
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) 

วนัพุธท่ี 31 พฤษภำคม 2560  

เวลำ 14.00 น. 

 

ณ หอ้งศรีนครินทร์ 2 

โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ 

ชั้น 9 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 

 

  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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ที ่ECF2 019/2560 
         

15 พฤษภาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 

2. สารสนเทศเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2) 

3. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2) 

4. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 

 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
 การมอบฉนัทะและวธีิการมอบฉนัทะ 
 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียง 

6. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 
7. ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ท่ีตอ้งน ามาในวนัประชุม)  
 
ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 3 

เมษายน 2560 ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัพุธท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

บริษัทขอเรียนต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบถึงการงดแจกของช าร่วยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/ 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางท่ี
หน่วยงานก ากับดูแลได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของช าร่วยในการประชุมให้กับผู้ถือหุ้น 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษทัไดถู้กจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 
2560 และบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดท ารายงานการประชุมส่งให้
กระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้ง ครบถว้น จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด ในสัดส่วนร้อย

ละ 20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
โดยให้บริษัทย่อย คอื บริษัท อซีีเอฟ เพาเวอร์ จ ากดั เป็นผู้เข้าลงทุน 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามท่ีบริษทัมีนโยบายการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลงังานทดแทน ซ่ึงท่ีผ่านมาได้

ด าเนินการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ซ่ึงมีก าลงัการผลิตรวม 220 เม
กะวตัต์ ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสัดส่วนการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEP”) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซ่ึงการเขา้ท ารายการดงักล่าวถือเป็น
รายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมี
นยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (ตามท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์น พ.ศ.2547 (ตามท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกประกาศทั้งสองฉบบัวา่ “ประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป”) 
โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 50.79 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทั และบริษทัยอ่ยรวมกนั โดยค านวณ
จากงบการเงินรวมของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ตามท่ีก าหนดใน
ประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป) และเม่ือพิจารณานบัรวมรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยร์ายการอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 6 
เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะท าให้ขนาดของรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 57.90 ของมูลค่าสินทรัพย์
รวมของบริษทัเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากบั
ร้อยละ 50 หรือสูงกวา่ แต่ต ่ากวา่ร้อยละ 100 ดงันั้น บริษทัจึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการ
เขา้ท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) และจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขอ
อนุมติัการตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าว  

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้ง บริษทั
หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และผูถื้อหุน้ส าหรับรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการลงทุน
ดงักล่าว เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นวา่ การเขา้ท ารายการซ้ือหุน้ของ GEP ในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั เป็นการลงทุน
ท่ีสมเหตุสมผล เน่ืองจากจะเปิดโอกาสให้บริษทัสามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมัน่คง และการลงทุนดงักล่าวยงัเป็น

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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การลงทุนในธุรกิจดา้นพลงังานซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีความผนัผวนต ่า ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมเสถียรภาพใหก้บัรายได ้ก าไร สร้างมูลค่าเพ่ิม 
และผลตอบแทนใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว  

ทั้งน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัให ้บริษทั อีซีเอฟ เพาเวอร์ จ ากดั เขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์โดยการ
เขา้ลงทุนใน GEP ในสดัส่วนร้อยละ 20 และขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการมอบอ านาจให้กรรมการของ บริษทั อีซีเอฟ 
เพาเวอร์ จ ากดั เป็นผูมี้อ  านาจในการเจรจา ต่อรอง ลงนามและการตกลงเขา้ท าเอกสารและสญัญาส าคญัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเขา้ท าธุรกรรมการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์า้งตน้ ตลอดถึงอ านาจในการด าเนินการใด  ๆ อนัเป็นผลให้การด าเนินการต่าง ๆ 
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าวบรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ยล าดบัท่ี 2 และ 3 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่3 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัจะเปิดให้ผูถื้อหุ้น

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง
และประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอก
ขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 หรือสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.ecf-
furniture.com พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 และเพ่ือให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน โปรดส่งกลบัมายงับริษทัภายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี บริษทัไดอ้  านวยความ
สะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉันทะให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย  

กรณีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามท่ีตอ้งการให้บริษทัช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมท่ีน าเสนอ
ในคร้ังน้ี สามารถจดัส่งค าถามล่วงหน้าไดท่ี้ e-mail : ir@eastcoast.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2152-7305 

อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 (Record Date) 
ในวนัองัคารท่ี 18 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัพุธท่ี 19 เมษายน 2560  
 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 

 
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ) 

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

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่1 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่1 

 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

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

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิส์ 
คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

ทาง บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ไดใ้หข้อ้มูลต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพ่ือก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล 

บริษทั มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เป็นเงิน 142,206,512.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวนหุ้นสามญัท่ีช าระแลว้ 568,826,050 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้ งส้ิน 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวนหุ้นสามัญ 
780,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  

ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ มาเขา้ร่วมการประชุมจ านวนทั้งส้ิน 80 ราย 
โดยมาประชุมดว้ยตวัเอง 10 ราย และรับมอบฉนัทะ 70 ราย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตวัเอง 10 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 336,073,305 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 
59.0819  

2. ผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 70 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 99,995,200 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.5792 

3. รวมจ านวนทั้งส้ิน 80 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 436,068,505 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 76.6611 ของ
จ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ซ่ึงมีจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ถือว่าครบองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั และ
ยงัคงรับลงทะเบียนต่อไป 

 
บริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงรายช่ือประธานกรรมการ และกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี 

และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุมเพ่ือท าหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพ่ือให้การ
ลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

 
 
 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. พลเอกเทอดศกัด์ิ**  มารมย ์ ประธานคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
4. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ  รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
5. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
6. นายอารักษ ์ สุขสวสัด์ิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นางสาวทิพวรรณ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั 
8. นางวราภรณ์  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ 
**โดยมี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจาก

ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
***บริษทั มีสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการบริษทั ทั้งหมด 

 
ผู้บริหารของบริษัท 

1. นางสาวพชนนั  สิงห์ภู่  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจ าปี 2559 จาก บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  

1. นายพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน ์  
2. นางสาวรัชดาพร ตั้งเกษมุกดา 

 
ทีป่รึกษากฎหมายจาก ส านักกฎหมายกฤตธรรม เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ประกอบดว้ย 

1. นายฐานนัดร์ เจริญฤทธ์ิ 
2. นางสาวศิริลกัษณ์ แยม้พยงุ 
3. นายวชัรพงศ ์ ฝอยทอง 

 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

1. นางสาวสาริสา  ทองกิตติกลุ  ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
 

ทางบริษทัไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ทุกท่านเขา้ใจเก่ียวกบักติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงและวธีิการค านวณคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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กตกิาการประชุม 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม จะไดรั้บแจกบตัร

ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมการประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉันทะ
เรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉันทะจะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน ซ่ึงมติดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุ้นไดร้ะบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ
และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนท าการลงมติ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณา
ยกมือ และเดินไปท่ีไมโครโฟนท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัท่าน พร้อมแจง้ช่ือ นามสกลุ หากเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ตอ้งแจง้ช่ือผู ้
ถือหุน้ท่ีมอบฉนัทะดว้ยทุกคร้ัง เพ่ือบริษทัจะไดท้ าการบนัทึกลงในรายงานการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

3. เม่ือมีการลงมติในวาระนั้น ๆ แลว้ เจา้หนา้ท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ 

4. จ านวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากนั เพราะบางท่านอาจเขา้มาประชุมเพ่ิมเติม
หรือกลบัก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลบัก่อนการประชุมส้ินสุด กรุณาลงทะเบียนกลบัพร้อมส่งคืนบตัร
ลงคะแนนท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้หนา้ประตูทางออกดว้ย อน่ึง บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุกท่านคืนเม่ือ
เสร็จส้ินการประชุมเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐาน โดยมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนต่อไป 

 
การลงคะแนน 

5. ผูถื้อหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเป็นพิเศษ จะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ หากไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเคร่ืองหมายถูก () 
หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึง ลงในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน และ
ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ี หากใส่เคร่ืองหมายไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือวา่เป็นบตัรเสีย  

6. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือข้ึน จะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไป
เก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งน้ีบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและ
งดออกเสียงดงักล่าวนั้น หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและถือวา่คะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนท่ี
เห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อวา่ท่ีประชุมเห็นชอบ 

7. ผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน ณ ตอนลงทะเบียน หมายถึง ผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงมติมาในหนงัสือ
มอบฉนัทะเรียบร้อยแลว้ ดงันั้น มติจะเป็นไปตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

 
การนับคะแนนเสียง และวธีิการค านวณคะแนนเสียง 

8. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 จะแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

a. วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไดแ้ก่ วาระท่ี 1 3 4 5 6 8 และวาระท่ี 13 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงลงคะแนนเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงด
ออกเสียง 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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b. วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม ไดแ้ก่วาระท่ี 7 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

c. วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไดแ้ก่ วาระท่ี 9 10 11 12 และวาระท่ี 14 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนน
เสียง นบัจากเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

9. เพ่ือใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ดงันั้น ส าหรับวาระท่ี 5 ซ่ึง
เป็นวาระพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ และ วาระท่ี 6 
พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งใน
กรณีท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายถูก () หรือกากบาท 
() อยา่งใดอยา่งหน่ึง ลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จากนั้นจะ
มีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทั้งน้ีหากผูถื้อหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคดัคา้นหรือ
แสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบ  

10. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏท่ีหนา้จอเพ่ือแสดงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ 
ส าหรับรายงานประจ าปี 2559 บริษทัไดด้ าเนินการจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปีน้ีในรูปแบบ CD แลว้ หากท่านใดมีความประสงคต์อ้งการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได ้ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียน
ของบริษทั 
 
เร่ิมการประชุม 

พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็นประธานใน
ท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวสัดี เพื่อเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 และก่อนที่จะเร่ิมเขา้สู่ล าดบั
ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ี บริษทั
ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2560 และ
บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้สิทธิผูถ้ือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การ
เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอค าถามล่วงหน้าส าหรับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 4 ตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงไม่มีผูถื้อ
หุ้นรายใดส่งค าถามเขา้มาล่วงหน้าเช่นกนั 

ส าหรับความคืบหน้าล่าสุดจากท่ีบริษทัได้เขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริต ตามโครงการแนวร่วม
ปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) นั้น ปัจจุบันบริษทัอยู่ระหว่างการจดัท านโยบายและวางระบบ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมตามความเส่ียงคอร์รัปชนัของธุรกิจ ซ่ึงเม่ือด าเนินการตามแบบประเมินตนเองครบทุกขอ้ รวมถึง
ให้บุคคลท่ีสามตรวจสอบขอ้มูลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ (CAC 
Council) เพ่ือพิจารณาใหก้ารรับรองต่อไป 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวมทั้งส้ิน 15 วาระ 
ดงัน้ี 

 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2559 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2559 ของบริษทั ซ่ึงถูกจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 และบริษทัไดบ้นัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริงและจดัท ารายงานการประชุมส่งใหก้ระทรวงพาณิชย ์ ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมกบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีประชุม รวมถึงเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ecf-furniture.com โดยมีส าเนา
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น- 
โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ของบริษทั ซ่ึงถูกจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 
8 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 436,068,505 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถึง 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัย่อยในรอบปีบญัชี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2559 
ซ่ึงส่งใหใ้นรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้  

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระน้ีขอ
เชิญ นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ รายงานผล
การด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559 ดงัน้ี 
 
ในรอบปี 2559 ได้มีเหตกุารณ์ส าคัญต่าง ๆ ดังนี ้

 รายไดร้วมมีมูลค่า 1,394.91 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 2.7 โดยมีรายไดจ้ากการขายในประเทศเติบโต
ร้อยละ 8.78 รายไดจ้ากการส่งออกลดลงร้อยละ 1.43  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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 ก าไรส าหรับงวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) มีมูลค่า 62.44 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 12.99 และ
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) มีมูลค่า 224.94 ลา้นบาท เติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 189 ผลจากก าไร
จากการตีราคาทรัพยสิ์นทุก ๆ 5 ปี ตามมาตรฐานบญัชี 

 ด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ดงัน้ี 
 

 
 

 บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha ซ่ึงด าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงัการผลิต 1.5 เมกะวตัต ์ท่ีเมืองฮิเมจิ ประเทศญ่ีปุ่น มีสดัส่วนการถือหุน้โดย ECFH 
ท่ีร้อยละ 51 ไดเ้สร็จส้ินการจดทะเบียนเลิกบริษทัเป็นท่ีเรียบร้อย ตั้งแต่วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีผา่นมา โดยมีก าไรจาก
การจากการขายร้อยละ 43.94 เม่ือเทียบกบัตน้ทุนเงินลงทุน 

 การเขา้ลงทุนซ้ือโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวตัตข์องบริษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอน
เนอร์จี จ ากดั (PWGE) จงัหวดันราธิวาส โดยลงทุนผา่น บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนของ
บริษทั ทั้งน้ีคาดวา่ จะสามารถด าเนินการซ้ือขายไดเ้สร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 น้ี โดยคิดเป็นเงิน
ลงทุนในส่วนของ ECF-Power เท่ากบั 141.65 ลา้นบาท  

 การด าเนินธุรกิจร้านคา้ปลีกจ าหน่ายสินคา้ทั้งร้านในราคา 60 บาท ปัจจุบนั อยูภ่ายใตก้ารบริหารงาน
ของ บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั โดยมีสาขาเปิดใหบ้ริการในขณะน้ีรวม 6 สาขา และก าลงัจะเปิดสาขาท่ี 7 เร็ว ๆ น้ี (29 
เมษายน 2560) 

 บริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะ
วตัตข์อง บริษทั ทรู เอน็เนอร์จี พาวเวอร์ (ลพบุรี) จ ากดั จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงคาดวา่จะไดข้อ้สรุปการเขา้ลงทุนภายในเดือน
พฤษภาคม 2560 น้ี 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนช้ีแจงขอ้มูลภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559 โดยบริษทัมี
รายไดร้วมเปรียบเทียบ ระหวา่งปี 2558 และ ปี 2559 โดยในปี 2559 บริษทั มีอตัราการเติบโตของรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 
ร้อยละ 2.70 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายไดร้วมตลอดปี 2559 เท่ากบั 1,394.91 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2558 
มีรายไดร้วมเท่ากบั 1,358.30 ลา้นบาท 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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ขอ้มูลรายไดแ้บ่งแยกตามประเภทผลิตภณัฑ ์ ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษทัมีรายไดโ้ดยส่วนใหญ่ มาจาก
การจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตจากไมป้าติเคิลบอร์ด โดยในปี 2559 สามารถสร้างรายไดจ้ากการขายไดท่ี้ 963.12 ลา้นบาท 
รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตจากไมย้างพาราท่ี 189.22 ลา้นบาท เฟอร์นิเจอร์ท่ีจ าหน่ายผ่านโชวรู์ม และร้านคา้ส่ง ร้านคา้
ปลีกรายยอ่ยเท่ากบั 121.38 ลา้นบาท รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระดาษปิดผิว เท่ากบั 65.90 ลา้นบาท และไมย้างพาราแปรรูป
อบแห้งเท่ากบั 15.84 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยภาพรวมแต่ละผลิตภณัฑ์มีรายไดจ้ากการขายเติบโตข้ึนจากเดิม ยกเวน้ไม้
ยางพาราแปรรูปอบแหง้ท่ีมีรายไดล้ดลงจากปี 2558 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 19.39 ลา้นบาท 

ขอ้มูลรายไดแ้บ่งแยกตามช่องทางการจดัจ าหน่าย ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษทัมีรายไดโ้ดยส่วนใหญ่ มา
จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตตามค าสั่งซ้ือ (Made to order) โดยในปี 2559 สามารถสร้างรายไดจ้ากการขายไดท่ี้ 
767.53 ลา้นบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัท่ี 384.81 ลา้นบาท เฟอร์นิเจอร์ท่ีจ าหน่ายผ่าน
โชวรู์ม เท่ากบั 85.67 ลา้นบาท และร้านคา้ส่ง ร้านคา้ปลีกรายยอ่ยเท่ากบั 35.71 ลา้นบาท  

ทั้งน้ีหากคิดเป็นสัดส่วนการจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ จะมีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 44 
และ ร้อยละ 56 ตามล าดบั 

นอกจากขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2559 แลว้ กรรมการผูจ้ดัการยงัได้
แจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบถึงนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ และการมีส่วนร่วมในสังคม (CSRs เพื่อ
สงัคม และ CSRs in Process) ของบริษทั ดงัน้ี  

นโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกฝ่ายรับทราบถึงหลกัการเบ้ืองตน้ของการป้องกนัและต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ภายในองคก์รให้ไดท้ราบแลว้ โดยไดบ้รรจุแนวทางและการปฏิบติัดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
เบ้ืองตน้ไวใ้นคู่มือพนักงาน ในหัวขอ้ “วินัยและโทษทางวินยั หรือการร้องทุกข์” โดยเน้นท่ีเร่ืองของการห้ามรับ / จ่าย
สินบน จากลูกคา้ / คู่คา้ ของบริษทั และตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระท าการใดๆ ท่ีถือวา่เป็นการทุจริต ส าหรับการให ้
และ/หรือ การรับสินบนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตวัหรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั โดยไดจ้ดัท านโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ี
อาจเป็นการกระท าความผิดผา่นช่องทางต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี 
 จดหมายส่งถึง  

 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ 
 นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ 
 กรรมการผู้ จัดการ หรือ  
 ส านกังานเลขานุการบริษทั 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จังหวดัปทุมธานี 12150 
e-mail ส่งถึงส านักงานเลขานุการบริษัท : cg@eastcoast.co.th  
หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th 

ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัอยู่ในขั้นตอนของการเขา้ร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ และยงัไม่ไดรั้บการรับรองใน
ฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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การมส่ีวนร่วมในสังคม (CSRs เพือ่สังคม) 
บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจไปควบคู่กบัการส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และไดด้ าเนินการภายใต้

แนวคิดดงักล่าวอยา่งต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาและส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อ
สนบัสนุนสุขภาวะองคก์ร (Happy Work Place) โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างความสุขที่ย ัง่ยืน ทั้งน้ี บริษทัไดใ้ห้การ
สนบัสนุนพนกังานให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมผ่านทางการด าเนินกิจกรรม และเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้สดง
ความเห็น และเสนอโครงการต่าง ๆ ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึงเพ่ือเป็นการสนบัสนุนการท าประโยชน์ต่อ
สังคม และสร้างความสุขในการท างาน 

 
ภายหลงัการน าเสนอขอ้มูลผลการด าเนินงานทั้งหมด ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม 

หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น- 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงเขา้สู่วาระการประชุมท่ี 3 ต่อไป 
- วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบไม่มีการลงมติ -  
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
บริษัทย่อย ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ซ่ึง

ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั ท่ีผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั 

โดยในวาระน้ีขอเชิญ นางสาวพชนนั  สิงห์ภู่ ในฐานะผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (“ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชีและการเงนิ”) เป็นผูร้ายงานเร่ืองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ในรอบปี 2559 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและ
สอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองโดยนายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จ ากดั แลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 

ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าว ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2559  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ 

นอกจากน้ียงัไดน้ าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงิน ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 
 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์
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 สรุปค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
o บริษทัมีรายไดจ้ากการขายส าหรับปี 2559 เท่ากบั 1,370.78 ลา้นบาท และมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,394.91 

ลา้นบาท โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2557 – 2559 บริษทัยงัคงมีรายไดจ้ากการขาย
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม ช่วงปี 2559 บริษทัมีอตัราการเจริญเติบโตของรายไดจ้ากการขาย
ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงปีก่อนหนา้ เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ท่ียงัไม่อ านวยต่อภาวะการจบัจ่ายใชส้อยของประชาชน 

o ส าหรับภาพรวมของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในปี 2559 บริษทัยงัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนการ
ผลิตและต้นทุนขายได้ลดลงจากเดิม ซ่ึงเป็นผลการนโยบายการบริหารจัดการภายในโรงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสามารถบริหารสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายให้ลดลงจากเดิม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 70.75 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 72.27 ซ่ึงบริษทัจะยงัคงยึด
นโยบายการจดัการตน้ทุนภายในโรงงานส าหรับปี 2560 ใหมี้ประสิทธิท่ีดีข้ึนต่อไป 

o ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัส าหรับปี 2559 ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึนจาก
การด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจากสาเหตุของคา่ใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทย่อยในส่วนร้าน แคน ดู ส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ การปรับเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังาน และการทยอยตั้งค่าใชจ่้ายโบนัส นอกจากน้ียงัเกิดจากค่าใชจ่้ายส าหรับการเขา้
ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนในธุรกิจดา้นพลงังานท่ีเกิดข้ึน ในการวา่จา้งท่ีปรึกษาท่ีมีความ
เช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ เขา้มาใหค้วามเห็นต่อการเขา้ลงทุนของบริษทั รวมถึงรายการท่ีส าคญัจากการตั้ง
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร ตามมาตรฐานบญัชีท่ีบริษทัจะตอ้งท าการประเมินราคาทรัพยสิ์น
ใหม่ทุก ๆ 5 ปี 

o โดยภาพรวมของก าไรท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 2559 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากก าไรส าหรับ
งวด ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ จะมีก าไรเท่ากบั 62.44 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 75.43 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 17.22 เน่ืองจากปีท่ีผ่านมาบริษทั ใชน้โยบายการส่งเสริมการ
ขายให้กบัลูกคา้ เพ่ือรักษาระดบัยอดขายให้เติบโตข้ึนจากเดิม ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัมี
ความไม่แน่นอน ท าให้ค  าสั่งซ้ือจากลูกคา้ต่างประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้อย่างไรก็ตาม
ในช่วงเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา บริษทัมีการประเมินราคาทรัพยสิ์นตามมาตรฐานบัญชี ส่งผลให้เกิด
รายการก าไรจากการตีราคาทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน 166.39 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีส่งผลต่อ
ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปีมีมูลค่าเท่ากบั 226.35 ลา้นบาท เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 74.83 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 202.49 

o ส าหรับงวดปี 2559 บริษทัมีก าไรส าหรับงวด 65 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.35 จากปีก่อน และมีก าไร
ส าหรับงวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) 62.44 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 17.22 จากปีก่อน และมีก าไร
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 226.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 202.49 จากปีก่อน และมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับงวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) 224.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 189.13 จากปีก่อน สาเหตุ
ส าคญัจากก าไรจากการตีราคาทรัพยสิ์นท่ีเพ่ิมข้ึน 
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 ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 และปี 2558 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
สินทรัพย ์

o บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 2,357.28 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 851.08 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57 โดยสาเหตุส าคญัเกิด
จากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึนจาก 61.10 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
เป็น 408.67 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 500 โดยเป็นเงิน
สดท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ม่ือช่วงเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา และอยูร่ะหวา่งรอใชล้งทุน
ในโครงการท่ีมีความน่าสนใจ  นอกจากน้ียงัเกิดจากรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์น เพ่ิมข้ึน
จาก 186.72 ลา้นบาท เป็น 347.55 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 116 

หน้ีสิน 
o หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 1,698.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 61 โดยสาเหตุส าคญัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
จากรายการหุน้กูท่ี้ไดรั้บเงินสดจากการออกและเสนอขายเม่ือช่วงเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา 498.31 ลา้น
บาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
o ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 659.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 ท่ีมีมูลค่า 453.66 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ และ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิในช่วงเดือนพฤษภาคม และ
เดือนพฤศจิกายน ปี 2559 ท่ีผา่นมา 

จากท่ีไดน้ าเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีกล่าวมา
ทั้งหมด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2559 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น- 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 436,068,505 100.00 
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มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ นางสาว
สาริสา ทองกิตติกุล ผูช่้วยเลขานุการบริษทั (“นางสาวสาริสาฯ”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

นางสาวสาริสาฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส าหรับเหตุผลประกอบการแจง้ทราบการจดัสรรก าไรสะสม และ
การพิจารณาเพ่ืออนุมติัการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไรและหากบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ทั้งน้ี
การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
และเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง 
โดยข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งในการ
บริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต  

เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัไดด้ าเนินการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย โดยเป็นไปตาม
เง่ือนไขวา่ ทุนส ารองมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถว้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ดงันั้นในวาระน้ีจึงจะ
ขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ดงัน้ี 

 จ่ายเงินปันผลจากส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.0154 บาท  
 จ่ายเงินปันผลจากส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.0381 บาท ซ่ึงเป็น

ส่วนท่ีกิจการตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ 
รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0535 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 30,432,193.68 บาท (สามสิบลา้น

ส่ีแสนสามหม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบสามบาทหกสิบแปดสตางค)์ โดยมีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะด าเนินการ
ภายในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

โดยน าเสนอขอ้มูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2558 และ ปี 2559 ดงัน้ี 
บริษทัมีก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 80.59 ลา้นบาท และ 

55.36 ลา้นบาท ตามล าดบั มีการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายในปี 2558 เท่ากบั 2.90  ลา้นบาท และปี 2559 ไดจ้ดัสรรเงิน
ส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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ในขณะน้ีมีจ านวนหุน้ท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้เท่ากบั 568.83 ลา้นหุน้ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีจ านวนหุน้ 
550.19 ลา้นหุน้ 

คิดเป็นจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินต่อหุน้ในปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 0.0586 บาทต่อหุน้ และ 0.0535 บาทต่อ
หุน้ ตามล าดบั 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน เท่ากบั 32.24 ลา้นบาท และ 30.43 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นวา่ ทั้งรอบปี 
2558 และ ปี 2559 บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหักส ารองตามกฎหมายมีอตัราการจ่ายเงินปันผล
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ดงักล่าวต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั  

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับทราบการจดัสรรก าไรสะสม และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปัน
ผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น- 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.0535 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 30,432,193.68 บาท (สามสิบลา้นส่ีแสน
สามหม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบสามบาทหกสิบแปดสตางค)์ โดยมีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะด าเนินการภายในวนัท่ี 
26 พฤษภาคม 2560 โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 436,068,505 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระน้ี กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ พลเอกเทอดศกัด์ิ มา
รมย ์นายวลัลภ สุขสวสัด์ิ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ ได้แจ้งความประสงค์ขอออกจากห้องประชุมส าหรับการ
พิจารณาในวาระน้ี และขอเชิญนายชาลี สุขสวสัด์ิ ในฐานะรองประธานกรรมการ เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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นายชาลี สุขสวสัด์ิ (“รองประธานฯ”) ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ในวาระน้ี ทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ รศ.ทรงกลด จารุสมบติั ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหา (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นว่า ส าหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ มีดงัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั สรุปใจความส าคญั
ว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดย
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมารับต าแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและ
ปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็น
ผูอ้อกจากต าแหน่ง  

โดยในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
1. พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์
2. นายวลัลภ สุขสวสัด์ิ 
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ 

คณะกรรมการสรรหา ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ ทั้ง 3 ท่าน ตามรายช่ือท่ีน าเสนอเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี 
พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด สมควรเลือกกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการและเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 

คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพิ้จารณาเห็นสมควรเสนอรายช่ือบุคคล
ดงัต่อไปน้ี เพ่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั แทนกรรมการท่ีครบวาระ ดงัน้ี 

1. พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์  เพ่ือด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

2. นายวลัลภ สุขสวสัด์ิ  เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม  
ประธานกรรมการบริหาร 

3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ  เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม  
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

เน่ืองด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันก ากับดูแลกิจการอย่าง
เขม้แขง็ อุทิศเวลาในการเขา้ร่วมประชุม และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถื้อหุ้นอยา่งเต็มท่ีตลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และในส่วน
ของการเสนอเพ่ือแต่งตั้ งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ดงันั้นจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป   
โดยขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบตัรลงคะแนนเสียงเพื่ออ านวย

ความสะดวกในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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นายบุญสรรค์ สินพรชัย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ได้ตั้ง

ข้อสังเกตเร่ืองระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระของ พลเอกเทอดศักด์ิ มารมย์ ว่า ด ารงต าแหน่งกรรมการมา
เป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี โดยตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance (CG) ได้มีหลักเกณฑ์การก าหนดนโยบายจ ากัด
จ านวนปี ในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี  

รศ.ทรงกลดฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ได้ตอบข้อสังเกตต่อผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้เข้าเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เม่ือปี 2556 ซ่ึงกรรมการอิสระท่ีได้เสนอช่ือเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งยังมีอายุการด ารง
ต าแหน่งรวม 4 ปี 7 เดือน ซ่ึงยงัคงอยู่ในหลกัเกณฑ์ Corporate Governance (CG) ดังกล่าว 

นางสาวสาริสาฯ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดจ านวนปีท่ีเคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการได้ในหนังสือเชิญประชุม หน้าท่ี 37 

ซ่ึงรองประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และ
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

ทั้งน้ีบริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้บริษทัมีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดั
ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี ดงันั้น ส าหรับวาระท่ี 5 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งในกรณีท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งน้ีขอให้ผูถื้อหุ้นกาเคร่ืองหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนน ทั้งน้ีหากผูถื้อหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนน และ
ไม่แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจะถือวา่ ผูถื้อหุน้เห็นชอบ ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ได้
รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงมติ
ดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุน้ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์ 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 436,068,505 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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นายวลัลภ สุขสวสัด์ิ  
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 436,068,505 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ  
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 436,068,505 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการเพิม่เตมิ 

สืบเน่ืองจากวาระท่ี 5 พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์ไดรั้บการอนุมติัแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกลบัมาท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมต่อไป 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีขอเชิญ  รศ .ทรงกลดฯ  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหา เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

รศ.ทรงกลดฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ คณะกรรมการสรรหา ไดพิ้จารณาเห็นว่า องค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษทัยงัสามารถเพ่ิมเติมบุคคลผูมี้ความรู้ ความสามารถเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงจะ
ช่วยเสริมก าลงั และความสามารถในดา้นการพิจารณาและให้ความเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจากความรู้ และ
ประสบการณ์การท างานท่ีมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัได้ รวมถึงจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการสรรหา ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่า ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี 
พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและ
จะน าเอาประสบการณ์ดา้นพลงังานมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัทางบริษทัได ้

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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และในส่วนความเห็นคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง
กรรมการเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เน่ืองจากพิจารณาแลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษทั สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ดงันั้นขอเสนอแต่งตั้ง ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ ต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งการด ารงต าแหน่งดงักล่าวต่อไป 

หลงัจากนั้นประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น- 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
ทางบริษทัไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผู ้

ถือหุน้ท่ีดี ดงันั้น ส าหรับวาระท่ี 6 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ร่วมประชุม ทั้งในกรณีท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งน้ีขอให้ผูถื้อหุ้นกาเคร่ืองหมายถูก หรือ
กากบาท ลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บ
บตัรลงคะแนน ทั้งน้ีหากผูถื้อหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
บริษทั จะถือวา่ ผูถื้อหุน้เห็นชอบ ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ไดรั้บบตัรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดอ้อก
เสียงลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงมติดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุ้นไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะดงักล่าว 

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้ งกรรมการเพ่ิมเติม คือ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพ่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 436,191,005 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 2 ราย คิดเป็น
จ านวนหุน้ 122,500 หุน้  
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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โดยวาระน้ีขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (“รศ.
ดร.มนตรีฯ)”) เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

โดยรศ.ดร.มนตรีฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดน้ าเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษทัในรอบปีท่ี
ผ่านมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ท่ีบริษทัไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ 
โดยจะน าขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีก าหนดไปเปรียบเทียบอา้งอิงกบัขอ้มูลสรุปผลส ารวจขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั
จดทะเบียนส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ – ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ แยกตามขนาดรายไดข้อง
บริษทั และแยกตามขนาดก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2558 

โดยในปี 2559 ท่ีผ่านมา ส าหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทมีการจ่าย
ค่าตอบแทนรวมส าหรับคณะกรรมการเท่ากบั 4,033,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามท่ีปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวอยูใ่นวงเงินท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติัไม่เกิน 4,500,000 บาท และในปี 2560 
น้ี จะขอเสนอพิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทั้งส้ินไม่เกิน 4,500,000 บาท เท่ากบัวงเงินเดิมในปี 2559 โดยมี
รายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนดงัน้ี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทน
พิเศษหรือโบนสั ดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 
 ประธานกรรมการ  28,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการ   18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการตรวจสอบ  18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

2) ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด : จ านวน 7,000 บาทต่อท่านต่อคร้ัง 
 ประกอบดว้ย 

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

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
ทั้งน้ี ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซ่ึงยงัคงเป็นอตัราค่าตอบแทน

เท่ากบัปี 2559 ท่ีผา่นมาทุกประการ  
ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ตามท่ีได้

น าเสนอมา 
ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น- 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุม 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์อง
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุม 

1. เห็นดว้ย 436,191,005 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์(“รศ.ดร.มนตรี
ฯ”) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

รศ.ดร.มนตรีฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ก าหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ี
มาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบแลว้มีความเห็นวา่ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 (ซ่ึงยงัไม่เคยลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษทั) หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 (ซ่ึงเคยลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษทั เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553 
- 2557) หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 (ซ่ึงเคยลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของ
บริษทั เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2558 และปี 2559) โดยให้คนหน่ึงคนใดหรือผูส้อบบัญชีท่านอ่ืนท่ี บริษทั เอ็ม อาร์ 
แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย และเป็นผูท้  าการตรวจสอบ 
รับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย โดยเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ / ผูบ้ริหาร / บริษทัยอ่ย หรือผูที้่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับ
ประจ าปี 2560 ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน
ไม่เกิน 2,200,000 บาท 

ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีกล่าวมา 
ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
 

 



 

 
22 | ห น้ า ท่ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น- 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 436,191,005 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 131,554 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ประธานฯ ได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระท่ี 9 ถึงวาระท่ี 13 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทั และมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้น ในการพิจารณาอนุมติัในวาระท่ี 9 ถึงวาระท่ี 13 จะถือเป็นเง่ือนไขซ่ึง
กนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติั จะถือวา่วาระอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะ
ไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ต่อไป 

ในวาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,967,111.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั 
จ านวน 131,554 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาทส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระน้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั เป็น
ผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นางสาวสาริสาฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามท่ีจะไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 11 นั้น เน่ืองจากบริษทัมีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย ซ่ึงเหลือจากการ
จดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 ส าหรับผูถ้ือหุน้เดิม หรือ “ECF-
W1”  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 จ านวนหุ้น 131,554 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท รวมทั้งส้ิน 32,888.50 บาท 

ดงันั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดวา่ 
บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมข้ึนเม่ือหุ้นทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้ับ
ช าระเงินค่าหุ้นครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นท่ีเหลือตอ้งเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งท าการลดทุนจดทะเบียนในจ านวนดงักล่าว  โดยการตดั
หุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 131,554 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท รวมจ านวน 32,888.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,967,111.50 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา และอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจ านวน 32,888.50  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,967,111.50 
บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 131,554 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 

ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น- 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 32,888.50  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,967,111.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของ
บริษทั จ านวน 131,554 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 436,191,005 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

 
 
วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั เป็น

ผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
นางสาวสาริสาฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า วาระน้ีเป็นวาระสืบเน่ืองจากวาระท่ี 9 เร่ืองการลดทุนจด

ทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายของบริษทั บริษทัจึงมี
ความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  บริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทั เป็นดงัน้ี  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน   194,967,111.50 บาท  (หน่ึงร้อยเกา้สิบส่ีลา้นเกา้แสนหกหม่ืนเจ็ดพนัหน่ึง
ร้อยสิบเอด็บาท หา้สิบสตางค)์ 

แบ่งออกเป็น 779,868,446 หุน้ (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเกา้ลา้นแปดแสนหกหม่ืนแปดพนัส่ีร้อยส่ีสิบหกหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น:   
หุน้สามญั 779,868,446 หุน้ (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเกา้ลา้นแปดแสนหกหม่ืนแปดพนัส่ีร้อยส่ีสิบหกหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ                  -    หุน้ ( - )”  
  
นอกจากน้ี  ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4. ของ

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น- 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลด
ทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 436,191,005 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

 
วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 257,530,420 
หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั เป็น

ผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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นางสาวสาริสาฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัมีแผนธุรกิจท่ีจะขยายธุรกิจหลกั 
และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองตามการเติบโตของบริษทัท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าท่ีจะ
สร้างผลตอบแทนที่ดี และส่งผลดีกบัการเติบโตของบริษทัในระยะยาว โดยขณะน้ีบริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจพลงังานไฟฟ้าในหลายโครงการ ซ่ึงหากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็นไปไดแ้ละความ
คุม้ค่าในการลงทุน บริษทัอาจมีการพิจารณาอนุมติัเพ่ือเขา้ลงทุนในโครงการต่างๆเหล่านั้น ดงันั้น เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพ
คล่องทางการเงิน ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ การสร้างโอกาสในการขยายตวัทางธุรกิจให้เติบโต
อยา่งย ัง่ยืน กอปรกบัการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการดว้ยการขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจ หรือต่อยอดไปยงัธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้า 

บริษทัจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 64,382,605 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
257,530,420 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท โดยรายละเอียดจะปรากฏตามเอกสารแนบของหนงัสือเชิญประชุมผู ้
ถือหุ้นตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษทัจ านวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอ 
ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น- 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการเพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน  64,382,605 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 257,530,420 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 436,191,005 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ

น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั เป็น

ผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
นางสาวสาริสาฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ วาระน้ีเป็นวาระสืบเน่ืองจากวาระท่ี 11 เร่ืองการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย  บริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้ 4. ของบริษทั เป็นดงัน้ี  

“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจ านวน 259,349,716.50 บาท  (สองร้อยห้าสิบเกา้ลา้นสามแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัเจ็ด
ร้อยสิบหกบาท ห้าสิบสตางค)์ 

แบ่งออกเป็น 1,037,398,866  หุน้  (หน่ึงพนัสามสิบเจ็ดลา้นสามแสนเกา้หม่ืนแปดพนัแปดร้อยหกสิบหกหุน้) 
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท    (ยี่สิบห้าสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น:   
หุน้สามญั 1,037,398,866  หุน้  (หน่ึงพนัสามสิบเจ็ดลา้นสามแสนเกา้หม่ืนแปดพนัแปดร้อยหกสิบหกหุน้) 
หุ้นบุริมสิทธิ                      -  หุ้น   (-)” 
นอกจากน้ี  ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการอนุมตัิการ

แกไ้ขขอ้ 4 ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น- 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้ 4. ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 436,191,005 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

 
 
วาระที ่13 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน จ านวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั เป็น
ผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นางสาวสาริสาฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามท่ีบริษทัไดเ้สนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนจ านวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 257,530,42,0 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ในวาระท่ี 12 นั้น บริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 257,530,420   หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น ดงัน้ี 

 
ส่วนที่ 1 : จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 170,647,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ

บริษทั เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ ้นเดิม และจดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 56,882,605 หุ ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้ เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดัในแบบมอบอ านาจทัว่ไป โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อ
บุคคลในวงจ ากดันั้นจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด และบุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบตัิตาม
หลกัเกณฑ ์และจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 
เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และ
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

ทั้งน้ี โดยไม่วา่กรณีใด ๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจ ากดั 
แบบมอบอ านาจทัว่ไปน้ี จะตอ้งมีจ านวนรวมไม่เกิน 170,647,815 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี
คณะกรรมการมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป โดยบริษทัจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังเดียว
เต็มจ านวนหรือบางส่วนก็ได ้โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป  

นอกจากน้ี คณะกรรมการใคร่ขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัมี
อ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ดงัน้ี 

• พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายช่ือบุคคลในวงจ ากดั และ
เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  

• การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ด าเนินการต่าง 
ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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• ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนั
จ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

ซ่ึงรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ี บริษทัไดแ้นบเอกสารไปพร้อมกนักบัหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้
จดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) 

โดยเหตุผลที่บริษทัเห็นสมควรให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) เน่ืองจาก บริษทัเห็นวา่ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ท าให้บริษทัสามารถเพิ่มสภาพคล่อง
ทางการเงิน เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนส าหรับรองรับการขยายธุรกิจ และยงัเป็นการเพิ่มศกัยภาพของบริษทัในการลงทุนต่างๆ 
โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัในการลงทุนในแต่ละโครงการไดท้นัทีท่ีโครงการดงักล่าวมีความ
ชดัเจน โดยไม่จ าเป็นตอ้งออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนท่ียงัไม่มีความ
ชดัเจนและอาจไม่เกิดข้ึน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นและอาจท าให้ผูถื้อหุ้นรับผลกระทบจากการเพิ่ม
ทุนดงักล่าว ไม่วา่ในส่วนของการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) ในขณะท่ีผูถื้อหุ้นจะไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าของบริษทัท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน และผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีใน
อนาคต จากการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษทั  

อยา่งไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ดงักล่าว 
อาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น ในดา้นผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และอาจมีผลกระทบต่อสิทธิออก
เสียงของผูถื้อหุ้น (Control Dilution) ส าหรับกรณีจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั โดยสูงสุดไม่เกินร้อย
ละ 10 

 
ส่วนที่ 2 :  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ

การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป 

ทั้งน้ี บริษทัยงัไม่สามารถค านวณอตัราการปรับสิทธิของ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 ไดใ้นขณะน้ี 
เน่ืองจากในการค านวณราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่นั้น จะตอ้งค านวณจากราคาตลาดของหุ้นสามญัของ
บริษทัซ่ึงจะตอ้งค านวณจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาด
หลกัทรัพย ์ในระหวา่ง 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออก
ใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR) ในการน้ี บริษทัจึงไดป้ระมาณการจ านวนหุ้นสามญัท่ีจะไดอ้อกเพื่อ
รองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W1 เป็นจ านวน 30,000,000 หุ้น ทั้งน้ี เมื่อสามารถค านวณอตัราการใช้
สิทธิและราคาใชสิ้ทธิได ้บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  ECF-W1 ทราบต่อไป 

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายคณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาด

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนดงักล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ตามท่ีกล่าวในขา้งตน้ 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอ 
ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น- 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 
บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 436,190,905 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 100 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่14 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
น้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั เป็น
ผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นางสาวสาริสาฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเง่ือนไขการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้น
วงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 

วตัถุประสงค ์ : เพ่ือใชเ้พ่ิมสภาพคล่อง และ/หรือใชช้ าระคืนหน้ี และ/หรือใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ  
ประเภทของ
หลกัทรัพย ์

: หุน้กูทุ้กประเภท/ทุกชนิด ซ่ึงอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินตน้ หรือคืน
เงินตน้คร้ังดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น ๆ 

วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ก าหนดไวไ้ม่เกิน 2,000 ลา้นบาท (สอง
พนัลา้นบาทถว้น) หรือในสกลุเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า 

อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้นๆ 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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อายขุองหุน้กู ้ : ส าหรับหุน้กูร้ะยะสั้นไม่เกิน 270 วนั และส าหรับหุน้กูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี 
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจ ากดั และ/หรือเสนอขาย

ให้แก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซ่ึงอาจแบ่งเป็น
การเสนอขายในคร้ังเดียว หรือหลายคร้ังก็ได้ ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.)  

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้ออกในแต่ละคร้ัง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  : ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ของหุ้นกู ้อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกูท่ี้จะออกในแต่ละคร้ัง มูล
ค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย การแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้วิธีการออกและ
เสนอขาย วธีิการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนใน
ตลาดรองใด ๆ (ถา้มี) ให้อยู่ในอ านาจของกรรมการผูจ้ ัดการและมอบอ านาจให้แก่ กรรมการ
ผูจ้ดัการในการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกูแ้ต่ละประเภท / แต่ละชนิดในแต่ละคร้ัง รวมทั้งใหมี้อ านาจในการด าเนินการใด 
ๆ อันจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้ น ๆ ให้ส าเร็จและเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
ซ่ึงรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย การเขา้ท าและลงนาม
ในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง การจดัท าและยื่นค าขอและเอกสารต่าง ๆ กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น
ตน้ และให้น าเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอ 
 
ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  
-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น- 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 436,191,005 100.00 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
 

 



 

 
31 | ห น้ า ท่ี  

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

 
วาระที ่15 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี  

- ไม่มี - 
 
ภายหลงัจากวาระน้ี ประธานฯ ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ซ่ึงในท่ี

ประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิด
ประชุมในเวลา 15.55 น. 

 
 
 

ลงนาม....................................................... 
(พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย)์ 
ประธานกรรมการบริษทั 

 

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

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ) 
เลขานุการบริษทั 

 
 
 
 
 
นางสาวสุบงกช หงษท์อง     ผูช่้วยนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
   ผูบ้นัทึกการประชุม  
 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ  ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 
  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่2 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่2   
 
 

 

 

สารสนเทศเกีย่วกบัรายการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน 
 

 

 

  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่2 
 
 

 

 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

ต่อรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
 
 
  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่4 

 
 

ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

หมวดที ่6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 35.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 
 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้น

จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะเขา้ช่ือกันท าหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ใน
กรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น
จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 
ขอ้ 36.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

  
 ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
 
ขอ้ 37.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า 

(25) คน  หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
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 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นได้
เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น
ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 38.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
คนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุม 

 
ขอ้ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สีย

เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4)  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน

ท่ีส าคญัการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการ
กบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

 
ขอ้ 40.  กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
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(6) กิจการอ่ืน ๆ 
 
ขอ้ 45.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 
 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เวน้แต่จะได้มีก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ส าหรับ

หุน้บุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไร

สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ
ลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น
ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 
ขอ้ 46. บริษทัตอ้งการจดัหาก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ
สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 
ขอ้ 47. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการพนกังาน ลูกจา้ง หรือ ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่5 

 
 

ข้อปฏิบัตสิ าหรับการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 
 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพ่ือใหก้ารจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป 
ทั้งน้ีบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 
 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษทัใคร่ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงหลกัฐานและปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 
 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตวัจริงท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ 

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 10) มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

2. กรณีมีการมอบฉนัทะ 
 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และปิดอากรแสตมป์ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ท่ียงั
ไม่หมดอาย ุของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 10) มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
 

 



 

 
38 | ห น้ า ท่ี  

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังาน
รัฐวสิาหกิจ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

 ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท่ี
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั  

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 10) มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

 
2. กรณีมีการมอบฉนัทะ 

 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และปิดอากรแสตมป์ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังาน

รัฐวสิาหกิจ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง ของผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัและผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท่ี
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 10) มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

ในกรณีส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 
 
 การมอบฉันทะและวธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัจดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด หากผูถ้ือหุ้น
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได ้ดงัน้ี 

 ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาให ้
 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคห์รือเลือกมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษทั เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู ้มอบฉันทะและผูรั้บมอบ
ฉนัทะใหถู้กตอ้งครบถว้น 

 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบอ านาจฉันทะ
ดงักล่าว เพ่ือใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 

 ส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ตามช่ือ - ท่ีอยูข่องบริษทั โดยจ่าหนา้ซองถึง 

 ส านกังานเลขานุการบริษทั 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์
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 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) สาขาล าลูกกา 
 เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
 โดยโปรดส่งกลบัมายงับริษทัภายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 
 หากผูรั้บมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ตอ้งน าหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ณ สถานท่ี

ประชุม เพ่ือลงทะเบียนอยา่งนอ้ยล่วงหน้า 1 ชัว่โมง ก่อนการเร่ิมประชุม เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลา
ตรวจสอบเอกสารและทนัเวลาเร่ิมประชุม 

 
หมายเหตุ  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั ( มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้นเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ สถานท่ีล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงชัว่โมง หรือ

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงก าหนดเวลาเร่ิมการประชุม  
สถานท่ีประชุม : ณ หอ้งประชุมศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรี

นครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 

 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 
บริษทัจะจดัเตรียม บัตรลงคะแนนเสียงไวใ้หผู้ถื้อหุน้ ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขา้หอ้งประชุมเพื่อผูถื้อหุน้หรือ

ผูรั้บมอบฉนัทะใชร้ะบุลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 
 

หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  
การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงให้ผูถื้อหุ้นระบุในบตัรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีบริษทัเก็บและรวบรวมบตัรทั้งหมดเพ่ือท าการ
ตรวจนบั ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้คนกลางร่วมท าหนา้ท่ีตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 

1. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี  
o กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด  
o ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ  

ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม
รับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ยกเวน้การออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญผูน้ั้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวได ้

 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์
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หลกัเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดวา่ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง บริษทัจะนบั

คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงท่ีตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ก่อนเร่ิมประชุม ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหท้ราบถึงการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากนั้น ประธานในท่ี
ประชุมจะแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเร่ิมวาระถดัไป  

หมายเหตุ ; บริษทัลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 
 
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 

1. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนแลว้ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพส์ าหรับแต่ละ
วาระการประชุม (ทั้งหมด 2 วาระ ไม่รวมวาระ เร่ืองอ่ืนๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุช่ือผูถื้อหุ้นและ
สิทธิออกเสียง โดยถือว่าหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งใช้บตัรหลกัฐาน
ในการออกเสียงลงคะแนนน้ีใหถู้กตอ้งตรงกบัวาระ 

2. วาระที ่1 จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
3. วาระที ่2 จะใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง  
4. ส าหรับการท าเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย  

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายถูก () หรือ กากบาท () 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงลงในช่องท่ีเป็นความประสงคข์องท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น 

5. บตัรเสีย คือ บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถูก 
() หรือ กากบาท () เพียงหน่ึงเคร่ืองหมาย หรือ มากกวา่หน่ึงช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนน
ไม่ตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา จะถือเป็นบตัรเสีย  

6. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยโดยประธานในท่ีประชุม หรือผูท่ี้ด าเนินการประชุมแทน
อยูใ่นระหวา่งนั้น จะขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นดว้ยชูมือข้ึน และส่งบตัรลงคะแนนเสียงท่ี
ท าเคร่ืองหมายแลว้ และถูกตอ้งตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

7. เม่ือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัท าการรวบรวมบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียงหรือไม่เห็นดว้ย
เสร็จแลว้จะท าการนบัคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทนัทีในท่ีประชุม โดยประธานท่ีประชุม
จะเป็นผูส้รุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระ 

8. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น ส าหรับ
ท่านผูถื้อหุ้นท่ีกลบัไปก่อนการประชุมส้ินสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียงัมิได้
พิจารณา 

 
  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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ผู้ถือหุ้น 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

 
ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่6 

 
 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1 / 2560 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาดว้ยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 
 เร่ิม 13.00 น 

ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนผูไ้ดรั้บ
มอบฉนัทะ เร่ิม 13.00 น 

 

ตรวจสอบหนงัสือมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมบตัรประจ าตวัผูม้อบและ
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวั 

และใบลงทะเบียน 

ลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode 

ประธานเปิดการประชุม (เวลา 14.00 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

ลงคะแนนเสียง 

นบัคะแนนเสียง 

หมายเหตุ 
 -นับคะแนนเสียงโดยวิธีการ

หกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียงของผูถื้อหุ้น
ออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมด
ของผู ้ถือหุ้น ท่ี มี สิท ธิออก
เสียง 

 -กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุก
วาระคืนต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทั
เม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

ผูต้อ้งการออกเสียง “ไม่
เห็นดว้ย” หรือ “งดออก
เสียง” ในวาระนั้น ๆ ให้
กรอกบตัรลงคะแนน
และชูมือเพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัร

ลงคะแนน 
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ผู้ถือหุ้น 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

 
ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่6 

 
 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1 / 2560 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาดว้ยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 
 เร่ิม 13.00 น 

ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนผูไ้ดรั้บ
มอบฉนัทะ เร่ิม 13.00 น 

 

ตรวจสอบหนงัสือมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมบตัรประจ าตวัผูม้อบและ
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวั 

และใบลงทะเบียน 

ลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode 

ประธานเปิดการประชุม (เวลา 14.00 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

ลงคะแนนเสียง 

นบัคะแนนเสียง 

หมายเหตุ 
 -นับคะแนนเสียงโดยวิธีการ

หกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียงของผูถื้อหุ้น
ออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมด
ของผู ้ถือหุ้น ท่ี มี สิท ธิออก
เสียง 

 -กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุก
วาระคืนต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทั
เม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

ผูต้อ้งการออกเสียง “ไม่
เห็นดว้ย” หรือ “งดออก
เสียง” ในวาระนั้น ๆ ให้
กรอกบตัรลงคะแนน
และชูมือเพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัร

ลงคะแนน 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่7 
 

 
ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัททีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ  

 
 
1. พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์ 

: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

อายุ 81 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด - วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต (กิตติมศกัด์ิ) 

 สาขานวตักรรมเทคโนโลยดีา้นการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
- วทิยาศาสตร์บณัฑิต (ทบ.) 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (จปร.). 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- วทิยาลยัการทพับก 
- หลกัสูตรกฎหมายส าหรับผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง 

กระทรวงกลาโหม 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 10/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบท่ี 21 รักษาพระองค์ 
2535 – ปัจจุบัน ประธานด้านการศึกษา มลูนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที 
2540 – ปัจจุบัน ราชองครักษ์พิเศษ 
2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานมลูนิธิไลออนส์ประเทศไทย 

ความเช่ียวชาญ ด้านการบริหารจัดการ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็น 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  

  บริษทั ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

2529 – ปัจจุบัน ประธานท่ีปรึกษาและกรรมการ 
 บริษทั อี.เทค. จ ากัด 
2535 - ปัจจุบัน ประธานท่ีปรึกษา 
  บริษัท ดาต้าโปรดักส์ทอปป้ิงฟอร์ม จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือแข่งขนัทางธุรกจิกบับริษัท 

- ไม่มี- 

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

-ไม่มี- 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 ปี 8 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100.00 (9 คร้ัง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ สดัส่วนร้อยละ 100.00 (4 คร้ัง) 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการ
ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 

-ไม่มี- 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัททีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ  

 
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

อายุ 59 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงินการคลงั 

  University of Minnesota, U.S.A. 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
  University of Minnesota, U.S.A. 
ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (พฒันาการเศรษฐกิจ) 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ  
  หลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวฒิุ  
  สภามหาวทิยาลยัพายพั 

ความเช่ียวชาญ ด้านการบริหารจัดการ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็น
บริษัทจดทะเบียน 

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัท 
 บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่ ปัจจุบัน กรรมการ 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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บริษัทจดทะเบียน  บริษทั เลิร์นเทค จ ากดั  
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษทั 
 บริษทั เอสพีซี พรีเชียส เมททอล จ ากดั  
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 บจก.เมกาเคม (ประเทศไทย) 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 บริษทั บา้นสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษทั สตรองค-์แมก็ซ์ อินเตอร์ จ ากดั  
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษทั พีซีเอน็ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือแข่งขนัทางธุรกจิกบับริษัท 

- ไม่มี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 ปี 8 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สดัส่วนร้อยละ 100  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สดัส่วนร้อยละ 100 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการ
ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 

-ไม่มี- 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่8 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.   
 
       เขียนท่ี........................................................................ 
      วนัท่ี.................เดือน.............................พ.ศ. ............................... 

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................สญัชาติ...........................................................
อยูบ่า้นเลขท่ี...............................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั.................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)......................................................... 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม..........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................เสียง  ดงัน้ี 

หุน้สามญั...................................หุน้ และออกเสียงคงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ.............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัได ้ โดยมีรายละเอียดของ
กรรมการอิสระของบริษทั ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 13) 

(1) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต  าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

(2) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์.......................................หรือ 

(3) ............................................................................อาย.ุ.......................................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ 
แกรนด ์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะ
พึงเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

 วาระที ่ 2 พิจารณาอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั 
ในสดัส่วนร้อยละ 20 เพ่ือร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ท่ีประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยใหบ้ริษทัยอ่ย คือ บริษทั อีซีเอฟ เพาเวอร์ จ ากดั เป็นผูเ้ขา้ลงทุน 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 3  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือวา่
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ 
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีการ
แกไ้ข เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ี
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 
 
    ลงช่ือ...................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     (...........................................................................) 

 
หมายเหตุ 

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนเงินใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
(3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ เป็นผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติม

ไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9  

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

 

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

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

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

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

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

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

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

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

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

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

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

 

  

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
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แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชุม  

 
ณ ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่  

เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
โทรศพัท์ : +662-378-8000 โทรสาร : +662-378-8084 

 

 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
 

 




