รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2560
ของ
บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
วัน สถานที่ และเวลา
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชัน่ กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าประชุม
1. ดร. ธนู กุลชล
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางบุญทิพา สิมะสกุล
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายนรชัย ศรีพมิ ล
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
กรรมการ
6. นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
7. นายรุ่งศักดิ ์ บุญชู
กรรมการ/กรรมการบริหาร
8. นายปฐมพล สาวทรัพย์
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการที่ลาประชุม
1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.

นางสาวสมพิศ แสนเรือง
นายพล คงเสือ
นางสาวนันท์นภัส สระบงกช

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายก่อสร้างและการดาเนินงาน
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1.
2.

นางสาวยุพาวดี ไชยยะ
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลู

เลขานุการบริษทั
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษทั ชีแ้ จงว่าจานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุม
มีผถู้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองจานวน 64 รายและโดยการมอบฉันทะจานวน 422 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมรวม 486 ราย
นับรวมจานวนหุ้นได้ทงั ้ สิน้ 257,100,041 หุ้นเท่ากับร้อยละ 64.0828 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทจานวน
401,200,000 หุน้
ทัง้ นี้เมื่อเริม่ ประชุมนัน้ มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจานวน 468 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ 256,089,241
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 63.8300 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จาหน่ ายได้แล้วมีจานวนทัง้ สิน้
401,200,000 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 37 จึงได้เชิญท่านประธานที่ประชุม ดร.ธนู กุลชล กล่าวเปิ ด
การประชุม
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษทั ชีแ้ จงเกีย่ วกับ
วิธกี ารดาเนินการประชุมและขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้

1

1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมแต่ละท่าน จะ
ได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รบั บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าทีด่ าเนิน
การแจกให้กบั ท่านต่อไป
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มกี ารลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่ผี ู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะต้องการซักถามหรือ
แสดงความเห็น ขอให้ยกมือขึน้ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีท่ที ่านเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถอื หุน้ ที่
ท่านรับมอบฉันทะมาให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
3. ภายหลังทีท่ ่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ อน
ลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั
4. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
5. ในการนับ คะแนนเสีย งวาระที่ 1,3,4,5 และ 7 ให้ถือ คะแนนเสีย งข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียง ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่มผี ใู้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถอื ว่าทีป่ ระชุมเห็นชอบ หรือ
อนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์ เพื่อมิให้เป็ นการเสียเวลาระหว่างทีร่ อการนับคะแนนเสียงจะให้พจิ ารณาวาระถัดไป
6.ในวาระเลือกตัง้ กรรมการทางบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลซึง่ เห็นได้จากใบ
ลงคะแนนจะแบ่งเป็ น 5.1,5.2 และ 5.3
7. และเพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีด่ ใี นการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน ทีก่ ล่าวถึงการนับคะแนนเสียงใน
การประชุม บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั Quid Lab เป็ นผูด้ าเนินการนับคะแนนและขอเชิญผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการ
นับคะแนน 1 ท่าน
จากนัน้ ประธานกรรมการ จึงได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้
เริ่มการประชุม
ดร. ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุม
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 วันที่ 27 เมษายน
2559 โดยมีสาเนารายงานการประชุมซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงาน
การประชุมทีส่ ง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
มติ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
ตามทีเ่ สนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

2

เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
วาระที่ 2

256,089,241
0
0
468

เสียง
เสียง
เสียง
ราย

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0

พิ จารณารายงานรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2559
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานของ
บริษทั และบริษัทย่อยในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้ท่ปี ระชุมทราบ นายเชิดศักดิ ์ วัฒน
วิ จิ ต รกุ ล ก รรม ก า รผู้ จั ด ก า ร ได้ ก ล่ า ว ส รุ ป ผ ล ก า รด าเนิ น งา น ข อ งบ ริ ษั ท แ ล ะบ ริ ษั ท ย่ อ ย ดั ง นี้
ผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อยในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทีผ่ ่านมาบริษทั และบริษัท
ย่อ ยมีรายได้รวมจ านวน 672,397,342.34 บาท และมีก าไรสุท ธิรวม 259,970,292.03 บาท รายละเอีย ดผลการ
ดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจาปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้วพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม
ภาพรวมบริษทั ย่อยของ TPCH

บริ ษทั

สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ
TPCH
(ร้อยละ)

ที่ตงั ้ โครงการ
โรงไฟฟ้ า

ประเภทเชื้อเพลิ ง

กาลังการผลิ ต
รวม/กาลังการ
ผลิ ตเสนอขาย

สถานะของ
โครงการ

จานวนหน่ วยไฟฟ้ าที่
จาหน่ ายปี 2559

(เมกะวัตต์)

เริ่ มดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว
1. บริ ษทั ช้างแรก ไบโอ
เพาเวอร์ จากัด (CRB)

อาเภอทุ่งสัง
นครศรีธรรมราช

ชีวมวลจากต้น
ยางพารา และปาล์ม
น้ามัน

9.9/9.2 FiT

15 มีนาคม
2556

73,966,966

2. บริ ษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอ 85.0
ยี่ จากัด (MWE)

อาเภอแม่วงก์
นครสวรรค์

แกลบ และชีวมวลจาก 9.0/8.0 FiT
ไม้เบญจพรรณ

12 ตุลาคม
2558

65,175,170

3. บริ ษทั มหาชัย กรีน
เพาเวอร์ จากัด (MGP)

46.0

อาเภอเมือง
สมุทรสาคร

ชีวมวลจากมะพร้าว
ไม้เบญจพรรณ และ
ยางพารา

9.5/8.0 FiT

8 เมษายน
2559

38,459,406

4. บริ ษทั ทุ่งสัง กรีน
จากัด (TSG)

65.0

อาเภอทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช

ชีวมวลจากต้
ยางพารา และปาล์ม
น้ามัน

9.5/9.2 FiT

3 ตุลาคม
2559

16,513,828

60.0

อาเภอป่ าบอน
พัทลุง

ชีวมวลจากต้น
ยางพารา และปาล์ม
น้ามัน

9.9/9.2 FiT

อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดจะแล้ว
เสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2560 ณ 3
มีนาคม 2560 มีความคืบหน้าการ
ก่อสร้างเท่ากับร้อยละ 84.17

73.12

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
5. บริ ษทั พัทลุง กรีน
เพาเวอร์ จากัด (PGP)

3

6. บริ ษทั สตูล กรีน
เพาเวอร์ จากัด (SGP)

51.0

อาเภอควนกาหลง
สตูล

ชีวมวลจากต้น
ยางพารา และปาล์ม
น้ามัน

9.9/9.2 FiT

อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดจะแล้ว
เสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2560 ณ 3
มีนาคม 2560 ความคืบหน้าการก่อสร้าง
เท่ากับร้อยละ 55.15

อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ
7. บริ ษทั ปัตตานี กรีน
จากัด (PTG)

65.0

อาเภอหนองจิก
ปั ตตานี

ชีวมวลจากต้น
ยางพารา และปาล์ม
น้ามัน

23/21 Adder

ได้รบั EIA แล้วและอยู่ระหว่างการ
พัฒนาใบอนุญาต

8. บริ ษทั ทีพีซีเอช
เพาเวอร์ 1 จากัด
(TPCH1)

65.0

อาเภอเมืองยะลา
ยะลา

ชีวมวลจากต้น
ยางพารา และปาล์ม
น้ามัน

9.9/9.2 FiT

ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับกฟภ.
และ อยูร่ ะหว่างการพัฒนาใบอนุญาต

9. บริ ษทั ทีพีซีเอช
เพาเวอร์ 2 จากัด
(TPCH2)

65.0

อาเภอเมืองยะลา
ยะลา

ชีวมวลจากต้น
ยางพารา และปาล์ม
น้ามัน

9.9/9.2 FiT

ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับกฟภ.
และ อยูร่ ะหว่างการพัฒนาใบอนุญาต

10. บริ ษทั ทีพีซีเอช
เพาเวอร์ 5 จากัด
(TPCH5)

65.0

อาเภอเมือง
นราธิวาสนราธิวาส

ชีวมวลจากต้น
ยางพารา และปาล์ม
น้ามัน

6.3/6.3 FiT

ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับกฟภ.
และ อยูร่ ะหว่างการพัฒนาใบอนุญาต

11. บริ ษทั สยาม พาว
เวอร์ จากัด (SP)

50.0

อาเภอไทรน้อย
นนทบุร ี

ขยะชุมชนจากหลุม
ฝั งกลบ ของ อบจ.
นนทบุร ี

9.5/8.0 FiT

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ าอยู่ระหว่างการยืน่
ข้อเสนอขอขายไฟฟ้ า อ.1 และ รง.4
ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

12.บริ ษทั พีเอ เวสต์
แอนด์เอเนอร์จี จากัด
(PA)

45.0

ประกอบธุรกิจผลิตบริหารจัดการระบบ
การนาขยะมูลฝอยมาใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้ า(อยู่ระหว่างการขอ
ใบอนุญาต)

13. บริ ษทั ทีพีซีเอช
เพาเวอร์ 3 จากัด
(TPCH3)

65.0

เพือ่ ยืน่ ประมูลโรงไฟฟ้ าในอนาคต

14. บริ ษทั ทีพีซีเอช
เพาเวอร์ 4 จากัด
(TPCH4)

65.0

เพือ่ ยืน่ ประมูลโรงไฟฟ้ าในอนาคต

บริ ษทั ย่อย อื่นๆ

4

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระดังนี้
นายอมร โควานิชเจริญ (ผูถ้ อื หุน้ ) ได้สอบถามถึงราคาค่าไฟและรายได้ของโรงไฟฟ้ าในแต่ละโรงไฟฟ้ า รวมไปถึง
โรงไฟฟ้ าพัทลุง และโรงไฟฟ้ าสตูล โดยนายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุลได้ชแ้ี จงว่า โรงไฟฟ้ าทีอ่ ยู่ในระบบ FiTจะได้รบั ค่า
ไฟอยู่ท่ี 4.54บาทต่อหน่วย โรงไฟฟ้ าทีอ่ ยูใ่ ต้ระบบ Adder ยังไม่สามารถระบุราคาได้ชดั เจน เนื่องจากค่าไฟฐานมี
การเปลีย่ นแปลงเป็ นระยะ จากสถิตจิ ะอยูท่ ป่ี ระมาณ 3 บาทต่อหน่วย แต่โครงการปั ตตานี (PTG1)ได้รบั การ
สนับสนุนเพิม่ เติมจากรัฐบาลเป็ นจานวน1.30บาทเพิม่ จากค่าไฟฐานเนื่องจากเป็ นโครงการในสามจังหวัดชายแดนใต้
โครงการทีพซี เี อช เพาเวอร์ 1 (TPCH1) และทีพซี เี อช เพาเวอร์ 2 (TPCH2) ทางบริษทั ได้ชนะการประมูลราคาค่า
ไฟอยู่ท่ี 3.10 บาทและโครงการทีพซี เี อช เพาเวอร์ 5 (TPCH5) ทีร่ าคา 3.42 บาทต่อหน่วย ซึง่ การคานวณรายได้ใน
แต่ละโครงการจะทาได้โดยนากาลังการผลิตเป็ นหน่วยในแต่ละโครงการมาคูณกับราคาของโครงการโรงไฟฟ้ านัน้
นายอมร โควานิชเจริญ ได้ถามเพิม่ เติมส่วนของความคิดเห็นของผูบ้ ริหารว่าโครงการทีช่ นะการประมูลด้วยราคาที่
ค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ประธานฯ ได้อธิบายว่าทางผูบ้ ริหารได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยหลายด้าน
ต่างๆ อย่างละเอียดก่อนจะออกมาเป็ นตัวเลขทีใ่ ช้ในการประมูล จากการคานวณผลประกอบการยังเป็ นทีน่ ่าพอใจ
ถึงแม้ว่าตัวเลขจะต่ากว่าโครงการอื่น อีกทัง้ การทีบ่ ริษทั ชนะการประมูลได้สง่ ผลให้บริษทั มีช่อื เสียงมากขึน้ โดยนาย
ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรีได้เสริมว่า การได้มาซึง่ โครงการทาให้บริษทั ทีม่ คี วามแข็งแกร่งในพืน้ ทีภ่ าคใต้มากขึน้ ซึง่ จะ
ส่งผลดีไปถึงอานาจการควบคุมราคาและความเพียงพอถึงเชือ้ เพลิงในพืน้ ที่
ประธานฯ จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2559
มติ
วาระที่ 3

ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2559 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ

พิ จารณาและอนุมตั ิ งบการเงิ นรวมของบริษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาและอนุ มตั งิ บการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียด
ทีส่ าคัญดังนี้

5

สินทรัพย์
หนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้
กาไรขัน้ ต้น
กาไร

4,452,550,899.87
2,015,151,234.80
2,437,399,665.07
672,397,342.34
327,085,574.37
259,970,292.03

มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั ิงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจานวน
256,605,541
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9983
ไม่เห็นด้วยจานวน
400
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0002
งดออกเสียงจานวน
4,000
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0016
จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
481
ราย
วาระที่ 4

พิ จารณาและอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาและอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวมจานวน 672,397,342.34 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ
มีรายได้ 100,999,920.00 บาท และมีผลการดาเนิ นงานกาไรรวมจานวน 70,100,391.46 บาท ดังนัน้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรา
หุน้ ละ 0.03 บาท (สามสตางค์ต่อหุน้ ) เป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 12,036,000.00 ล้านบาท
โดยบริษทั ได้มกี ารจัดสรรทุนสารองตามทีก่ ฎหมายกาหนดโดยบริษัทได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั น
ผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้
ถือหุน้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั จิ ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจานวน
243,192,441
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 94.7712
ไม่เห็นด้วยจานวน
13,383,100
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 5.2153
งดออกเสียงจานวน
34,400
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0134
จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
481
ราย
วาระที่ 5

พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กาหนดว่าในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการ
คิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรือจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตาแหน่ ง กรรมการทีจ่ ะออกจาก
ตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั ให้ใช้วธิ จี บั สลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ใน
ตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี ท่ี
สามของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด ซึง่ กรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่ ง
กรรมการของบริษทั ตามทีด่ ารงตาแหน่งนานทีส่ ดุ ได้มรี ายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายนรชัย ศรีพมิ ล
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
กรรมการ
3. นายรุ่งศักดิ ์ บุญชู
กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษัทขอเสนอให้แต่งตัง้ กรรมการที่ครบวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่ง
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ อ้ งออก
จากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
1. นายนรชัย ศรีพมิ ล
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

256,477,141
0
132,800
481

เสียง
เสียง
เสียง
ราย

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9482
0
0.0518

2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
เห็นด้วยจานวน
256,454,141
ไม่เห็นด้วยจานวน
150,000
งดออกเสียงจานวน
5,800
จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
481

เสียง
เสียง
เสียง
ราย

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9393
0.0585
0.0023

3. นายรุ่งศักดิ ์ บุญชู
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

เสียง
เสียง
เสียง
ราย

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9977
0
0.0023

256,604,141
0
5,800
481
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วาระที่ 6

พิ จารณาและอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากาหนดค่าตอบแทนจากผล
ประกอบการของบริษัทในปี ท่ผี ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
ธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560
(ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร) ในรูปของเบีย้ ประชุม
ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายปี
ค่าตอบแทน/ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

เบี้ยประชุม (บาท/ครัง)้
20,000
20,000
10,000
10,000
-

ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
1,440,000
780,000
780,000
600,000
540,000
540,000

หมายเหตุ
1. กรรมการทีด่ ารงตาแหน่งหลายตาแหน่งในบริษทั เดียวกัน ให้รบั ค่าตอบแทนในตาแหน่งสูงสุดตาแหน่งเดียว
เท่านัน้
2. กรรมการจะได้รบั เบีย้ ประชุม 4 ครัง้ ต่อปี เท่านัน้ การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครัง้ ทีบ่ ริษทั กาหนด กรรมการจะ
ไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการบริหารทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษทั จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร
อีก
2. โบนัสกรรมการ
ในกรณี ท่บี ริษัทมีกาไรจากผลการดาเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษทั ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทโดยกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนจะได้รบั โบนัสจากตาแหน่ ง
เดียวทีอ่ ตั ราทีส่ งู ทีส่ ดุ เท่านัน้ และกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั เงินโบนัสกรรมการ
ซึง่ เบีย้ ประชุมและโบนัสของกรรมการในปี 2560 เท่ากับปี 2559
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามทีเ่ สนอข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจานวน
256,602,941
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9973
ไม่เห็นด้วยจานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียงจานวน
7,000
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0027
จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
481
ราย
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วาระที่ 7

พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางบุญทิพา สิมะสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูก้ ล่าวรายงานต่อทีป่ ระชุม
นางบุญทิพา สิมะสกุล ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้มคี วามเห็นว่าสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญ าต นาย นพฤกษ์ พิษณุ วงษ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มังจิ
่ ตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษทั
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2560 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ น
จานวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ประธานฯได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่าเนื่องจาก นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ครบ 5 ปี ในปี
2559 ดังนัน้ ทางบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ขอเปลีย่ นผูส้ อบบัญชีเดิมทีเ่ สนอไปแล้วนั ้นจาก
นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์เป็ น นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7764 แทน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตาม
รายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจานวน
256,668,941
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9490
ไม่เห็นด้วยจานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียงจานวน
131,000
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0510
จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
484
ราย

วาระที่ 8

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
นายนรกิจ ได้ถามถึงแผนการลงทุน ของบริษัทในอนาคต โดยนายเชิดศักดิไ์ ด้อธิบ ายถึงแผนระยะกลางที่วางไว้
(ประมาณ 3 ปี หรือ พ.ศ.2563) โดยแบ่งออกเป็ น 3ส่วนดังนี้
 บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนในโครงการไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลจากที่ขณะนี้มอี ยู่ท่ปี ระมาน 110 เมกะ
วัตต์ (ไม่รวมโครงการ PTG2) ให้เพิม่ เป็ น 200เมกะวัตต์ โดยส่วนต่าง 90 เมกะวัตต์นัน้ ทางบริษัทจะเข้า
ร่วมประมูลโครงการตามนโยบายของรัฐบาล คือ SPP Hybrid firm และ VSPP Semi-Firm ทีม่ ใี ห้ประมูลถึง
589 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะมีการเปิ ดให้ประมูลในปี 2560
 ในส่วนของพลังงานจากขยะนัน้ ทางบริษทั ได้ลงทุนในบริษทั สยาม พาวเวอร์ (SP) ทีม่ กี ารเดินเรื่องโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานจากขยะชุมชน ขนาด 10 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งโครงการนี้ได้มชี ่อื อยู่ในแผน
Quick Win ของรัฐบาลทีป่ ระกาศออกมาแล้ว แต่ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนในส่วนของ พ.ร.บ ร่วมทุน
และ พ.ร.บ รักษาความสะอาด
 ทางบริษัท ได้มีการเซ็น MoU กับทางรัฐบาลลาวในการเข้าไปศึก ษาสารวจพื้น ที่สาหรับ โครงการขนาด
ประมาณ 52 เมกะวัต ต์ ซึ่งได้ท าการว่ าจ้างผู้เชี่ย วชาญเข้า ไปศึก ษา Pre-feasibility เพื่อ ประเมิน IRR
เบือ้ งต้นและเพื่อใช้เป็ นการตัดสินใจในการลงทุนของโครงการ โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4
เดือน ซึง่ หลังจากนี้ถงึ จะรูว้ ่าควรลงทุนในโครงการดังกล่าวหรือไม่
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ประธานฯ ได้เสริมเกีย่ วกับโครงการ สยาม พาวเวอร์ ว่าบริษทั ได้ร่วมลงทุนกับหุน้ ส่วนทีม่ ศี กั ยภาพทีด่ ี มีการเดินเรื่อง
โครงการมาสักระยะหนึ่งแล้ว โดยทางโครงการได้รบั สัญญาบริหารจัดการขยะจาก อบจ.นนทบุรี โดยอยู่ในรูปแบบ
ขยะฝั งกลบซึง่ ให้ค่าความร้อนค่อนข้างดี ขณะนี้ได้มกี ารติดตัง้ เครื่องจักรในส่วนของโรงผลิต RDF แล้ว ซึง่ คาดว่าจะ
เริม่ ขายได้ในเร็วๆนี้ การขายก็เพื่อหารายได้เพิม่ เติมในระหว่างการรอการเริม่ ดาเนินการของโรงไฟฟ้ า
นายสัมฤทธิ ์ ประภาวงศ์ (ผูร้ บั มอบฉันทะ) ได้สอบถามถึงรายละเอียดข้อมูลเพิม่ เติมของโครงการ สยาม พาวเวอร์
รวมไปถึงรูปแบบสัญญาการจัดการขยะ รูปแบบการดาเนินงานของโครงการ ความเสถียรของเชื้อเพลิง ราคาของ
RDF และ รูปแบบเชือ้ เพลิงทีจ่ ะใช้
โดยนายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้อธิบายเกีย่ วกับโครงการว่า บริษทั ไม่ได้เป็ นเจ้าของบ่อขยะซึง่ เป็ นเชือ้ เพลิงแต่ได้มี
การทาสัญญาการจัดการขยะจานวน 3,000,000 ตันโดยจะมีค่าใช้จ่าย อยู่ท่ี 35 บาทต่อ 1 ตันในการตักออกมาใช้ และ
โครงการยังได้ซอ้ื บ่อขยะเพิม่ เติมอีก 800,000 ตัน โดยมีเชือ้ เพลิงรวมทัง้ สิน้ 3,800,000 ตัน โดยโรงไฟฟ้ าขยะขนาด
10 เมกะวัตต์ ด้วยค่าความร้อนของเชือ้ เพลิงตามมาตรฐานทัวไป
่ จะใช้เชือ้ เพลิงอยู่ทป่ี ระมาณ 55,000 ตันต่อปี ซึ่ง
จากการคานวณเชือ้ เพลิงที่มอี ยู่จะเพียงพอสาหรับโครงการนี้ประมาณ 25-30 ปี สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า 20 ปี ในส่วน
ของราคาของเชือ้ เพลิง RDF ทีผ่ ลิตได้นนั ้ จะขึน้ อยู่กบั ค่าความร้อนจึงไม่สามารถระบุราคาทีช่ ดั เจนได้ และจุดประสงค์
หลักของการผลิตเชือ้ เพลิง RDF นัน้ คือเพื่อมาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับโครงการ ส่วนทีจ่ ะขายในช่วงนี้กเ็ พื่อ หารายได้
มาชาระค่าใช้จ่ายของโครงการทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างทีก่ าลังอยู่ในช่วงพัฒนา ซึง่ จากการคานวณแล้ว การนาเชือ้ เพลิงมาใช้
สาหรับโครงการนัน้ จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการนาไปขายแน่ นอน ทางโครงการจะใช้ขยะจากหลุมฝั งกลบที่มอี ยู่
เท่านัน้ เนื่องจากมีเชือ้ เพลิงทีเ่ พียงพอแล้ว จะไม่ได้ใช้ขยะสดรายวันจากชุมชน
นายสัมฤทธิ ์ ได้ถามเพิม่ เติมถึงสาเหตุราคาค่าไฟในรูปแบบ RDF ของโครงการขยะทีค่ ่อนข้างสูงกว่าโครงการชีวมวล
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้อธิบายว่าราคาค่าไฟจะขึน้ อยู่กบั ราคาการลงทุนของโรงไฟฟ้ าต่อเมกะวัตต์ในแต่ละ
ประเภท เงินลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้ าขยะสูงดังนัน้ ค่าไฟฟ้ าทีไ่ ด้รบั ก็จะสูงตามการลงทุน
นายรุ่งศักดิ ์ บุญชู ได้อธิบายเพิม่ เติมว่าเดิมในระบบ Adder ค่าไฟฐานอยู่ทป่ี ระมาณ 3 บาทถ้าเป็ นโรงไฟฟ้ าชีวมวลได้
Adder เพิม่ 30 สตางค์ แสดงว่าค่าไฟฟ้ าอยู่ท่ี 3.30 บาท แต่ขณะเดียวกันในส่วนของการทาโรงไฟฟ้ าขยะทีม่ ากกว่า
3 เมกะวัตต์ จะได้รบั Adder เพิม่ เติมเท่ากับ 3.50 บาท ซึง่ รวมกับค่าไฟฐานอีก 3 บาท รวมเป็ นค่าไฟประมาณ 6.50
บาท และพอเป็ นค่าไฟฟ้ าแบบ FiT พบว่าของโรงไฟฟ้ าขยะมีการปรับค่าไฟฟ้ าลดลงเนื่องจากเทคโนโลยีทใ่ี ช้ใน
โครงการทีด่ ขี น้ึ และมีราคาทีถ่ ูกลง ดังนัน้ ค่าไฟฟ้ าก็ปรับเป็ น 5.78 บาท ซึง่ ก็ถอื ว่ายังได้ราคาค่าไฟทีส่ งู อยู่
ประธานฯ ได้เสริมว่ารัฐบาลส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน ดังนัน้ รัฐบาลจึงมีการสนับสนุนให้มกี ารกาจัดขยะ
เนื่องจากประเทศไทยมีขยะอยูม่ าก โดยได้ตงั ้ ราคาค่าไฟไว้ให้สงู เพื่อให้มคี วามน่าสนใจในการลงทุน
นายชัชวาล ดิลกวรพัทธ์ (ผูถ้ อื หุน้ ) ได้สอบถามเพื่อยืนยันถึงวันปิ ดสมุดทีจ่ ะเป็ นวันสุดท้ายของการซือ้ หุน้ ทีจ่ ะได้รบั
เงินปั นผล โดยประธานฯได้สอบถามกับทางผูป้ ระสานงานและยืนยันว่าเป็ นวันที่ 3 พฤษภาคม 2660 และนายชัชวาล
ยังได้สอบถามถึงวันทีบ่ ริษทั จะออกงบการเงินของไตรมาส 1 ซึง่ ประธานฯ ได้ตอบว่าทางบริษทั จะมีการประชุมรับรอง
งบการเงินในวันที่ 8 พฤษภาคม และแจ้งงบการเงินในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
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นายเทพรัตน์ สุวรรณรัต (ผูถ้ อื หุน้ ) ได้กล่าวชื่นชมบริษทั ก่อนทีจ่ ะถามคาถามว่า บริษทั มีนโยบายการดาเนินงานทีด่ ี
ผูบ้ ริหารพูดจริงทาจริง ดาเนินบริษทั อย่างโปร่งใส และได้สอบถามความเห็นของผูบ้ ริหารโดยแยกเป็ น 2 ข้อ ดังนี้
1. บริษทั มีแผนทีจ่ ะหาเงินลงทุนอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึง่ โครงการโรงไฟฟ้ าทีว่ างแผนไว้ว่ามีแผนตามนี้ได้
สอบถามว่าจะมีเงินพอหรือ มีแนวโน้มทีจ่ ะต้องเพิม่ ทุนหรือไม่
ประธานฯได้แสดงความเห็นในส่วนของการเพิม่ ทุนว่าผูบ้ ริหารกาลังมองถึงช่องทางการเงินไว้หลาย
ทางเลือก เช่น การก่อหนี้เพิม่ หรือการเพิม่ ทุน ซึง่ กาลังอยู่ในช่วงพิจารณาเพื่อโครงการในอนาคตแต่ตอนนี้
ยังไม่ได้ตดั สินใจว่าจะเป็ นแนวทางไหน
2. ศักยภาพของเครื่องจักรในโครงการ สยาม พาวเวอร์ ในการผลิตเชือ้ เพลิง RDF จะสามารถผลิตเชือ้ เพลิงให้
เพียงพอสาหรับการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ าของโครงการและรวมไปถึงการทีจ่ ะผลิตขายให้กบั ลูกค้านอก
โครงการหรือไม่
ประธานฯได้อธิบายว่าจุดประสงค์หลักของการผลิตเชือ้ เพลิง RDF นัน้ คือเพื่อมาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับ
โครงการเท่านัน้ ส่วนทีต่ อ้ งผลิตขายในช่วงนี้กเ็ พื่อหารายได้มาชาระค่าใช้จ่ายของโครงการทีเ่ กิดขึ้นระหว่าง
ทีก่ าลังอยู่ในช่วงพัฒนาขณะนี้เช่นค่าบุคลากร แต่เมื่อโรงไฟฟ้ าเริม่ ผลิตแล้วจะไม่ขายเชือ้ เพลิงให้กบั รายอื่น
นายเทพรัตน์ สุวรรณรัต ได้สอบถามเพิม่ เติมถึงแบ่งออกเป็ น 4 ข้อ ดังนี้
1. บริษทั มีเงินพอหรือไม่สาหรับโครงการในอนาคต
นายเชิดศักดิ ์ ได้อธิบายว่าบริษทั ได้รบั เงินจากการระดมทุนโดยการเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้มาประมาณ
1,100 ล้านบาทซึง่ เพียงพอกับการขึน้ โรงไฟฟ้ าจานวน 150 เมกะวัตต์ ซึง่ ในขณะนี้มคี วามเพียงพอกับ
โครงการทีม่ อี ยูแ่ น่นอน อีกทัง้ ยังมีผลประกอบการเพิม่ เติมจากโรงไฟฟ้ าทีเ่ ดินเครื่องแล้วบริษทั อีกด้วย ส่วน
ช่องทางทางการเงินอื่นๆนัน้ ก็มคี วามเห็นเหมือนทีป่ ระธานฯได้แจ้งไปแล้วว่ายังอยู่ในช่วงศึกษาและพิจารณา
อยู่
2. งบการเงิ น ในแต่ ล ะไตรมาสจะเป็ นอย่ า งไร จะสู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ องไปอี ก สี่ถึ ง ห้ า ไตรมาสหรื อ ไม่
นายเชิดศัก ดิ ์ วัฒ นวิจิตรกุล ได้อธิบายว่าผลประกอบการจะสูงหรือ ต่ านัน้ ให้ม องถึงกาลังการผลิต ของ
โรงไฟฟ้ าในแต่ละไตรมาส ซึง่ ไตรมาส 1 โครงการทุ่งสังจะเดินเครื่องเต็มกาลัง โรงไฟฟ้ าพัทลุง (PGP) จะ
เริม่ จาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ในไตรมาส 2 และโรงไฟฟ้ าสตูล (SGP) จะเริม่ จาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
เชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3 ส่วนของในปี 2561 จะมีโครงการเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 50 เมกะวัตต์ คือโครงการ
TPCH1 TPCH2 ทีจ่ งั หวัดยะลา โครงการ TPCH5 ทีน่ ราธิวาสและโครงการปั ตตานี 1
3. การเข้าไปลงทุนโครงการพลังงานน้าทีป่ ระเทศลาวจะมีการหาผูร้ ว่ มลงทุนหรือไม่เพราะเป็ นธุรกิจเส้นทาง
ใหม่ของบริษทั
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้กล่าวถึงโครงการช้างแรกซึง่ เป็ นโครงการแรกของบริษทั ว่าขณะนัน้ ก็ยงั ไม่
เชีย่ วชาญด้านพลังงานชีวมวลแต่กไ็ ด้ลงทุนเพราะมองเห็นถึงโอกาส ซึง่ ขณะนี้โครงการในประเทศลาวยังอยู่
ในช่วงศึกษาโครงการเบือ้ งต้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ โดยขณะนี้บริษทั ถืออยูท่ ่ี 100% ซึง่
ในอนาคตหากมีผสู้ นใจจะร่วมลงทุนทางบริษทั ก็ยนิ ดีทจ่ี ะพิจารณา
4. ผูร้ ่วมลงทุนในโครงการสยาม พาวเวอร์ มีความชานาญและศักยภาพมากเพียงใด
ประธานฯได้อธิบายว่า ผูร้ ่วมลงทุนของโครงการ สยาม พาวเวอร์ นัน้ เป็ นนักธุรกิจมีความสนใจในการลงทุน
หลายธุรกิจ หลายด้านโดยได้เดินเรื่องโครงการมาเป็ นเวลานานแล้วและได้มโี อกาสได้มาเจรจากับทางบริษทั
ถึงการร่วมลงทุน ซึง่ ทางบริษทั เห็นว่าเป็ นโครงการทีม่ ศี กั ยภาพทีด่ จี งึ ได้รว่ มลงทุน
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นายเทพรัตน์ ขอเสนอเพิม่ ว่าเมือ่ ปี ทผ่ี ่านมาได้มกี ารจัดให้ไปเยีย่ มชมโรงไฟฟ้ ามหาชัย กรีน ทาให้ผถู้ อื หุน้ เกิดความ
เข้าใจมากขึน้ ดังนัน้ อยากขอให้มกี ารจัด Site Visit โรง RDF ของ สยาม พาวเวอร์ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ มีความรูเ้ กีย่ วกับ
โรง RDF มากยิง่ ขึน้
ประธานฯ แจ้งว่าในส่วนของกรรมการมีแผนว่าจะไปเยีย่ มชมโรง RDF เหมือนกัน ดังนัน้ หากผูถ้ อื หุน้ มีความสนใจ
ขอให้รวมกลุ่มกัน แล้วนาเสนอต่อบริษทั อีกรอบเพื่อจะได้ประสานงานการเข้าเยีย่ มชมต่อไป
ประธานฯ ได้กล่าวว่าทางบริษทั ได้คานึงถึงความสาคัญของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายไม่ว่าจะเป็ นรายย่อยหรือรายใหญ่ อยากให้
ทุกคนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและนาพาบริษทั ไปในทางทีด่ ี มีความมันคงและยั
่
งยืนสืบต่อไป เพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิม่ เติมอีก
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านและกล่าวปิ ดประชุม เวลา 11.29 น.

(ลงชื่อ)

ประธานทีป่ ระชุม
(ดร. ธนู กุลชล)

(ลงชื่อ)

เลขานุการทีป่ ระชุม
(นางสาวยุพาวดี ไชยยะ)
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