รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ของ
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
วัน สถานที่ และเวลา
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชัน่ กรุ งเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าประชุม
1. ดร. ธนู กุลชล
2. นางบุญทิพา สิมะสกุล
3. นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
4. นายนรชัย ศรี พิมล
5. นายไชยณรงค์ จันทร์ พลังศรี
6. นางกนกทิพย์ จันทร์ พลังศรี
7. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
8. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู
9. นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวสมพิศ แสนเรื อง

รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่นๆ
1. นางสาวยุพาวดี ไชยยะ
เลขานุการบริ ษัท
2. ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
3. ตัวแทนที่ปรึกษาการเงินอิสระจากบริ ษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
4. ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จํากัด
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริ ษัท
ชี ้แจงเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมที่ได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้ อมูลใน
แต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสําหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
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ผู้รับมอบฉันทะต้ องการซักถามหรื อแสดงความเห็น จะต้ องแจ้ งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
จะต้ องแจ้ งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ ที่ประชุมทราบด้ วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ยกเว้ นวาระที่ 2 ซึง่ เป็ นวาระเสนอให้ ที่
ประชุมรับทราบซึง่ ไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ทั้งนี ้ เพื่อความสะดวก
และรวดเร็ วในการนับคะแนน เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้ วย
และตามด้ วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงขอให้ ยก
มือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บตามลําดับ ทั้งนี ้ สําหรับวาระที่ 5 เรื่ องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตร
ลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใด
จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3. 4 และ 7 ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระ 6 ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 และ 9 ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยบริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
ดังกล่าวนั้นหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็น
ด้ วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี ้ ในกรณีที่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความเห็นคัดค้ าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่
ประชุมเห็นชอบ หรื ออนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์ ทั ้งนี ้ เพื่อมิให้ เป็ นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้
พิจารณาวาระถัดไป
เริ่มการประชุม
ดร. ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 110 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทั้งสิ ้น 231,875,898 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 57.9690
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริ ษัท (หุ้นของบริ ษัทที่จําหน่ายได้ แล้ วมีจํานวนทั้งสิ ้น 400,000,000
หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 2/2557
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึ่งได้ บันทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง
รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนการประชุมพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
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มติ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2557 ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน
233,223,555
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน 306,500
วาระที่ 2

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

พิจารณารายงานรั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้กล่าวสรุ ปผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ให้ ที่
ประชุมทราบ
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จดั การ ได้ กล่าวสรุปผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ดังนี ้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ ผ่า นมาบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมี ร ายได้ รวมจํ า นวน 258,256,357.55 บาท และมี กํ า ไรสุท ธิ ร วม
49,517,266.50 บาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ปรากฏตามรายงาน
ประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ภาพรวมบริ ษัทย่อยของ TPCH
CRB

MGP

TSG

MWE

PGP

SGP

PTG

73.1

46.0

65.0

85.0

60.0

51.0

65.0

นครศรีธรรมราช

สมุทรสาคร

นครศรีธรรมราช

นครสวรรค์

พัทลุง

สตูล

ปตั ตานี

9.9 / 9.2

9.9 / 8.0

9.9 / 9.2

9.9 / 8.0

9.9 / 9.2

9.9 / 9.2

46.0 / 42.0
(2 เฟสๆ ละ 23/21)

ประเภทเชือ้ เพลิง

ยางพารา และ
ปาล์มนํ้ามัน

เปลือก กะลา
และ
ทางมะพร้าว

ยางพารา และ
ปาล์มนํ้ามัน

แกลบ และไม้
เบญจพรรณ

ยางพารา และ
ปาล์มนํ้ามัน

ยางพารา และ
ปาล์มนํ้ามัน

ยางพารา และ
ปาล์มนํ้ามัน

การจัดหาเชือ้ เพลิง

สัญญาจ้าง
เดินเครือ่ งและ
บํารุงรักษา VSPP

สัญญาจัดหา
เชือ้ เพลิง CoCo
FMC

สัญญาจ้าง
เดินเครือ่ งและ
บํารุงรักษา VSPP

สัญญาจ้าง
เดินเครือ่ งและ
บํารุงรักษา GPP

ยังไม่ได้กาํ หนด/
WWE เป็ นเจ้าของ
โรงไม้ในภาคใต้

ยังไม่ได้กาํ หนด/
WWE เป็ นเจ้าของ
โรงไม้ในภาคใต้

ยังไม่ได้กาํ หนด/
นราพารา เป็ น
เจ้าของโรงไม้ใน
ภาคใต้

COD วันที่ 15
มีนาคม 2556

อยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้าง
คาดว่าจะแล้ว
เสร็จไตรมาส 2
ปี 2558

อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 4 ปี
2558

อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 2 ปี
2558

อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 3 ปี
2559

อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 4 ปี
2559

ยังไม่เริม่ ก่อสร้าง

PPA







ตอบรับ

ตอบรับ

ตอบรับ

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

รง.4













อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

สัดส่วนการถือหุน้
ของ TPCH (ร้อยละ)
ทีต่ งั ้
กําลังการผลิตติดตัง้ /
เสนอขาย (เมกะวัตต์)

สถานะการ
ดําเนินการก่อสร้าง

สถานะใบ
อนุ ญาติ
และสัญญา
สําคัญ
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อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

ประมาณการมูลค่า
เงินลงทุน

700 ล้านบาท
(D/E = 2.5:1)

700 ล้านบาท
(D/E = 2.5:1)

700 ล้านบาท
(D/E = 2.5:1)

700 ล้านบาท
(D/E = 2.5:1)

700 ล้านบาท
(D/E = 2.5:1)

700 ล้านบาท
(D/E = 2.5:1)

2,600 ล้านบาท
(D/E = 2.5:1)

การบริหารโครงการ
โรงไฟฟ้า

สัญญาจ้าง
เดินเครือ่ งและ
บํารุงรักษา VSPP
(5 ปี)

บริหารเอง

สัญญาจ้าง
เดินเครือ่ งและ
บํารุงรักษา VSPP
(3 ปี)

สัญญาจ้าง
เดินเครือ่ งและ
บํารุงรักษา GPP
(3 ปี)

อยูร่ ะหว่าง
การศึกษา
ทางเลือก

อยูร่ ะหว่าง
การศึกษา
ทางเลือก

อยูร่ ะหว่าง
การศึกษา
ทางเลือก

BOI

นายกวี ตระกูลสุข (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามถึงเหตุที่ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่ปรากฏในงบ
การเงินของบริ ษัท และบริ ษัท ช้ างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด (ช้ างแรก) มีความแตกต่างกันมากทั ้งที่
บริ ษัทเป็ นholding company แต่ช้างแรกเป็ น operation company กล่าวคือค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริ หารของบริ ษัทอยู่ที่ประมาณ 44 ล้ านบาท แต่ของช้ างแรกอยู่ที่ 5 ล้ านบาท และขอทราบ
แนวโน้ มค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในอนาคตจะเพิ่มขึ ้นหรื อไม่ อย่างไร หากบริ ษัทย่อยมีการ
เปิ ดดําเนินการครบทุกโครงการ
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ ชี ้แจงว่า ตามงบการเงิน ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของช้ างแรก
ส่วนใหญ่จะเป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นซึ่งไม่รวม SG&A (Selling, General & Administrative
Expense) อย่างเช่น เงินเดือน เนื่องจากช้ างแรกเป็ น โรงไฟฟ้าที่มีการจ้ างบุคคลภายนอกบริ หาร
ทั้งหมด จึงไม่มีคา่ ใช้ จ่ายเงินเดือนพนักงาน ส่วนของบริ ษัทแม้ ว่าจะเป็ นลักษณะ holding company
แต่บ ริ ษัท ทํ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารจึง มี พ นัก งานประมาณ 20 กว่า คน รวมคณะกรรมการก็ เ กื อ บ30 คน
ค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่ของบริ ษัทคือเงินเดือนพนักงาน ในปี ที่ผ่านมาจะมีค่าใช้ จ่ายในส่วนของ SG&A
(Selling, General & Administrative Expense) เพิ่มขึ ้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมในการนําบริ ษัทเข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ อย่างไรก็ ตาม ค่าใช้ จ่ายในส่วนนีข้ องบริ ษัทจะไม่เพิ่มขึ ้นอีกใน
อนาคต
นาย รัศพงษ์ ทวีแสงสกุลไทย ผู้ถือหุ้น ได้ กล่าวเสนอให้ จดั ทําหน้ าสรุปตัวเลขสําคัญของงบการเงินที่
เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน อาทิเช่น ค่าใช้ จ่าย เพื่อสะดวกในการดูข้อมูล
ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
มติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอ
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วาระที่ 3

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ง บการเงิ น รวมของบริ ษั ท สํ า หรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายเชิ ดศักดิ์ วัฒ นวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้กล่าวสรุ ป
รายละเอียดงบการเงินรวมของบริ ษัท สําหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ ที่
ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่สง่ ข้ อมูลให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว มีข้อมูลนําเสนอดังนี ้
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ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินของบริ ษัท สําหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทแล้ ว และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาสอบทานแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี ที่ได้
จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนการประชุม
มติ
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมี มติอนุมัติงบการเงินรวมของบริ ษัท สําหรั บรอบปี บัญชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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เห็นด้ วยจํานวน
233,402,118
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน 548,738
วาระที่ 4

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารงดจ่ า ยเงิน ปั นผลสํ า หรั บ ผลการดํา เนิ น งานสิ น้ สุ ด ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
กําหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกําไรเท่านั้น และห้ ามจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่บริ ษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ภายหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไว้ ข้างต้ นขึ ้นอยู่กบั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คล่อง ความจําเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ
เงื่อนไขและข้ อจํากัดตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ยืม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงาน
ตามที่คณะกรรมการ และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทและบริ ษัท
ย่ อ ยมี ร ายได้ ร วมจํ า นวน 258,256,357.55 บาท แต่ ต ามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ บริ ษั ท มี ผ ล
การดํ า เนิ น งานขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมสํ า หรั บ ปี จํ า นวน 25,756,537.48 บาท ดัง นั้น ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรให้ งดจ่ายเงินปั นผล สําหรั บผลการดําเนินงานในรอบปี 2557
เนื่องจากผลประกอบการของบริ ษัทมีผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ ได้ สอบเกี่ ยวกับนโยบายของบริ ษัทเกี่ ยวกับการจ้ างบุคคลภายนอกบริ หารใน
โครงการโรงไฟฟ้าอื่ นๆ นอกจากช้ างแรก และค่าใช้ จ่ายของช้ างแรกจํ านวน 5 ล้ านบาทนั้นเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจ้ างบริ หารใช่หรื อไม่ หรื อเป็ นค่าใช้ จ่ายในเรื่ องใด
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ ชี ้แจงว่า โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างอีก 6 แห่งจะเป็ นการจ้ าง
บริ หารเหมือนช้ างแรก แต่สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่นนอกจากนั้นจะเป็ นการดําเนินการ ค่าใช้ จ่าย
ของช้ างแรกส่วนใหญ่เป็ นค่าไฟ ซึง่ เป็ นช่วงแรกที่ช้างแรกซื ้อไฟฟ้ามาเพื่อซ่อมบํารุง
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานรอบปี
บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มติ
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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เห็นด้ วยจํานวน
234,530,057
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน 10,600
วาระที่ 5

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้ งว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 กําหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี
ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม หรื อจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม จะต้ องออก
จากตําแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท ให้ ใช้
วิธีจบั สลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ่ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในครั้งนี ้เป็ นการประชุมปี แรกของบริ ษัทภายหลังที่บริ ษัท
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทตามที่จบั สลากได้ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายธนู กุลชล
2. นางกนกทิพย์ จันทร์ พลังศรี
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล
รายละเอียดประวัตโิ ดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญประชุม
ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วก่อนการประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3)
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัท มิได้ ผ่านขั้นตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริ ษัทยังไม่ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็ นการสรรหาโดย
การพิจารณาร่ วมกันของที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มี คุณสมบัติตามที่
กฎหมายบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกําหนด
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
มติ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการดั
้
งกล่าวข้ างต้ น ซึง่ เป็ น
กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1. นายธนู กุลชล
เห็นด้ วยจํานวน
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน

234,508,686
101,971
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เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-
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2. นางกนกทิพย์ จันทร์ พลังศรี
เห็นด้ วยจํานวน
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน

227,569,607
274,501

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

236,498,787
111,870

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

3. นางบุญทิพา สิมะสกุล
เห็นด้ วยจํานวน
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558
ประธานฯ แจ้ งว่า บริ ษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทําหน้ าที่ในการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณา
กํ า หนดค่ า ตอบแทนจากผลประกอบการของบริ ษั ท ในปี ที่ ผ่ า นมา การปฏิ บัติ ง านและความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริ ษัทหรื อใกล้ เคียงกับ
บริ ษัท
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับ
ปี 2558 (ซึง่ ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร)
ในรูปของเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. เบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี
ค่ าตอบแทน/ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร

เบีย้ ประชุม (บาท/ครั ง้ ) ค่ าตอบแทนรายปี (บาท)
20,000
1,440,000
20,000
780,000
780,000
10,000
600,000
10,000
540,000
540,000

หมายเหตุ
1. กรรมการที่ดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งในบริ ษัทเดียวกัน ให้ รับค่าตอบแทนในตําแหน่งสูงสุดตําแหน่งเดียว
เท่านัน้
2. กรรมการจะได้ รับเบี ้ยประชุม 4 ครัง้ ต่อปี เท่านัน้ การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครัง้ ทีบ่ ริ ษัทกําหนด กรรมการจะ
ไม่ได้ รับเบี ้ยประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการตรวจสอบจะได้ รับค่าตอบแทนรายปี ตามที่กําหนด และเบี ้ยประชุมในการเข้ าร่วมประชุมกรรมการ
บริ ษัทเท่านัน้
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4. กรรมการบริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะพนั ก งานของบริ ษั ท จะไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริ หารอีก

2. โบนัสกรรมการ
ในกรณีที่บริ ษัทมีกําไรจากผลการดําเนินงานจะจ่ายโบนัสให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริ ษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทโดยกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน
จะได้ รับโบนัสจากตําแหน่งเดียวที่อตั ราที่สงู ที่สดุ เท่านั้น และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทจะ
ไม่ได้ รับเงินโบนัสกรรมการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมัติการกํ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอ
ข้ างต้ นทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน
236,469,047
ไม่เห็นด้ วยจํานวน 105,670
งดออกเสียงจํานวน 35,940
วาระที่ 7

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9402
0.0447
0.0152

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีทกุ ปี
ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่ อง
หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารรายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กําหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่
จํ า เป็ นต้ อ งเปลี่ ย นบริ ษั ท ผู้ส อบบัญ ชี แ ห่ ง ใหม่ บริ ษั ท สามารถแต่ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี ร ายอื่ น ๆ ใน
สํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้
ประธานฯ ได้ แจ้ งว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเห็นสมควรให้
นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ใิ ห้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้ง นาง
สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และหรื อ นางสาวสภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
8125แห่งบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี
2558 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 940,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมี มติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกํ าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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เห็นด้ วยจํานวน
236,506,687
ไม่เห็นด้ วยจํานวน 5,000
งดออกเสียงจํานวน 98,970

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9979
0.0021

ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระที่ 8 และ 9 ประธานฯ ได้ แจ้ งว่า วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 เป็ นวาระที่มีเนือ้ หา
ใกล้ เคียงกันคือการที่บริ ษัทย่อยว่าจ้ างบริ ษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก
มาก ดังนั้น บริ ษัทขอนําเสนอข้ อมูลไปในคราวเดียวกันทั้ง 2 วาระเมื่อนําเสนอเรี ยบร้ อยแล้ ว จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นซักถามและเมื่อไม่มีประเด็นใด ๆ แล้ ว บริ ษัทจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็ นแต่ละวาระ
ตามลําดับ และมอบหมายให้ นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจง ดังนี ้
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP)
กําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริ ษัท พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP)
กําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ของบริ ษัท สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัท พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด (พัทลุง) และบริ ษัท สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด (สตูล) เป็ นบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัท โดยบริ ษัททั้งสองดังกล่าวบริ ษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวล ซึง่ มีขนาดกําลังการ
ผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ ที่ตําบลป่ าบอน อําเภอ ป่ าบอน จังหวัดพัทลุง และที่ตําบลควนกาหลง อําเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล
พัทลุงและสตูลได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) แล้ ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และเมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 พัทลุงและสตูลประสงค์จะว่าจ้ างบริ ษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) (ไทยโพลี
คอนส์ ) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ขนาดกําลังการผลิตไม่
เกิน 10 เมกกะวัตต์ แบบจ้ างเหมาเบ็ดเสร็ จ (Turnkey) โดยมีมลู ค่าการก่อสร้ างโครงการคิดเป็ นเงินรวมประมาณ
โครงการละ 648,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4) และความเห็นของที่ปรึกษาการเงินปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
ลําดับที่ 5
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติมอบหมายให้ นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุลและนายรุ่งศักดิ์ บุญชู
เป็ นผู้มีอํานาจในการเจรจาและเข้ าทําสัญญาว่าจ้ าง เอกสาร และ/หรื อบันทึกข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ องกับการว่าจ้ าง
ก่อสร้ างดังกล่าว รวมถึงดําเนินการใดเกี่ยวกับการว่าจ้ างก่อสร้ างดังกล่าวเพื่อให้ การว่าจ้ างก่อสร้ างดังกล่าวสําเร็ จ
ลุลว่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิให้ พทั ลุงและสตูลเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กําลังการ
ผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์กบั ไทยโพลีคอนส์ แบบจ้ างเหมาเบ็ดเสร็ จ (Turnkey) โดยมีมลู ค่าการก่อสร้ างโครงการ
คิดเป็ นเงินรวมประมาณโครงการละ 648,000,000 บาท เนื่องด้ วยไทยโพลีคอนส์เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการ
ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ สําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) และไทยโพลีคอนส์เคยเป็ น
ผู้รับเหมาก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ให้ กับบริ ษัทย่อยอื่นของบริ ษัทมาแล้ ว และ
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เงื่อนไขการว่าจ้ างเป็ นไปตามธุรกิจปกติรวมถึงราคาเป็ นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับโครงการอื่นๆ ที่ผ่านมา
มีมูลค่าใกล้ เคียงกัน ประกอบกับเมื่อเปรี ยบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่ไทยโพลีคอนส์เสนอกับราคาค่าก่อสร้างซึ่ง
ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางด้ านวิศวกรรมพบว่า ราคาค่าก่อสร้างที่ไทยโพลีคอนส์เสนอเป็ นราคาที่ตํ่ากว่า อีกทั้ง
เงื่ อนไขต่า งๆ มี ความเป็ นธรรม ไม่ ได้ ทํา ให้ พัทลุงเสีย ประโยชน์ แต่อย่างใด นอกจากนี ้ การว่าจ้ างแบบเหมา
เบ็ดเสร็ จจะส่งผลให้ สามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้ างและกํ าหนดระยะเวลาในการก่อสร้ างได้ เป็ น
อย่างดี
การเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการทํา
รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้ มาหรื อจําหน่ ายไป) โดยเมื่อคํานวณขนาดของรายการรวมกันทั้งสองรายการ
แล้ วมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัท บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้อง
จัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นตํ่าตามบัญชี 1 ท้ ายประกาศของประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อ
จําหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้ งสารสนเทศขั ้นตํ่าตามบัญชี 2 ท้ ายประกาศของประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
การว่าจ้ างไทยโพลีคอนส์ เข้ าข่ายเป็ นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไข
เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ าร
ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศฯ เรื่ อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน) เนื่องด้ วยไทยโพลีคอนส์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท (โดยถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 51.39
ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริ ษัท) และเมื่อคํานวณขนาดของรายการรวมทั้งสองรายการดังกล่าวมีมลู ค่า
มากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํา
รายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั กิ ารตกลงเข้ า
ทํารายการ ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
นาย รัศพงษ์ ทวีแสงสกุลไทย (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามว่าบริ ษัทได้ มีการว่าจ้ างบริ ษัทที่ปรึกษาภายนอกให้ ทํา

หน้ าที่ควบคุมงานก่อสร้ างหรื อไม่ เนื่องจากเป็นการว่าจ้ างบริษัทแม่เป็ นผู้ก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว
ประธานฯ ได้ กล่าวชี ้แจงว่าทุกโครงการจะต้ องมีการว่าจ้ างบริ ษัทที่ปรึกษาภายนอกเป็ นผู้ควบคุมงาน
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ กล่าวเสริ มว่า บริ ษัทไม่ได้ ถือหุ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวในโรงไฟฟ้าที่บริ ษัท
เข้ าไปลงทุน จึงต้ องมีการว่าจ้ างบริ ษัทที่ปรึกษาภายนอกเพื่อทําหน้ าที่ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้ าของาน
ก่อสร้ างเพื่อนําเสนอผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ด้ วยเมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงโดยจะ
แยกการลงคะแนนเสียงตามลําดับวาระ ดังนี ้
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วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัตกิ ารเข้ าทําสัญญาว่ าจ้ างก่ อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก
(VSPP) กําลังการผลิตไม่ เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริ ษัท พัทลุง กรี น เพาเวอร์
จํากัด ตามรายละเอียดที่นําเสนอข้ างต้ น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั กิ ารเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท พัทลุง กรี น เพาเวอร์
จํากัด ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน
14,654,857
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน 2,000,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

87.9915
12.0085

ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีจํานวน 220,000,000 เสียง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 55 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริ ษัท
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วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัตกิ ารเข้ าทําสัญญาว่ าจ้ างก่ อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก
(VSPP) กําลังการผลิตไม่ เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริ ษัท สตูล กรี น เพาเวอร์
จํากัด ตามรายละเอียดที่นําเสนอข้ างต้ น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั กิ ารเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท สตูล กรี น เพาเวอร์
จํากัด ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน
14,654,857
ไม่เห็นด้ วยจํานวน 2,000,000
งดออกเสียงจํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

87.9915
12.0085
-

ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีจํานวน 220,000,000 เสียง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 55 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริ ษัท
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี ้
นายกวี ตระกูลสุข ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามถึงเหตุผลในการขายหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 20 ที่บริ ษัทถืออยู่ใน
บริ ษัท พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด(พัทลุง)
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ กล่าวเสริ มว่า การขายหุ้นที่บริ ษัทถืออยู่ในพัทลุงนัน้ บริ ษัทไม่ถือว่า
เป็ นการสูญเสียประโยชน์ แต่เป็ นการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ กบั พันธมิตรทางธุรกิจให้ แน่นแฟ้นขึ ้น
เพราะบริ ษัท วู้ดเวอร์ คเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด เป็ นบริ ษัทที่มีแหล่งเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในโครงการโรงไฟฟ้าของ
บริ ษัท สิ่งนี ค้ ือหลักสําคัญในการดําเนิ นธุรกิ จซึ่งมาจากผู้ก่อตั้ง คือคุณเจริ ญ จันทร์ พลังศรี ที่ ให้
โอกาสกับทุกฝ่ าย บริ ษัทจึงคํานึงถึงประโยชน์ในระยะยาวมากกว่า
นายไชยณรงค์ จันทร์ พลังศรี ได้ กล่าวเสริ มว่า บริ ษัท วู้ดเวอร์ คเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด เป็ นบริ ษัทอันดับ 1
ทางภาคใต้ ที่มีเชื ้อเพลิงสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งผู้ที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลจะ
ทราบดีว่าเชื ้อเพลิงเป็ นสิ่งสําคัญสําหรับการทําโรงไฟฟ้าชีวมวล การขายหุ้นพัทลุงให้ กับบริ ษัท วู้ด
เวอร์ คเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ฝ่ ายจัดการเล็งเห็นแล้ วว่าบริ ษัทจะได้ รับประโยชน์มากกว่าผลตอบแทนที่จะ
ได้ จากสัดส่วนการถือหุ้นจํานวนดังกล่าว และโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของบริ ษัทจะตั้งอยู่ภาคใต้ ไม่ว่าจะ
เป็ นบริ ษัท สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด หรื อพัทลุง บริ ษัท วู้ดเวอร์ คเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด สามารถสนับสนุน
เชื ้อเพลิงให้ กบั กลุ่มของเราได้ ทงหมด
ั้
นอกจากนี ้ ฝ่ ายจัดการได้ จบั มือกับพันธมิตร บริ ษัท นราพารา
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จํ า กัด ซึ่ง มี เ ชื อ้ เพลิง มากที่ สุด ใน 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ จึ ง ขอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น มั่น ใจได้ ว่า การทํ า
โรงไฟฟ้าทางภาคใต้ ของบริ ษัทจะไม่ประสบปั ญหาการขาดเชื ้อเพลิงอย่างแน่นอน
ประธานฯ ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า คุณเจริ ญจันทร์ พลังศรี ผู้ก่อตั้งและผม ได้ ร่วมกันกํ าหนดนโยบาย
บริ ษัทไว้ ว่า การทําธุรกิจของบริ ษัทต้ องไม่โลภ ไม่เอาเปรี ยบคนอื่น ให้ ทกุ ฝ่ ายได้ ผลประโยชน์ รวมทั้ง
ชาวบ้ าน สิ่งแวดล้ อมด้ วย บริ ษัทไม่ได้ ทําธุรกิจแบบหวังเอาแต่ผลกําไรเต็มร้อยเปอร์ เซ็นต์ แต่เรามี
นโยบายทํ า กํ า ไรพอประมาณ แต่ มี พัน ธมิ ต รที่ ดี แ ละไปด้ ว ยกั น เพราะฉะนั้น ที่ คุณ ไชยณรงค์
คุณเชิดศักดิ์ กล่าวนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบาย การมีพนั ธมิตรทางธุรกิจที่ดี ร่ วมแรงร่ วมใจกัน ก็จะ
ได้ รับผลตอบแทนที่ดี และปั จจุบนั มีนกั ลงทุนหันมาให้ ความสนใจลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ ้น
การตกลงด้ วยสัญญาอาจไม่เพียงพอ จะต้ องผูกพันกันด้ วยใจเพื่อความยัง่ ยืน
นายพจน์ สัจจิพานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามถึงบริ ษัทย่อยอื่นๆ ที่บริ ษัทไม่ได้ ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวนั้น
(100 %) บริ ษัทจะต้ องโอนหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในบริ ษัทนั้นๆ เช่นเดียวกับพัทลุงหรื อไม่
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัทกําหนดสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทอื่นๆ ไว้ อย่างชัดเจน
แล้ ว และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นเช่นเดียวกับพัทลุง
นายพจน์ สัจจิพานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเกี่ยวกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นอย่างมากสําหรับโรงไฟฟ้า
ชีวมวลจะมีผลต่ออํานาจการต่อรองของบริ ษัทหรื อไม่
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กล่าวว่าให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณายุทธศาสตร์ แผนธุรกิจที่ม่งุ เน้ นทางภาคใต้
ถือว่าเป็ นภาคที่บริ ษัทได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน กล่าวคือกลุ่มพันธมิตร และ Plantation หรื อว่าพืช
เศรษฐกิ จ ทางภาคใต้ ซึ่ง คือ ยางกับต้ น ปาล์ ม สํ า หรั บ การแข่งขัน ที่ เ พิ่ มขึน้ ขอเรี ย นว่า โครงการ
โรงไฟฟ้ าชี ว มวลมี ขัน้ ตอนที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การมาก คู่แ ข่ ง ที่ ก ล่ า วอ้างนั้น ต้ อ งตรวจสอบดูว่ า เขา
ดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ ว และได้ รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องแล้ วหรื อยัง ซึ่งต้ องใช้ เวลาในการขอ
อนุญาต แต่บริ ษัทได้ รับและเปิ ดดําเนิ นการแล้ ว และบริ ษัทจะสามารถคืนทุนได้ ภายใน 3 ปี ครึ่ ง
บริ ษัทจึงไม่ได้ กงั วลเรื่ องคูแ่ ข่งแต่อย่างใด
นายไพโรจน์ บัวเผื่อน ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเกี่ ยวกับแผนธุรกิจในอนาคตสําหรั บ 3 ปี เนื่องจากได้
ทราบมาว่าบริ ษัทจะขยับจากโรงไฟฟ้าขนาด 100 เมกะวัตต์ เป็ น 150 เมกกะวัตต์
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ขณะนี ้ทั้งกลุม่ ของบริ ษัทได้ รับใบอนุญาตรวมแล้ ว (PPA) อยู่ที่ประมาณ
60 เมกกะวัตต์ และบริ ษัท ปั ตตานี กรี น จํากัด (ปั ตตานี) กําลังจะได้ รับใบอนุญาตอีกประมาณ 43
เมกกะวัตต์ เพราะฉะนั้น แผนที่จะปรับจาก 100 เมกกะวัตต์ เป็ น 150 เมกกะวัตต์นั้น บริ ษัทคิดว่า
เป็ นไปได้ ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทรอประกาศนโยบายเกี่ยวกับการแบ่งเขต (Zoning) หรื อ competitive
biding ซึ่งตอนแรกจะประกาศใช้ ในเดือนเมษายน แต่ต้องเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้
ตรวจสอบข้ อมูลเกี่ยวกับ zoning แล้ ว และได้ เริ่ มดําเนินการไปแล้ วประมาณสามถึงสี่โครงการ เช่น
การจัดหาที่ดนิ การทําประชาพิจารณ์
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ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ ได้ สอบถามถึง นโยบายปั จจุบนั ของภาครัฐ และคาดว่าจะมีนโยบายใหม่ๆ ที่จะ
ออกมาในเร็ วๆ นี ้หรื อไม่ เรื่ องที่สอง ได้ สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนวัตถุดิบที่
ใช้ ในการผลิตไฟฟ้า เช่น ราคา ความร้ อนที่ได้ รับ อย่างไร
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ ชี ้แจงว่า โรงไฟฟ้า 2 แห่งของกลุ่มบริ ษัทได้ เปลี่ยนการใช้ เชื ้อเพลิงไป
แล้ ว คือ บริ ษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด (แม่ วงศ์ ) ใช้ แกลบและ WOOD CHIP และบริ ษัท มหาชัย
กรี น เพาเวอร์ จํากัด (มหาชัย) ใช้ เปลือกและทางมะพร้ าว สําหรับแม่วงศ์ แม้ ว่าราคาแกลบสูงขึ ้นแต่
เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าของแม่วงศ์ใช้ Multi Fuel ทําให้ สามารถใช้ เชื ้อเพลิงได้ หลากลาย
ชนิด แม่วงศ์จงึ เปลี่ยนมาใช้ WOOD CHIP ซึง่ ทําให้ บริ ษัทสามารถทําอัตรากําไรสุทธิที่ 1 เมกกะวัตต์
ได้ กําไรประมาณแปดล้ านบาท ในส่วนของแม่วงศ์เราได้ อตั ราค่าไฟใหม่ ที่ไม่ใช่ระบบ adder เป็ น
ระบบ FIT อัตรากําไรสุทธิจะสูงกว่าช้ างแรก
นายไพโรจน์ บัวเผื่อน ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าในกรณีที่ไม่ได้ FIT จะเป็ นอย่างไร
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ ชี ้แจงว่า แม้ ว่าไม่ได้ FIT แต่ประเมินว่า เรื่ องแรก เมกกะวัฒน์จะได้ ตํ่า
กว่าช้ างแรก โรงไฟฟ้าตั้งแต่ชุมพรถึงเชี ยงรายจะขายไฟได้ แค่ 8 เมกกะวัตต์ แต่ทางใต้ ขายได้ 9
เมกกะวัตต์ ดังนั้นทางภาคใต้ จะได้ กําไรมากกว่า เรื่ องที่สอง เชื ้อเพลิงไม้ ซงึ่ ราคามีความแปรผันแต่อยู่
ในวิสยั ที่ใกล้ เคียงกับทางใต้ เพราะฉะนั้นกําไรสุทธิของแม่วงศ์อาจจะลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบจากที่
ขายไปจาก 9 เมกกะวัตต์ เหลือเพียง 8 เมกกะวัตต์ ถัดมามหาชัย อัตรากําไรสุทธิก็จะลดลงจาก 9
เป็ น 8 เมกกะวัตต์เหมือนกัน แต่ในส่วนราคาเชื ้อเพลิงของมหาชัย ราคาค่อนข้ างจะตํ่ากว่าของช้ าง
แรก บริ ษั ท มี ก ารทํ า สัญ ญาซื อ้ เชื อ้ เพลิ ง ล่ว งหน้ า สิ บ ปี ราคาเฉลี่ ย เชื อ้ เพลิ ง อยู่ที่ 500 กว่ า บาท
เปรี ยบเทียบกับช้ างแรกเมื่อทําอัตราเชื ้อเพลิงที่ 770 บาทเพราะฉะนั้นอัตรากําไรจะใกล้ เคียงกับช้ าง
แรก
ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ สอบถามเกี่ยวกับอัตรา consume feed stock การสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงของแต่ละ
ชนิดได้ คา่ ความร้ อน อย่างไร
นายรุ่ งศักดิ์ บุญชู ได้ กล่าวชี ้แจงว่า เชื ้อเพลิงที่ค่าความชื ้นเท่ากัน มักจะให้ ความร้ อนที่ใกล้ เคียงกัน
อย่างเช่นแกลบ ให้ คา่ ความร้ อนที่สงู กว่า แต่ความชื ้นประมาณร้ อยละ 12 ค่าความร้ อนจะประมาณ
13,000 ในขณะที่ไม้ ที่เราใช้ ความชื ้นร้ อยละ 42 ค่าความร้ อนจะอยู่ที่ 9,600 ถ้ าลดความชื ้นของไม้
ไปที่ร้อยละ 12 เท่าแกลบคามร้อนของไม้ จะใกล้ เคียงแกลบ เพราะฉะนั้นให้ ดทู ี่ความชื ้น ความชื ้น
เท่ากันความร้ อนจะไม่แตกต่างกันเกินร้ อยละ 10 วิธีการเราผสมกันสองอย่าง เช่นมหาชัยเราจะใช้
กะลามะพร้ าวหรื อเปลือกมะพร้ าว ที่ความชื ้นประมาณร้ อยละ 50 ผสมกับทางมะพร้ าวที่หล่นจากต้ น
ความชื ้นประมาณร้ อยละ 35 โครงการมหาชัยเป็ นโครงการที่ IRR ดีที่สดุ เนื่องจากค่าเชื ้อเพลิงถูก
ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ ได้ สอบว่า หาก แม่วงศ์ ไม่มี FIT จะกําไรเท่าไร และ มหาชัย จะกําไรเท่าไร
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล แม่วงศ์อยู่ที่ประมาณ 6.5-7 ล้ าน มหาชัย 8 ล้ านบาทใกล้ เคียงกับช้ าง
แรก ขอเรี ยนว่าทั ้ง มหาชัย บริ ษัท ทุ่งสัง กรี น จํากัด และแม่วงศ์ มีอัตราดอกเบี ้ยที่ตํ่า ต้ นทุนทาง
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การเงินตํ่ากว่าช้ างแรก MLR-1.25 ทั้งสามโรงการเราได้ ที่ -1.5 แต่โครงการใหม่ๆ จะได้ ดีขึ ้น หลังจาก
นั้นจะต้ องมา refinance ของโครงการเดิม ดังนั้นอัตรากําไรสุทธิจะดีขึ ้น โดยเฉลี่ยแล้ วจะเห็นว่าช้ าง
แรก กําไรที่ 80 ล้ านบาท ฉะนั้นโมเดลใหม่ โรงไฟฟ้า consume เชื ้อเพลิงน้ อยลง แต่โดยรวมแล้ ว
อัตราการขยายตัวอัตรากําไรสุทธิในอนาคตมากกว่าช้ างแรกอยูแ่ ล้ ว
ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ ได้ สอบถามว่าโครงการทั้งสองโครงการตั้งสมมุตฐิ านราคาวัตถุดบิ ที่เท่าไหร่บ้าง
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล แม่วงศ์ 850-900 บาท มหาชัย 550 บาท
ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ ขอทราบข้ อมูล updated ของนโยบายรัฐ
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล มีร่างจดหมายประกาศออกมาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าที่ได้ PPA ต้ องการจะ
เปลี่ยนจาก adder เป็ น FIT ทางภาครัฐจะเร่ งให้ เสร็ จภายในเดือน มิถนุ ายน แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ ใบ
ตอบรับแต่ยงั ไม่เป็ นสัญญาภาครัฐจะเร่งให้ เสร็ จภายในเดือนสิงหาคม
บริ ษัทในกลุ่มได้ ยื่นไปห้ าโครงการและที่จะขอเปลี่ยน โครงการที่ได้ ทําสัญญาแล้ ว คือแม่วงศ์ สตูล
พัทลุง ส่วนที่อยูร่ ะหว่างทําเรื่ องเปลี่ยนเป็ น FIT และได้ รับใบตอบรับแล้ ว คือทุง่ สัง กับ มหาชัย
นายกวี ตระกูลสุข ผู้ถือหุ้น บริ ษัทมีนโยบายกําหนดสัดส่วนการถือหุ้นของ partner ไว้ อย่างไร และ
ขอทราบแนวทางการบริ หารจัดการของบริ ษัทเกี่ยวกับกรณีที่มีการเลื่อนประกาศ biding ที่มีการ
เลื่อนค่อนข้ างบ่อย ความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอก ความล่าช้ าของภาครัฐ
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ กล่าวชี ้แจงว่า บริ ษัทมีนโยบายกําหนดสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละ
โครงการไม่ ตํ่ า กว่าร้ อยละ 51 ส่ว นเรื่ อ งนโยบายภาครั ฐที่ มี ก ารเลื่อ น บริ ษั ทไม่ ไ ด้ ร อ เพราะจะ
เสียเวลา แต่ในพื ้นที่ที่มนั่ ใจ ก็จะเดินหน้ าดําเนินการเลย ซึง่ เมื่อเตรี ยมความพร้ อมไว้ แล้ ว เมื่อภาครัฐ
ประกาศนโยบายออกมา บริ ษัทก็ได้ เตรี ยมความพร้ อมไปแล้ วในบางเรื่ อง
นายกวี ตระกูลสุข ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่า ตามความเห็นของผู้บริ หารเห็นว่า ประกาศจะมีโอกาส
เลื่อนออกไปอีกหรื อไม่
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ล่าสุดที่ตรวจสอบได้ คือ คาดว่าจะมีการประกาศวันที่ 31 พฤษภาคมนี ้
ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ ได้ สอบถามเกี่ยวกับนโยบายของบริ ษัทเกี่ยวกับที่ดินที่ใช้ ในโครงการว่าต้ องเป็ น
เจ้ าของเท่านั้นหรื อไม่ และสําหรับที่ดนิ ที่ยงั ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของ บริ ษัทมีนโยบายที่จะซื ้อจากเขาหรื อไม่
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ ชี ้แจงว่า นโยบายของบริ ษัทคือเป็ นเจ้ าของที่ดนิ เองทุกโครงการ
ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ ได้ สอบถามถึงตัวเลขกําไรปี แรกที่ไม่ตรงกับตัวเลขของรายได้ ของปี ที่ผา่ นมา
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ชี ้แจงว่า เป็ นข้ อมูลประมาณการ และข้ อมูลที่ให้ เป็ นข้ อมูล worst case
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