สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิ จารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2558
ของ
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ ง จํากัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา
ประชุมเมือ่ วันที่ 24 เมษายน เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชัน่ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดร. ธนู กุลชล
นางบุญทิพา สิมะสกุล
นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
นายนรชัย ศรีพมิ ล
นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล
นายรุง่ ศักดิ์ บุญชู
นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ

ผูบ้ ริ หารที่เข้าร่วมประชุม
1.

นางสาวสมพิศ แสนเรือง

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน

ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1.
2.
3.
4.

นางสาวยุพาวดี ไชยยะ
เลขานุ การบริษทั
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
ตัวแทนทีป่ รึกษาการเงินอิสระจากบริษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
ทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษทั นักกฎหมายกรุงเทพ จํากัด

ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุ การ
บริษทั ชีแ้ จงเกีย่ วกับวิธกี ารดําเนินการประชุมและขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมทีไ่ ด้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
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2. การประชุมจะพิจารณาเรือ่ งตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลใน
แต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มกี ารลงมติสาํ หรับวาระนัน้ ๆ กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชือ่ และนามสกุล และในกรณีทเ่ี ป็ นผูร้ บั มอบ
ฉันทะจะต้องแจ้งชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีต่ นรับมอบฉันทะมาให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
3. ภายหลังทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึง่ เป็ นวาระเสนอให้
ทีป่ ระชุมรับทราบซึง่ ไม่ตอ้ งลงคะแนน ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนน
ในบัตรลงคะแนนทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทัง้ นี้ เพือ่ ความ
สะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนนไม่
เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง โดยผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงขอให้ยกมือขึน้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บตามลําดับ ทัง้ นี้ สําหรับวาระที่ 5 เรือ่ งการแต่งตัง้ กรรมการแทน
กรรมการทีอ่ อกตามวาระ บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพือ่ นับ
คะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชือ่ กรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็ นรายบุคคล
4. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษใน
วาระใดจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3. 4 และ 7 ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระ 6 ต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และวาระที่ 8 และ 9 ต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยบริษทั จะนําคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสียงทีล่ งคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่มผี ใู้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น
เป็ นอย่างอื่น ให้ถอื ว่าทีป่ ระชุมเห็นชอบ หรืออนุ มตั เิ ป็ นเอกฉันท์ ทัง้ นี้ เพือ่ มิให้เป็ นการเสียเวลาระหว่างทีร่ อ
การนับคะแนนเสียงจะให้พจิ ารณาวาระถัดไป
เริ่ มการประชุม
ดร. ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 110 ราย นับจํานวนหุ้นได้ทงั ้ สิ้น 231,875,898 หุ้น คิดเป็ นร้อ ยละ
57.9690 ของจํานวนหุน้ ที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั (หุน้ ของบริษทั ทีจ่ ําหน่ ายได้แล้วมีจํานวนทัง้ สิ้น
400,000,000 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั แล้ว
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2557
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมซึ่งได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง
รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมทีส่ ง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนการประชุมพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 1
มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื
หุน้ ครัง้ ที่ 2/2557 ตามทีเ่ สนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นด้วยจํานวน
233,223,555
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน 306,500
วาระที่ 2

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ -

พิ จารณารายงานรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2557
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูก้ ล่าวสรุปผลการ
ดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทีผ่ ่านมา ให้ท่ี
ประชุมทราบ
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวสรุปผลการดําเนินงานของบริษทั และ
บริษัท ย่ อ ย ดัง นี้ ผลการดํ า เนิ น งานของบริษัท และบริษัท ย่ อ ยในรอบปี บ ัญ ชีส้ิน สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2557 ทีผ่ ่านมาบริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวมจํานวน 258,256,357.55 บาท และมี
กําไรสุทธิรวม 49,517,266.50 บาท รายละเอียดผลการดําเนิ นงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ภาพรวมบริษทั ย่อยของ 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

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

อยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้าง

อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง

อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง

อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง

อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 4 ปี
2558

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 2 ปี
2558

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 3 ปี
2559

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 4 ปี
2559



ตอบรับ

ตอบรับ

ตอบรับ

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

สถานะการ
ดําเนินการก่อสร้าง

สถานะใบ
อนุ ญาติ

PPA

COD วันที่ 15
มีนาคม 2556



คาดว่าจะแล้ว
เสร็จไตรมาส 2
ปี 2558
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46.0 / 42.0
(2 เฟสๆ ละ 23/21)

ยังไม่เริม่ ก่อสร้าง

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

และสัญญา
สําคัญ

รง.4













อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

BOI









อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

700 ล้านบาท

700 ล้านบาท

700 ล้านบาท

700 ล้านบาท

700 ล้านบาท

700 ล้านบาท

2,600 ล้านบาท

(D/E = 2.5:1)

(D/E = 2.5:1)

(D/E = 2.5:1)

(D/E = 2.5:1)

(D/E = 2.5:1)

(D/E = 2.5:1)

(D/E = 2.5:1)

บริหารเอง

สัญญาจ้าง
เดินเครือ่ งและ
บํารุงรักษา VSPP
(3 ปี)

สัญญาจ้าง
เดินเครือ่ งและ
บํารุงรักษา GPP

อยูร่ ะหว่าง
การศึกษา
ทางเลือก

อยูร่ ะหว่าง
การศึกษา
ทางเลือก

อยูร่ ะหว่าง
การศึกษา
ทางเลือก

ประมาณการมูลค่า
เงินลงทุน

การบริหารโครงการ
โรงไฟฟ้า

สัญญาจ้าง
เดินเครือ่ งและ
บํารุงรักษา VSPP
(5 ปี)

(3 ปี)

นายกวี ตระกูลสุข (ผูถ้ อื หุน้ ) ได้สอบถามถึงเหตุทค่ี ่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีป่ รากฏในงบ
การเงินของบริษทั และบริษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด (ช้างแรก) มีความแตกต่างกันมาก
ทัง้ ทีบ่ ริษทั เป็ นholding company แต่ชา้ งแรกเป็ น operation company กล่าวคือค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารของบริษทั อยู่ท่ปี ระมาณ 44 ล้านบาท แต่ของช้างแรกอยู่ท่ี 5 ล้านบาท และขอ
ทราบแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในอนาคตจะเพิม่ ขึน้ หรือไม่ อย่างไร หากบริษทั
ย่อยมีการเปิดดําเนินการครบทุกโครงการ
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่า ตามงบการเงิน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของช้าง
แรกส่วนใหญ่จะเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ไม่รวม SG&A (Selling, General & Administrative
Expense) อย่างเช่น เงินเดือน เนื่องจากช้างแรกเป็ น โรงไฟฟ้าทีม่ กี ารจ้างบุคคลภายนอกบริหาร
ทัง้ หมด จึง ไม่ ม ีค่ า ใช้จ่ า ยเงิน เดือ นพนั ก งาน ส่ ว นของบริษัท แม้ว่ า จะเป็ น ลัก ษณะ holding
company แต่บริษทั ทําหน้าทีบ่ ริหารจึงมีพนักงานประมาณ 20 กว่าคน รวมคณะกรรมการก็เกือบ
30 คน ค่าใช้จา่ ยส่วนใหญ่ของบริษทั คือเงินเดือนพนักงาน ในปีทผ่ี า่ นมาจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของ
SG&A (Selling, General & Administrative Expense) เพิม่ ขึน้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมในการนํา
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ของบริษัทจะไม่
เพิม่ ขึน้ อีกในอนาคต
นาย รัศพงษ์ ทวีแ สงสกุ ล ไทย ผู้ถือ หุ้น ได้กล่าวเสนอให้จดั ทําหน้ าสรุ ปตัวเลขสําคัญ ของงบ
การเงินทีเ่ กีย่ วกับผลการดําเนินงาน อาทิเช่น ค่าใช้จา่ ย เพือ่ สะดวกในการดูขอ้ มูล
ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2557 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
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วาระที่ 3

พิ จ ารณาและอนุ ม ตั ิ ง บการเงิ น รวมของบริ ษัท สํา หรับ รอบปี บัญ ชี สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูก้ ล่าวสรุป
รายละเอียดงบการเงินรวมของบริษทั สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ท่ี
ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดตามทีส่ ง่ ข้อมูลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้ว มีขอ้ มูลนําเสนอดังนี้
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ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาและอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั สําหรับรอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั แล้ว และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปีทไ่ี ด้
จัดส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั งิ บการเงินรวมของบริษทั สําหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
13

เห็นด้วยจํานวน
233,402,118
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน 548,738

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิ จ ารณาและอนุ ม ตั ิ ก ารงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสํา หรับ ผลการดํา เนิ นงานสิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
115 กําหนดให้บริษทั จ่ายเงินปนั ผลจากเงินกําไรเท่านัน้ และห้ามจ่ายเงินปนั ผลในกรณีทบ่ี ริษทั ยัง
มียอดขาดทุนสะสมอยู่
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ภายหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงิน
ปนั ผลดัง กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไว้ข้างต้นขึ้น อยู่กบั ผลการดําเนิ น งาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การลงทุนเพิม่ เติม
การขยายธุ ร กิจ เงื่อ นไขและข้อ จํ า กัด ตามที่กํ า หนดไว้ใ นสัญ ญาเงิน กู้ย ืม และป จั จัย อื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องในการบริหารงานตามทีค่ ณะกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร
จากผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั และ
บริษทั ย่อยมีรายได้รวมจํานวน 258,256,357.55 บาท แต่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั มี
ผล
การดําเนินงานขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีจาํ นวน 25,756,537.48 บาท ดังนัน้ ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2557
เนื่องจากผลประกอบการของบริษทั มีผลขาดทุน
ผูถ้ อื หุน้ ไม่ทราบชือ่ ได้สอบเกีย่ วกับนโยบายของบริษทั เกีย่ วกับการจ้างบุคคลภายนอกบริหารใน
โครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ นอกจากช้างแรก และค่าใช้จ่ายของช้างแรกจํานวน 5 ล้านบาทนัน้ เป็ น
ค่าใช้จา่ ยในการจ้างบริหารใช่หรือไม่ หรือเป็ นค่าใช้จา่ ยในเรือ่ งใด
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่า โรงไฟฟ้าทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 6 แห่งจะเป็ นการ
จ้างบริหารเหมือนช้างแรก แต่สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่นนอกจากนัน้ จะเป็ นการดําเนินการ
ค่าใช้จา่ ยของช้างแรกส่วนใหญ่เป็ นค่าไฟ ซึง่ เป็ นช่วงแรกทีช่ า้ งแรกซือ้ ไฟฟ้ามาเพือ่ ซ่อมบํารุง
ประธานฯ เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาและอนุ มตั กิ ารงดจ่ายเงินปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงาน
รอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั กิ ารงดจ่ายเงินปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ในรอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นด้วยจํานวน
234,530,057
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน 10,600
วาระที่ 5

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ
-

พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กําหนดว่าในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี
ทุกครัง้ กรรมการคิดเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม หรือจํานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออก
จากตําแหน่ ง กรรมการทีจ่ ะออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั ให้
ใช้ว ิธีจ ับ สลาก ส่ว นปี ห ลัง ๆ ต่ อ ไปให้ก รรมการคนที่อ ยู่ใ นตํ า แหน่ ง นานที่สุ ด เป็ น ผู้อ อกจาก
ตําแหน่ ง ซึ่งการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี แรกของบริษทั
ภายหลังที่บ ริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจาก
ตําแหน่งกรรมการของบริษทั ตามทีจ่ บั สลากได้มรี ายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายธนู กุลชล
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล
รายละเอียดประวัตโิ ดยสังเขปของบุคคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญ
ประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 3)
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษทั มิได้ผา่ นขัน้ ตอน
ของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษทั ยังไม่ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา แต่เป็ นการสรรหา
โดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มคี ุณสมบัติ
ตามทีก่ ฎหมายบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาและอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึง่ เป็ น
กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
1. นายธนู กุลชล
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน

234,508,686
101,971

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ -

2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
เห็นด้วยจํานวน
227,569,607

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100
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ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน

274,501

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

-

236,498,787
111,870

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ
-

วาระที่ 6 พิ จารณาและอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558
ประธานฯ แจ้งว่า บริษทั ไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ ทําหน้าทีใ่ นการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ท่ปี ระชุ มคณะกรรมการของบริษัท ได้ร่วมกัน
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษทั ในปี ท่ผี ่านมา การปฏิบตั ิงานและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษทั หรือ
ใกล้เคียงกับบริษทั
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี 2558 (ซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร) ในรูปของเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.เบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายปี
ค่าตอบแทน/ตําแหน่ ง

เบีย้ ประชุม (บาท/ครัง้ ) ค่าตอบแทนรายปี (บาท)

ประธานกรรมการ

20,000

1,440,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

780,000

-

780,000

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

10,000

600,000

กรรมการ

10,000

540,000

-

540,000

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ
1. กรรมการทีด่ าํ รงตําแหน่งหลายตําแหน่งในบริษทั เดียวกัน ให้รบั ค่าตอบแทนในตําแหน่งสูงสุด
ตําแหน่งเดียวเท่านัน้
2. กรรมการจะได้รบั เบีย้ ประชุม 4 ครัง้ ต่อปีเท่านัน้ การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครัง้ ทีบ่ ริษทั
กําหนด กรรมการจะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมแต่อย่างใด
3.กรรมการตรวจสอบจะได้รบั ค่าตอบแทนรายปีตามทีก่ ําหนด และเบีย้ ประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมกรรมการบริษทั เท่านัน้
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4.กรรมการบริหารทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษทั จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริหารอีก
2. โบนัสกรรมการ
ในกรณี ท่ี บ ริ ษั ท มี กํ า ไรจากผลการดํ า เนิ น งานจะจ่ า ยโบนั ส ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทโดยกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคนจะได้รบั โบนัสจากตําแหน่ งเดียวทีอ่ ตั ราทีส่ งู ทีส่ ุดเท่านัน้ และกรรมการ
ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั เงินโบนัสกรรมการ
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามทีเ่ สนอ
ข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจํานวน
236,469,047
ไม่เห็นด้วยจํานวน 105,670
งดออกเสียงจํานวน 35,940

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9402
คิดเป็ นร้อยละ 0.0447
คิดเป็ นร้อยละ 0.0152

วาระที่ 7 พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ประธานฯ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 กําหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปีแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี
ในการแต่งตัง้ สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548
เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กําหนดให้บริษทั จัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบ
บัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่
จําเป็ นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ใน
สํานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาเห็นสมควรให้
นํ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ใิ ห้ทป่ี ระชุมพิจารณาและอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้
นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พล
หิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 และหรือ นางสาวสภาภรณ์ มังจิ
่ ตร ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที่ 8125แห่งบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั สําหรับปี 2558 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 940,000 บาทต่อปี โดยไม่
รวมค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชี ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นด้วยจํานวน
236,506,687
ไม่เห็นด้วยจํานวน 5,000
งดออกเสียงจํานวน 98,970

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9979
คิดเป็ นร้อยละ 0.0021

ก่อนเริม่ พิจารณาวาระที่ 8 และ 9 ประธานฯ ได้แจ้งว่า วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 เป็ นวาระทีม่ เี นื้อหา
ใกล้เคียงกันคือการทีบ่ ริษทั ย่อยว่าจ้างบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด
เล็กมาก ดังนัน้ บริษทั ขอนําเสนอข้อมูลไปในคราวเดียวกันทัง้ 2 วาระเมือ่ นําเสนอเรียบร้อยแล้ว จะเปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและเมือ่ ไม่มปี ระเด็นใด ๆ แล้ว บริษทั จะขอให้ผถู้ อื หุน้ ลงมติ โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็ น
แต่ละวาระ ตามลําดับ และมอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูช้ แ้ี จง ดังนี้
วาระที่ 8 พิ จารณาและอนุมตั ิ การเข้าทําสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก
(VSPP) กําลังการผลิ ตไม่เกิ น 10 เมกะวัตต์ ของบริ ษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากัด
วาระที่ 9 พิ จารณาและอนุมตั ิ การเข้าทําสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก
(VSPP) กําลังการผลิ ตไม่เกิ น 10 เมกะวัตต์ของบริ ษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากัด
บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากัด (พัทลุง) และบริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากัด (สตูล) เป็ นบริษทั
ย่อยของบริษทั โดยบริษทั ทัง้ สองดังกล่าวบริษทั ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวล ซึง่ มีขนาด
กําลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ ทีต่ าํ บลปา่ บอน อําเภอ ปา่ บอน จังหวัดพัทลุง และทีต่ าํ บลควน
กาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
พัทลุงและสตูลได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) แล้ว เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2557 และ
เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 พัทลุงและสตูลประสงค์จะว่าจ้างบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) (ไทยโพลี
คอนส์) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ขนาดกําลังการ
ผลิตไม่เกิน 10 เมกกะวัตต์ แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) โดยมีมลู ค่าการก่อสร้างโครงการคิดเป็นเงินรวม
ประมาณโครงการละ 648,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์และ
การเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 4) และความเห็นของทีป่ รึกษาการเงินปรากฎตามสิง่ ที่
ส่งมาด้วยลําดับที่ 5
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการมีมติมอบหมายให้ นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุลและนายรุง่ ศักดิ์ บุญชู
เป็ นผูม้ อี าํ นาจในการเจรจาและเข้าทําสัญญาว่าจ้าง เอกสาร และ/หรือบันทึกข้อตกลงทีเ่ กีย่ วข้องกับการว่าจ้าง
ก่อสร้างดังกล่าว รวมถึงดําเนินการใดเกีย่ วกับการว่าจ้างก่อสร้างดังกล่าวเพือ่ ให้การว่าจ้างก่อสร้างดังกล่าว
สําเร็จลุลว่ ง
คณะกรรมการบริษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและ
อนุ มตั ใิ ห้พทั ลุงและสตูลเข้าทําสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กําลังการ
ผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์กบั ไทยโพลีคอนส์ แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) โดยมีมูลค่าการก่อสร้าง
โครงการคิด เป็ น เงิน รวมประมาณโครงการละ 648,000,000 บาท เนื่ อ งด้ว ยไทยโพลีค อนส์เ ป็ น ผู้ท่ีม ี
ประสบการณ์ในการก่อสร้าง จัดหา และติดตัง้ อุปกรณ์สาํ หรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) และไทย
โพลีคอนส์เคยเป็ นผูร้ บั เหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ให้กบั บริษทั ย่อยอื่นของ
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บริษทั มาแล้ว และเงื่อนไขการว่าจ้างเป็ นไปตามธุรกิจปกติรวมถึงราคาเป็ นราคาทีเ่ หมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับ
โครงการอื่นๆ ทีผ่ า่ นมามีมลู ค่าใกล้เคียงกัน ประกอบกับเมือ่ เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างทีไ่ ทยโพลีคอนส์เสนอ
กับราคาค่าก่อสร้างซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมพบว่า ราคาค่าก่อสร้างทีไ่ ทยโพลีคอนส์เสนอ
เป็ นราคาทีต่ ่าํ กว่า อีกทัง้ เงือ่ นไขต่างๆ มีความเป็ นธรรม ไม่ได้ทาํ ให้พทั ลุงเสียประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้
การว่าจ้างแบบเหมาเบ็ดเสร็จจะส่งผลให้สามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างและกําหนดระยะเวลาใน
การก่อสร้างได้เป็ น อย่างดี
การเข้าทําสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการทํา
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีม่ นี ยั สําคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจําหน่ ายไป) โดยเมือ่ คํานวณขนาดของรายการรวมกันทัง้
สองรายการแล้วมีมลู ค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษทั บริษทั จึงมี
หน้าทีต่ อ้ งจัดทํารายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขัน้ ตํ่าตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศฯ
เรือ่ งได้มาหรือจําหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขัน้ ตํ่าตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศฯ เรือ่ ง
ได้มาหรือจําหน่ายไปให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั แต่ไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้
การว่าจ้างไทยโพลีคอนส์ เข้าข่ายเป็ นการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับ
แก้ไขเพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
(ประกาศฯ เรือ่ งรายการที่เกี่ยวโยงกัน) เนื่องด้วยไทยโพลีคอนส์เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั (โดยถือหุน้
คิดเป็ นร้อยละ 51.39 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ) และเมือ่ คํานวณขนาดของรายการรวมทัง้
สองรายการดังกล่าวมีมลู ค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั บริษทั จึงมีหน้าที่
ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้มกี ารประชุมผู้
ถือหุน้ เพือ่ ขออนุ มตั กิ ารตกลงเข้าทํารายการ ซึง่ จะต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้
เสีย
นาย รัศพงษ์ ทวีแสงสกุลไทย (ผูถ้ อื หุน้ ) ได้สอบถามว่าบริษทั ได้มกี ารว่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาภายนอกให้
ทําหน้าทีค่ วบคุมงานก่อสร้างหรือไม่ เนื่องจากเป็ นการว่าจ้างบริษทั แม่เป็ นผูก้ ่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว
ประธานฯ ได้กล่าวชีแ้ จงว่าทุกโครงการจะต้องมีการว่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาภายนอกเป็ นผูค้ วบคุมงาน
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้กล่าวเสริมว่า บริษทั ไม่ได้ถอื หุน้ ทัง้ หมดแต่เพียงผูเ้ ดียวในโรงไฟฟ้าที่
บริษทั เข้าไปลงทุน จึงต้องมีการว่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาภายนอกเพือ่ ทําหน้าทีใ่ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความคืบหน้า
ของานก่อสร้างเพือ่ นําเสนอผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ ด้วยเมือ่ ไม่มกี ารซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ผถู้ อื หุน้ ออก
เสียงโดยจะแยกการลงคะแนนเสียงตามลําดับวาระ ดังนี้
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วาระที่ 8 พิ จารณาและอนุมตั ิ การเข้าทําสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก
(VSPP) กําลังการผลิ ตไม่เกิ น 10 เมกะวัตต์ ของบริ ษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากัด
ประธานฯ ได้เสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั กิ ารเข้าทําสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์
จํากัด ตามรายละเอียดทีน่ ําเสนอข้างต้น
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั กิ ารเข้าทําสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษทั พัทลุง กรีน
เพาเวอร์ จํากัด ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจํานวน
14,654,857
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน 2,000,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 87.9915
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ 12.0085

ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนมีจํานวน 220,000,000 เสียง คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 55 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
วาระที่ 9 พิ จารณาและอนุมตั ิ การเข้าทําสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก
(VSPP) กําลังการผลิ ตไม่เกิ น 10 เมกะวัตต์ของบริ ษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากัด
ประธานฯ ได้เ สนอให้ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาและอนุ ม ตั ิก ารเข้า ทํา สัญ ญาว่าจ้า งก่ อ สร้า งโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษทั สตูล กรีน
เพาเวอร์ จํากัด ตามรายละเอียดทีน่ ําเสนอข้างต้น
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั กิ ารเข้าทําสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์
จํากัด ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจํานวน
14,654,857
ไม่เห็นด้วยจํานวน 2,000,000
งดออกเสียงจํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 87.9915
คิดเป็ นร้อยละ 12.0085
คิดเป็ นร้อยละ
-

ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนมีจํานวน 220,000,000 เสียง คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 55 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
วาระที่ 10 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
นายกวี ตระกูลสุข ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามถึงเหตุผลในการขายหุน้ สัดส่วนร้อยละ 20 ทีบ่ ริษทั ถืออยูใ่ น
บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากัด(พัทลุง)
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นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้กล่าวเสริมว่า การขายหุน้ ทีบ่ ริษทั ถืออยู่ในพัทลุงนัน้ บริษทั ไม่ถอื ว่า
เป็ นการสูญเสียประโยชน์ แต่เป็ นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั พันธมิตรทางธุรกิจให้แน่ นแฟ้นขึน้
เพราะบริษทั วูด้ เวอร์คเอ็นเนอร์ย่ี จํากัด เป็ นบริษทั ทีม่ แี หล่งเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในโครงการโรงไฟฟ้าของ
บริษัท สิง่ นี้คือหลักสําคัญในการดําเนิ นธุรกิจซึ่งมาจากผู้ก่อตัง้ คือคุณเจริญ จันทร์พลังศรี ที่ให้
โอกาสกับทุกฝา่ ย บริษทั จึงคํานึงถึงประโยชน์ในระยะยาวมากกว่า
นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี ได้กล่าวเสริมว่า บริษทั วูด้ เวอร์คเอ็นเนอร์ย่ี จํากัด เป็ นบริษทั อันดับ 1
ทางภาคใต้ทม่ี เี ชือ้ เพลิงสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึง่ ผูท้ ป่ี ระกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลจะ
ทราบดีว่าเชือ้ เพลิงเป็ นสิง่ สําคัญสําหรับการทําโรงไฟฟ้าชีวมวล การขายหุน้ พัทลุงให้กบั บริษทั วูด้
เวอร์คเอ็นเนอร์ย่ี จํากัด ฝา่ ยจัดการเล็งเห็นแล้วว่าบริษทั จะได้รบั ประโยชน์มากกว่าผลตอบแทนทีจ่ ะ
ได้จากสัดส่วนการถือหุน้ จํานวนดังกล่าว และโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของบริษทั จะตัง้ อยูภ่ าคใต้ ไม่วา่ จะ
เป็ นบริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากัด หรือพัทลุง บริษทั วูด้ เวอร์คเอ็นเนอร์ย่ี จํากัด สามารถ
สนับสนุ นเชือ้ เพลิงให้กบั กลุ่มของเราได้ทงั ้ หมด นอกจากนี้ ฝา่ ยจัดการได้จบั มือกับพันธมิตร บริษทั
นราพารา จํากัด ซึ่งมีเชื้อเพลิงมากที่สุดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ มันใจได้
่
ว่า
การทําโรงไฟฟ้าทางภาคใต้ของบริษทั จะไม่ประสบปญั หาการขาดเชือ้ เพลิงอย่างแน่นอน
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า คุณเจริญจันทร์พลังศรี ผูก้ ่อตัง้ และผม ได้ร่วมกันกําหนดนโยบาย
บริษัทไว้ว่า การทําธุรกิจของบริษัทต้องไม่โลภ ไม่เอาเปรียบคนอื่น ให้ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์
รวมทัง้ ชาวบ้าน สิง่ แวดล้อมด้วย บริษทั ไม่ได้ทาํ ธุรกิจแบบหวังเอาแต่ผลกําไรเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่
เรามีนโยบายทํากําไรพอประมาณ แต่มพี นั ธมิตรที่ดแี ละไปด้วยกัน เพราะฉะนัน้ ที่คุณไชยณรงค์
คุณเชิดศักดิ ์ กล่าวนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบาย การมีพนั ธมิตรทางธุรกิจทีด่ ี ร่วมแรงร่วมใจกัน ก็จะ
ได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ี และปจั จุบนั มีนักลงทุนหันมาให้ความสนใจลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิม่ ขึน้
การตกลงด้วยสัญญาอาจไม่เพียงพอ จะต้องผูกพันกันด้วยใจเพือ่ ความยังยื
่ น
นายพจน์ สัจจิพานนท์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามถึงบริษทั ย่อยอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ไม่ได้ถอื หุน้ แต่เพียงผูเ้ ดียว
นัน้ (100 %) บริษทั จะต้องโอนหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ ในบริษทั นัน้ ๆ เช่นเดียวกับพัทลุงหรือไม่
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ช้แี จงว่า บริษัทกําหนดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ ไว้อย่าง
ชัดเจนแล้ว และจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ เช่นเดียวกับพัทลุง
นายพจน์ สัจจิพานนท์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามเกีย่ วกับการแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมากสําหรับโรงไฟฟ้า
ชีวมวลจะมีผลต่ออํานาจการต่อรองของบริษทั หรือไม่
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กล่าวว่าให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณายุทธศาสตร์ แผนธุรกิจทีม่ งุ่ เน้นทางภาคใต้
ถือว่าเป็ นภาคทีบ่ ริษทั ได้เปรียบทางการแข่งขัน กล่าวคือกลุ่มพันธมิตร และ Plantation หรือว่าพืช
เศรษฐกิจทางภาคใต้ ซึ่งคือยางกับต้นปาล์ม สําหรับการแข่งขันที่เพิม่ ขึ้น ขอเรียนว่า โครงการ
โรงไฟฟ้ าชีว มวลมีข นั ้ ตอนที่ต้อ งดํ า เนิ น การมาก คู่ แ ข่ ง ที่ก ล่ า วอ้า งนั น้ ต้อ งตรวจสอบดู ว่ า เขา
ดําเนินการถึงขัน้ ตอนไหนแล้ว และได้รบั ใบอนุ ญาตทีเ่ กีย่ วข้องแล้วหรือยัง ซึ่งต้องใช้เวลาในการขอ
อนุ ญาต แต่บริษัทได้รบั และเปิ ดดําเนินการแล้ว และบริษัทจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 3 ปี ครึ่ง
บริษทั จึงไม่ได้กงั วลเรือ่ งคูแ่ ข่งแต่อย่างใด
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นายไพโรจน์ บัวเผื่อน ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนธุรกิจในอนาคตสําหรับ 3 ปี เนื่องจากได้
ทราบมาว่าบริษทั จะขยับจากโรงไฟฟ้าขนาด 100 เมกะวัตต์ เป็ น 150 เมกกะวัตต์
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล ขณะนี้ทงั ้ กลุ่มของบริษทั ได้รบั ใบอนุ ญาตรวมแล้ว (PPA) อยูท่ ป่ี ระมาณ
60 เมกกะวัตต์ และบริษทั ปตั ตานี กรีน จํากัด (ปัตตานี ) กําลังจะได้รบั ใบอนุ ญาตอีกประมาณ 43
เมกกะวัตต์ เพราะฉะนัน้ แผนทีจ่ ะปรับจาก 100 เมกกะวัตต์ เป็ น 150 เมกกะวัตต์นัน้ บริษทั คิดว่า
เป็ นไปได้ ซึ่งปจั จุบนั บริษทั รอประกาศนโยบายเกีย่ วกับการแบ่งเขต (Zoning) หรือ competitive
biding ซึ่งตอนแรกจะประกาศใช้ในเดือนเมษายน แต่ต้องเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้
ตรวจสอบข้อมูลเกีย่ วกับ zoning แล้ว และได้เริม่ ดําเนินการไปแล้วประมาณสามถึงสีโ่ ครงการ เช่น
การจัดหาทีด่ นิ การทําประชาพิจารณ์
ผูถ้ อื หุน้ ไม่ทราบชือ่ ได้สอบถามถึง นโยบายปจั จุบนั ของภาครัฐ และคาดว่าจะมีนโยบายใหม่ๆ ทีจ่ ะ
ออกมาในเร็วๆ นี้หรือไม่ เรื่องทีส่ อง ได้สอบถามเกีย่ วกับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นวัตถุดบิ
ทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้า เช่น ราคา ความร้อนทีไ่ ด้รบั อย่างไร
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่า โรงไฟฟ้า 2 แห่งของกลุม่ บริษทั ได้เปลีย่ นการใช้เชือ้ เพลิงไป
แล้ว คือ บริษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด (แม่วงศ์) ใช้แกลบและ WOOD CHIP และบริษทั มหาชัย
กรีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชัย) ใช้เปลือกและทางมะพร้าว สําหรับแม่วงศ์ แม้วา่ ราคาแกลบสูงขึน้ แต่
เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าของแม่วงศ์ใช้ Multi Fuel ทําให้สามารถใช้เชือ้ เพลิงได้หลากลาย
ชนิด แม่วงศ์จงึ เปลีย่ นมาใช้ WOOD CHIP ซึ่งทําให้บริษทั สามารถทําอัตรากําไรสุทธิท่ี 1 เมกกะ
วัตต์ได้กําไรประมาณแปดล้านบาท ในส่วนของแม่วงศ์เราได้อตั ราค่าไฟใหม่ ที่ไม่ใช่ระบบ adder
เป็ นระบบ FIT อัตรากําไรสุทธิจะสูงกว่าช้างแรก
นายไพโรจน์ บัวเผือ่ น ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่าในกรณีทไ่ี ม่ได้ FIT จะเป็ นอย่างไร
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่า แม้วา่ ไม่ได้ FIT แต่ประเมินว่า เรือ่ งแรก เมกกะวัฒน์จะได้ต่าํ
กว่าช้างแรก โรงไฟฟ้าตัง้ แต่ชุมพรถึงเชียงรายจะขายไฟได้แค่ 8 เมกกะวัตต์ แต่ทางใต้ขายได้ 9
เมกกะวัตต์ ดังนัน้ ทางภาคใต้จะได้กําไรมากกว่า เรื่องทีส่ อง เชือ้ เพลิงไม้ซ่งึ ราคามีความแปรผันแต่
อยู่ในวิสยั ทีใ่ กล้เคียงกับทางใต้ เพราะฉะนัน้ กําไรสุทธิของแม่วงศ์อาจจะลดลง เมื่อเปรียบเทียบจาก
ทีข่ ายไปจาก 9 เมกกะวัตต์ เหลือเพียง 8 เมกกะวัตต์ ถัดมามหาชัย อัตรากําไรสุทธิกจ็ ะลดลงจาก 9
เป็ น 8 เมกกะวัตต์เหมือนกัน แต่ในส่วนราคาเชือ้ เพลิงของมหาชัย ราคาค่อนข้างจะตํ่ากว่าของช้าง
แรก บริษัท มีก ารทํา สัญ ญาซื้อ เชื้อ เพลิง ล่ว งหน้ าสิบ ปี ราคาเฉลี่ย เชื้อ เพลิง อยู่ท่ี 500 กว่า บาท
เปรียบเทียบกับช้างแรกเมือ่ ทําอัตราเชือ้ เพลิงที่ 770 บาทเพราะฉะนัน้ อัตรากําไรจะใกล้เคียงกับช้าง
แรก
ผูถ้ อื หุน้ ไม่ทราบชือ่ สอบถามเกีย่ วกับอัตรา consume feed stock การสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงของแต่ละ
ชนิดได้คา่ ความร้อน อย่างไร
นายรุ่งศักดิ์ บุญชู ได้กล่าวชีแ้ จงว่า เชือ้ เพลิงทีค่ ่าความชืน้ เท่ากัน มักจะให้ความร้อนทีใ่ กล้เคียงกัน
อย่างเช่นแกลบ ให้ค่าความร้อนทีส่ งู กว่า แต่ความชืน้ ประมาณร้อยละ 12 ค่าความร้อนจะประมาณ
13,000 ในขณะทีไ่ ม้ทเ่ี ราใช้ ความชืน้ ร้อยละ 42 ค่าความร้อนจะอยู่ท่ี 9,600 ถ้าลดความชืน้ ของไม้
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ไปที่รอ้ ยละ 12 เท่าแกลบคามร้อนของไม้จะใกล้เคียงแกลบ เพราะฉะนัน้ ให้ดูท่คี วามชื้น ความชื้น
เท่ากันความร้อนจะไม่แตกต่างกันเกินร้อยละ 10 วิธกี ารเราผสมกันสองอย่าง เช่นมหาชัยเราจะใช้
กะลามะพร้าวหรือเปลือกมะพร้าว ทีค่ วามชืน้ ประมาณร้อยละ 50 ผสมกับทางมะพร้าวทีห่ ล่นจากต้น
ความชืน้ ประมาณร้อยละ 35 โครงการมหาชัยเป็ นโครงการที่ IRR ดีทส่ี ดุ เนื่องจากค่าเชือ้ เพลิงถูก
ผูถ้ อื หุน้ ไม่ทราบชือ่ ได้สอบว่า หาก แม่วงศ์ ไม่ม ี FIT จะกําไรเท่าไร และ มหาชัย จะกําไรเท่าไร
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล แม่วงศ์อยู่ท่ปี ระมาณ 6.5-7 ล้าน มหาชัย 8 ล้านบาทใกล้เคียงกับช้าง
แรก ขอเรียนว่าทัง้ มหาชัย บริษทั ทุ่งสัง กรีน จํากัด และแม่วงศ์ มีอตั ราดอกเบี้ยทีต่ ่ํา ต้นทุนทาง
การเงิน ตํ่า กว่า ช้า งแรก MLR-1.25 ทัง้ สามโรงการเราได้ท่ี -1.5 แต่ โ ครงการใหม่ๆ จะได้ดีข้นึ
หลังจากนัน้ จะต้องมา refinance ของโครงการเดิม ดังนัน้ อัตรากําไรสุทธิจะดีขน้ึ โดยเฉลีย่ แล้วจะ
เห็นว่าช้างแรก กําไรที่ 80 ล้านบาท ฉะนัน้ โมเดลใหม่ โรงไฟฟ้า consume เชื้อเพลิงน้อยลง แต่
โดยรวมแล้ว อัตราการขยายตัวอัตรากําไรสุทธิในอนาคตมากกว่าช้างแรกอยูแ่ ล้ว
ผูถ้ อื หุน้ ไม่ทราบชื่อ ได้สอบถามว่าโครงการทัง้ สองโครงการตัง้ สมมุตฐิ านราคาวัตถุดบิ ที่เท่าไหร่
บ้าง
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล แม่วงศ์ 850-900 บาท มหาชัย 550 บาท
ผูถ้ อื หุน้ ไม่ทราบชือ่ ขอทราบข้อมูล updated ของนโยบายรัฐ
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล มีร่างจดหมายประกาศออกมาเกีย่ วกับโรงไฟฟ้าทีไ่ ด้ PPA ต้องการจะ
เปลีย่ นจาก adder เป็ น FIT ทางภาครัฐจะเร่งให้เสร็จภายในเดือน มิถุนายน แต่โรงไฟฟ้าทีไ่ ด้ใบ
ตอบรับแต่ยงั ไม่เป็ นสัญญาภาครัฐจะเร่งให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม
บริษทั ในกลุ่มได้ย่นื ไปห้าโครงการและทีจ่ ะขอเปลีย่ น โครงการทีไ่ ด้ทําสัญญาแล้ว คือแม่วงศ์ สตูล
พัทลุง ส่วนทีอ่ ยูร่ ะหว่างทําเรือ่ งเปลีย่ นเป็ น FIT และได้รบั ใบตอบรับแล้ว คือทุง่ สัง กับ มหาชัย
นายกวี ตระกูลสุข ผูถ้ อื หุน้ บริษทั มีนโยบายกําหนดสัดส่วนการถือหุน้ ของ partner ไว้อย่างไร และ
ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการของบริษทั เกี่ยวกับกรณีทม่ี กี ารเลื่อนประกาศ biding ทีม่ กี าร
เลือ่ นค่อนข้างบ่อย ความเสีย่ งจากปจั จัยภายนอก ความล่าช้าของภาครัฐ
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้กล่าวชี้แจงว่า บริษทั มีนโยบายกําหนดสัดส่วนการถือหุน้ ในแต่ละ
โครงการไม่ต่ํากว่าร้อยละ 51 ส่วนเรื่องนโยบายภาครัฐที่มกี ารเลื่อน บริษัทไม่ได้รอ เพราะจะ
เสียเวลา แต่ในพื้นที่ท่มี นใจ
ั ่ ก็จะเดินหน้ าดําเนิ นการเลย ซึ่งเมื่อเตรียมความพร้อมไว้แล้ว เมื่อ
ภาครัฐประกาศนโยบายออกมา บริษทั ก็ได้เตรียมความพร้อมไปแล้วในบางเรือ่ ง
นายกวี ตระกูลสุข ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ตามความเห็นของผูบ้ ริหารเห็นว่า ประกาศจะมีโอกาส
เลือ่ นออกไปอีกหรือไม่
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ล่าสุดทีต่ รวจสอบได้ คือ คาดว่าจะมีการประกาศวันที่ 31 พฤษภาคมนี้
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ผูถ้ อื หุน้ ไม่ทราบชื่อ ได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายของบริษทั เกี่ยวกับที่ดนิ ที่ใช้ในโครงการว่าต้อง
เป็ นเจ้าของเท่านัน้ หรือไม่ และสําหรับทีด่ นิ ทีย่ งั ไม่ได้เป็ นเจ้าของ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะซื้อจากเขา
หรือไม่
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่า นโยบายของบริษทั คือเป็ นเจ้าของทีด่ นิ เองทุกโครงการ
ผูถ้ อื หุน้ ไม่ทราบชือ่ ได้สอบถามถึงตัวเลขกําไรปีแรกทีไ่ ม่ตรงกับตัวเลขของรายได้ของปีทผ่ี า่ นมา
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล ชีแ้ จงว่า เป็ นข้อมูลประมาณการ และข้อมูลทีใ่ ห้เป็ นข้อมูล worst case
ผูถ้ อื หุน้ ไม่ทราบชือ่ สอบถามเรือ่ ง บริษทั ปตั ตานี กรีน จํากัด เป็ น ADDER ใช่หรือไหม และคาดว่า
จะได้รบั PPA ในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล กล่าวชีแ้ จงว่า ปตั ตานีจะยังไม่ได้รบั PPA ในเดือนมิถุนายนนี้ ระหว่าง
FIT กับ ADDER ถ้าอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะคืนทุนได้เร็ว แต่ถ้าไม่ใช่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ FIT จะคืนทุนได้เร็วกว่า
ไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่นใดต่อทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
หมายเหตุ: มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 141 ราย นับจํานวนหุน้
ได้ทงั ้ สิ้น 236,654,857 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 59.1637 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั
ปิดประชุม เวลา 12.15 น.

(ลงชือ่ )

ประธานทีป่ ระชุม
(ดร. ธนู กุลชล)
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