภายหลงัจากเร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้
ครบทัง้ 4 เฟส ซ่ึงภายหลงัจากครบก าหนดเวลา 1 ปี จะเปลีย่นแปลงกรรมการ หรือกรรมการท่านเดิม
ยงัคงด ารงต าแหน่งก็ได ้

2) ในเร่ืองการเข้าไปลงทนุในโครงการพลงังานด้านอื่น ๆ สามารถด าเนินการได้ โดยในสญัญาเป็นเพียง
ข้อตกลงเฉพาะในกรณีทีจ่ะลงทนุธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์เท่านัน้ทีจ่ะตอ้งหารือกบัผูร่้วมทนุก่อน 

ซึง่ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ และเมื่อ
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 

วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด ใน
สดัสว่นร้อยละ 20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
โดยให้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด เป็นผู้ เข้าลงทนุ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาประชมุและมีสทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 439,469,187 99.9317 
2. ไมเ่ห็นด้วย 300,343 0.0683 
3. บตัรเสยี 0 0.00 
4. งดออกเสยีง 0 0.00 
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หมายเหต ุ:  ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 2 ราย คิดเป็น
จ านวนหุ้น 118 หุ้น 

 
วาระที่ 3 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

-ไมม่ี- 
 
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ต้องการจะน าเสนอเพิ่มเติมอีก

หรือไม ่ซึง่ได้มีผู้ ถือหุ้นต้องการซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม ดงันี ้
นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่คณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดตา่ง ๆ ดงันี ้
1) ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ ด กรีน เอนเนอจี จ ากัด 

(PWGE) ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส 
2) ตามที่ในอดีตบริษัท มีการเตรียมของช าร่วยแจกให้กบัผู้ ถือหุ้น เหตใุดในปัจจุบนัจึงละเลยธรรมเนียม

ปฏิบตัิในข้อนี ้
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอารักษ์ สุขสวสัด์ิ ในฐานะกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบค าถามและ

ให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ซ่ึงกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบค าถามในแต่ละหวัข้อ ดงันี้ 
1. ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอจี จ ากดั 

(PWGE) ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส ปัจจุบนัเป็นการ
ด าเนินการผ่านบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จ ากดั (“SAFE”)) ขณะนี้โรงงานได้
ก่อสร้างเสร็จแลว้ และคาดว่าจะเร่ิมจ าหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (COD) ไดภ้ายในเดือนมิถนุายน 2560 
และจะสามารถเร่ิมรบัรู้รายไดใ้นไตรมาสที ่2 ปี 2560 เป็นตน้ไป  

2. เร่ืองของการงดแจกของช าร่วยนัน้ เป็นการปฏิบติัเพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางที่หน่วยงานก ากบัดูแล
ไดร้ณรงค์ใหบ้ริษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของช าร่วยในการประชุมให้กบัผูถื้อหุ้น ใน
เชิงขอความร่วมมือใหง้ดแจกของช าร่วยต่าง ๆ ใหก้ับผูถื้อหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ดงันัน้ทางบริษัทจึง
พิจารณาปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว  
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ภายหลังการตอบค าถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ท่าน
ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และกลา่วปิดประชมุในเวลา 15.55 น. 

 
 

 
 

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

 

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

(นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์) 
เลขานกุารบริษัท 

 
 
 
 
นางสาวสบุงกช หงษ์ทอง     ผู้ช่วยนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
   ผู้บนัทกึการประชมุ  
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ  ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชมุ 
 
 


