สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิ จารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ของ
บริ ษทั ที พีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชัน่ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่ เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดร. ธนู กุลชล
นางบุญทิพา สิมะสกุล
นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
นายนรชัย ศรีพมิ ล
นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล
นายรุง่ ศักดิ ์ บุญชู

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

ผู้บริ หารที่ เข้าร่วมประชุม
1.

นางสาวสมพิศ แสนเรือง

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1.
2.

นางสาวยุพาวดี ไชยยะ
เลขานุการบริษทั
คุณสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษทั ชีแ้ จงว่าจานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุม

มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 134 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิน้ 276,654,590 หุน้ เท่ากับร้อยละ
68.9568 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั จานวน 401,200,000 หุน้
โดยเมือ่ เริม่ ประชุมนัน้ มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจานวน 110 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้
213,025,130 หุน้ จากจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดหรือคิดเป็ นร้อยละ 53.097 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั (หุน้ ของบริษทั ทีจ่ าหน่ายได้แล้วมีจานวนทัง้ สิน้ 401,200,000 หุน้ ( ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 37 ขอเชิญท่านประธานทีป่ ระชุม ดร.ธนู กุลชล กล่าวเปิ ดการประชุม
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษทั
ชีแ้ จงเกีย่ วกับวิธกี ารดาเนินการประชุมและขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
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1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมที่
ได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรือ่ งตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มกี ารลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีทผ่ี ถู้ อื หุ้นหรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชือ่ และนามสกุล และในกรณีทเ่ี ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ ทีต่ นรับมอบฉันทะมาให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
3. ภายหลังที่ผู้ถือหุ้น ได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็ น วาระเสนอให้ท่ี
ประชุมรับทราบซึง่ ไม่ต้องลงคะแนน ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษัท
4. ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระ 6 ต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่มผี ใู้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถอื ว่าที่
ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์ ทัง้ นี้ เพือ่ มิให้เป็ นการเสียเวลาระหว่างทีร่ อการนับคะแนนเสียงจะให้พจิ ารณา
วาระถัดไป
เริ่ มการประชุม
ดร. ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุม
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 วันที่ 24
เมษายน 2558 โดยมีสาเนารายงานการประชุมซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง รายละเอียดปรากฏ
ตามสาเนารายงานการประชุมทีส่ ่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มา
ด้วยลาดับที่ 1
มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2558 ตามทีเ่ สนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ 2

เห็นด้วยจานวน

260,514,130

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียงจานวน

14,132,600

เสียง

จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

115

คน

0

พิ จารณารายงานรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้น ายเชิด ศักดิ ์ วัฒ นวิจิต รกุ ล กรรมการผู้จ ัด การ เป็ นผู้กล่ า วสรุป ผลการ
ดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่ ่านมา ให้ทป่ี ระชุม
ทราบ
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นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
ดังนี้
ผลการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่ า่ นมาบริษทั
และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจานวน 304,895,836.85 บาท และมีกาไรสุทธิรวม 68,381,330.54 บาท
รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจาปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ผู้
ถือหุน้ แล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ภาพรวมบริ ษทั ย่อยของ TPCH
สัดส่วนการถือหุน้
ของ TPCH (ร้อย
ละ(

CRB
73.1

MWE
85.0

MGP
46.0

TSG
65.0

PGP
60.0

SGP
51.0

PTG
65.0

PTG
65.0

นครศรีธรรมราช

นครสวรรค์

สมุทรสาคร

นครศรีธรรมราช

พัทลุง

สตูล

ปั ตตานี

ปั ตตานี

กาลังการผลิต
ติดตัง้ / เสนอขาย
(เมกะวัตต์(

9.5 / 9.2

9.9 / 8.0

9.5 / 8.0

9.5 / 9.2

9.9 / 9.2

9.9 / 9.2

23.0 / 21.0

23.0 / 21.0

ประเภทเชือ้ เพลิง

ยางพารา และ
ปาล์มน้ ามัน

แกลบ และไม้
เบญจพรรณ

เปลือก กะลา
และ
ทางมะพร้าว

ยางพารา และปาล์ม
น้ ามัน

ยางพารา และ
ปาล์มน้ ามัน

ยางพารา และ
ปาล์มน้ ามัน

ยางพารา
และปาล์ม
น้ ามัน

ยางพารา
และปาล์ม
น้ ามัน

ยังไม่ได้
กาหนด/ WWE
เป็ นเจ้าของ
โรงไม้ในภาคใต้

ยังไม่ได้
กาหนด/
นราพารา เป็ น
เจ้าของโรงไม้
ในภาคใต้

ยังไม่ได้
กาหนด/
นราพารา
เป็ นเจ้าของ
โรงไม้ใน
ภาคใต้

ยังไม่เริม่
ก่อสร้าง

ยังไม่เริม่
ก่อสร้าง

ทีต่ งั ้

การจัดหาเชือ้ เพลิง

สัญญาจ้าง
เดินเครื่องและ
บารุงรักษา
VSPP

สัญญาจ้าง
เดินเครื่องและ
บารุงรักษา
GPP

สัญญาจัดหา
เชือ้ เพลิง
CoCo FMC

ยังไม่ได้
สัญญาจ้างเดินเครื่อง กาหนด/ WWE
และบารุงรักษา VSPP เป็ นเจ้าของ
โรงไม้ในภาคใต้

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง
สถานะการ
ดาเนินการก่อสร้าง

COD วันที่ 15
มีนาคม 2556

COD วันที่ 12
ตุลาคม 2558

COD วันที่ 8
เมษายน 2559

คาดว่าจะแล้ว
เสร็จ
ไตรมาส 2 ปี
2559

สถานะใบ
อนุญาติ
และสัญญา
สาคัญ

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง

คาดว่าจะแล้ว
เสร็จไตรมาส 1
ปี 2560

คาดว่าจะแล้ว
เสร็จไตรมาส 2
ปี 2560

PPA













LOI

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

รง.4













อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

BOI













อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
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ประมาณการมูลค่า
เงินลงทุน

การบริหาร
โครงการโรงไฟฟ้ า

1,600 ล้าน
บาท

1,000
ล้านบาท

700 ล้านบาท

700 ล้านบาท

700 ล้านบาท

700 ล้านบาท

700 ล้านบาท

700 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)

(D/E =
2.5:1)

บริหารเอง

สัญญาจ้าง
เดินเครื่องและ
บารุงรักษา
VSPP (3 ปี (

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ทางเลือก

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ทางเลือก

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ทางเลือก

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ทางเลือก

สัญญาจ้าง
เดินเครื่องและ
บารุงรักษา
VSPP (5 ปี (

สัญญาจ้าง
เดินเครื่องและ
บารุงรักษา
GPP
(1 ปี (

ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ประธานฯ จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
มติ
วาระที่ 3

ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2558 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ

พิ จารณาและอนุมตั ิ งบการเงิ นรวมของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูก้ ล่าวสรุปรายละเอียดงบ
การเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ท่ปี ระชุมทราบ โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
สินทรัพย์

3,294,243,266.64

หนี้สนิ

1,157,088,863.60
12

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

2,137,154,403.04

รายได้

304,895,836.85

กาไรขัน้ ต้น

123,591,206.95

กาไร

68,381,330.54

ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั แล้ว และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งไป
ยังผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั งิ บการเงินรวมของบริษทั สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจานวน

276,163,930

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียงจานวน

0

เสียง

จานวนผูเ้ ข้ารวมประชุม

120

คน

0

วาระที่ 4 พิ จารณาและอนุมตั ิ การงดจ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูก้ ล่าวสรุปรายละเอียด จาก
ผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้
รวมจานวน 304,895,836.85 บาท แต่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ 22,668,719.00 บริษทั และมีผล
การด าเนิ น งานขาดทุ น สะสมรวมจานวน 42,381,722.74 บาท และตามกฎหมายบริษัท มหาชนจ ากัด
กาหนดให้บริษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และห้ามจ่ายเงินปั นผลในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่
ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี
2558 เนื่องจากผลประกอบการของบริษทั มีผลขาดทุนสะสม
มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานในรอบ
ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจานวน

276,535,120

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9992

ไม่เห็นด้วยจานวน

2,300

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.0008

งดออกเสียงจานวน

100

เสียง

จานวนผูเ้ ข้ารวมประชุม

124

คน
13

วาระที่ 5

พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กาหนดว่าในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้
กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรือจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่ว นหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตาแหน่ ง
กรรมการทีจ่ ะออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั ให้ใช้วธิ จี บั สลาก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2559 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี ทส่ี องของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น
บริษทั มหาชนจากัด ซึ่งกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ตามทีจ่ บั สลากได้มรี ายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. นายธันวา ธีระวิทยเลิศ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2. นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ

3. นายปฐมพล สาวทรัพย์

กรรมการ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้ นายปฐมพล สาวทรัพย์ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทน
นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
รายละเอียดประวัตโิ ดยสังเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้
จัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั มิได้ผา่ นขัน้ ตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษทั ยังไม่ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา แต่เป็ นการสรรหาโดยการ
พิจารณาร่วมกันของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายบริษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
มติ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ อ้ ง
ออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
1. นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
เห็นด้วยจานวน

276,418,120

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียงจานวน

61,800

เสียง

จานวนผูเ้ ข้ารวมประชุม

125

คน

0

2. นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล
เห็นด้วยจานวน

276,379,741

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียงจานวน

100

เสียง
14

0

จานวนผูเ้ ข้ารวมประชุม

125

คน

เห็นด้วยจานวน

276,476,120

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียงจานวน

61,800

เสียง

จานวนผูเ้ ข้ารวมประชุม

126

คน

3. นายปฐมพล สาวทรัพย์

วาระที่ 6

0

พิ จารณาและอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
ประธานฯ แจ้งว่า บริษทั ไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ ทาหน้าทีใ่ นการ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ทป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ได้รว่ มกันพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษทั ในปี ทผ่ี า่ นมา การปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2559 (ซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร( ในรูปของเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2. เบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายปี
ค่าตอบแทน/ตาแหน่ 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 ารงตาแหน่ งหลายตาแหน่งในบริษทั เดียวกัน ให้รบั ค่าตอบแทนในตาแหน่งสูงสุดตาแหน่งเดียวเท่านัน้
2.กรรมการจะได้รบั เบีย้ ประชุม 4 ครัง้ ต่อปี เท่านัน้ การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครัง้ ทีบ่ ริษทั กาหนด กรรมการจะไม่ได้รบั
เบีย้ ประชุมแต่อย่างใด
3.กรรมการตรวจสอบจะได้รบั ค่าตอบแทนรายปี ตามทีก่ าหนด และเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั
เท่านัน้
4.กรรมการบริหารทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษทั จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก

2. โบนัสกรรมการ
15

ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกาไรจากผลการดาเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทโดยกรรมการและกรรมการชุดย่ อยแต่ละคนจะ
ได้รบั โบนัสจากตาแหน่ งเดียวทีอ่ ตั ราทีส่ งู ทีส่ ุดเท่านัน้ และกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั
เงินโบนัสกรรมการ
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามทีเ่ สนอข้างต้น
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ 7

เห็นด้วยจานวน

276,538,820

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียงจานวน

100

เสียง

จานวนผูเ้ ข้ารวมประชุม

127

คน

0

พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางบุญทิพา สิมะสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูก้ ล่าวรายงาน
ต่อทีป่ ระชุม นางบุญทิพา สิมะสกุล ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาเห็นสมควรให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ใิ ห้ทป่ี ระชุมพิจารณาและ
อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสม
จินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599 และหรือ นางสาวสภาภรณ์ มังจิ
่ ตร ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั สาหรับปี 2559 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน 1,100,000 บาทต่อปี โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ประธานฯ แจ้งว่าในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้บริษทั สอบบัญชี ดี
ไอ เอ อินเตอร์เนชัลแนล
่
จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอืน่ ของสานักงานทาหน้าทีต่ รวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
มติ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชี ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจานวน

276,545,390

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9734

ไม่เห็นด้วยจานวน

73,500

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.0266

งดออกเสียงจานวน

100

เสียง

จานวนผูเ้ ข้ารวมประชุม

130

คน

16

วาระที่ 8 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ
ป ร ะ ธ า น ฯ ไ ด้ เปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น ซั ก ถ า ม แ ล ะ แ ส ด ง ข้ อ คิ ด เ ห็ น เพิ่ ม เติ ม ดั ง นี้
นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ ์ ธรรมธัชอารี มีขอ้ เสนอแนะ การพัฒนาโครงการให้สาเร็จได้ตามเป้ าหมาย สังเกต
ว่ามักจะมีการเลื่อนโครงการไป ซึง่ การเลื่อนโครงการมันบอกถึง ความมีประสิทธิภาพในการจัดการ เรา
ควรจะต้องวางแผนในการจัดการล่วงหน้า ถ้าเราเป็ นบริษทั ทีจ่ ะเติบโตก้าวหน้า เราจะต้องมี benchmark
กับมาตรฐานของโรงไฟฟ้ า ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาการเราต้องวางแผนคาดการณ์ แก้ไขปั ญหาให้โครงการ
ต่างๆ ดาเนินตามแผนการให้ได้ ผมเข้าใจว่ามันมีอุปสรรค์ปัญหาต่างๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เรา
ควรทีจ่ ะมีการพัฒนาแก้ไขไม่งนั ้ จะเป็ นประเด็น การเจริญเติบโตในอนาคตของเรา ประเด็นทีส่ องการทีอ่ ยู่
ในธุรกิจโรงไฟฟ้ า สิง่ ทีจ่ ะทาให้เป็ นผูช้ นะในธุรกิจนี้ คือการมีประสิทธิภาพในต้นทุนทีต่ ่ าทีส่ ุด ผมคิดว่า
ด้วยโครงสร้างการจัดการ มีสงิ่ ไหนทีผ่ บู้ ริหารมองว่า เราจะสามารถลดต้นทุนได้บา้ ง ต้นทุนบางอย่างเรา
outsource ไป ไม่แน่ ใจว่าเป็ นกลยุทธ์ทถ่ี ูกต้องหรือยัง การ outsource เป็ นการปิ ดความเสีย่ งก็จริงแต่ก็
เป็ นการแบ่งกาไรให้กบั คนอืน่ ในระยะยาวจะต้องทาให้มปี ระสิทธิภาพในต้นทุนทีต่ ่าทีส่ ดุ เราจะทาอย่างไร
ให้ต้นทุนเราต่ าโดยไม่ต้องแบ่งกาไรให้กบั คนอื่นและพัฒ นาบุคลากรให้มปี ระสิท ธิภาพในการ operate
เพื่อในอนาคตมีการ bidding เราจะสามารถเสนอราคาเพื่อสูก้ บั คู่แข่งได้และการมีประสิทธิภาพในการ
จัดการคือหัวใจในการบริหารเพือ่ เป็ นผูช้ นะในธุรกิจนี้
ท่านประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะและให้ฝ่ายบริหารนาไปแก้ไขปรับปรุง ในการบริหารกิจการใดก็ตาม
จะต้องมีแผนเพือ่ จะให้บรรลุเป้ าหมาย ในระหว่างทางมีอปุ สรรคเกิดขึน้ มา แต่กอ็ ยูท่ ค่ี วามสามารถของ
ฝ่ ายบริหารว่าจะสามารถบรรลุเป้ าหมายตามทีก่ าหนดโดยไม่ล่าช้าหรือไม่ ให้คณ
ุ เชิดศักดิ ์ ชีแ้ จ้ง ส่วนเรือ่ ง
ลดต้นทุนถือว่าเป็ นคาแนะนาทีด่ มี าก ยิง่ ลดได้มากก็ยงิ่ ดี แต่ฝ่ายบริหารก็ตอ้ งดูความเหมาะสมว่าลด
ได้มากแค่ไหน และประสิทธิภาพการทางานโดยในภาพรวมเป็ นอย่างไร โดยทาให้ดที ส่ี ดุ และเกิดผลดีต่อ
บริษทั
คุณเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ขอขอบคุณสาหรับคาแนะนา ในส่วนของการพัฒนาโครงการ ผมขอแบ่งเป็ น 2
ส่วน คือ พัฒนาเสร็จแล้ว และก่อสร้าง ขณะนี้โครงการในมือทัง้ หมด ยกเว้นปั ตตานี ทีย่ งั อยูใ่ นระหว่าง
การขอใบอนุญาต ในส่วนของการทีเ่ กิดการล่าช้าขึน้ บางโครงการเป็ นเรือ่ งของการ uncontrolled
อย่างเช่นในยุคหนึ่งการขอ รง.4 ค่อนข้างลาบาก ใช้เวลาในการขอค่อนข้างนาน แต่ในปั จจุบนั ดีขน้ึ แล้ว
และขัน้ ตอนในการขออนุญาตมีการเปลีย่ นแปลง ปรับเปลีย่ นทุก3เดือน เราก็ตอ้ งปรับเปลีย่ นไปตาม ใน
ส่วนนี้คอื เรือ่ งของการพัฒนา และในส่วนของการล่าช้า ในการก่อสร้าง MWE เราพร้อมขายตัง้ แต่เดือน
กรกฎาคม แต่เราไม่อยากจะบอกว่าเป็ นเพราะหน่วยงานของรัฐทีเ่ ขาไม่พร้อม ขัน้ ตอนเปลีย่ นตลอด เลย
เกิดการล่าช้าขึน้ MWE การก่อสร้างไม่มกี ารล่าช้า แต่ลา่ ช้าเรือ่ งของขัน้ ตอนในการจ่ายไฟ ส่วนของ MGP
ทีท่ าง TPOLY ไม่ได้เป็ นผูร้ บั เหมา บริษทั DPcleantech เข้ามาเป็ นผูร้ บั เหมา เกิดการล่าช้าขึน้ ประมาณ
8 เดือน ในส่วนของฝ่ ายบริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการเจรจา ในการทีเ่ ราเลือก DPcleantech เพราะ
เนื่องจากมหาชัย มีเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้คอ่ นข้างยาก ทาให้เทคโนโลยีทใ่ี ช้ตอ้ งทันสมัยทีส่ ามารถรองรับมะพร้าว
ได้ ในด้านเทคโนโลยีทด่ี ขี น้ึ แต่ในการก่อสร้างยังไม่ได้ตามเป้ าหมาย แต่อย่างไรก็ตามทางฝ่ ายบริหารได้
เข้าไปเจรจา ก็มกี ารชดเชยจากการล่าช้าของงานมา ถัดมาเป็ นโปรเจคอืน่ ๆ ต้องเรียนว่าการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ าชีวมวล ตัวแปรอาจจะเยอะกว่าพลังงานประเภทอืน่ มีเรือ่ งชุมชน ในเรือ่ งของการประสานงานใน
พืน้ ที่ เราพยายามให้ได้ตามแผนให้มากทีส่ ดุ เราอยากจะทาให้ดที ส่ี ดุ ดังนัน้ ข้อแนะนาต่างๆ ผมก็จะนามา
พิจารณาและปรับปรุง และทาให้ดที ส่ี ดุ ตอบข้อสองเรือ่ งการดาเนินงานในต้นทุนทีต่ ่าทีส่ ดุ ก็เป็ นหัวใจ
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เรือ่ งการบริหารต้นทุนเรามองเป็ นหลัก เราได้มกี ารเซ็นสัญญา outsource สองรายและกาลังเซ็นสัญญา
อีกหนึ่ง ในอัตราต้นทุนทีล่ ดลงเรือ่ ยๆ เราก็ได้มกี าร balance ทุกอย่างโดย MGP เราได้มกี ารบริหารเอง
เรามองเรือ่ งการลดต้นทุนเราก็ทาอยูต่ ลอดต้นทุนทางการเงินเราก็หา source ทีต่ น้ ทุนทีล่ ดลงและ CRB
มีการ refinance
ท่านประธานฯ ขอเสนอแนะอีกนิดหน่อย ว่าบางครัง้ คนหนุ่มก็ไฟร้อน เวลาประกาศแผนออกไปก็ตงึ
เกินไป เพราะฉะนัน้ ในอนาคตจะต้องเผือ่ เวลาสักเล็กน้อย ผลทีอ่ อกมาจะได้ออกตรงตามประกาศที่
ออกไป
นางสาวนลินทร์ทพิ ย์ ทองสายชล เป็ นตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย อาสาสมัครพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผูถ้ อื
หุน้ บริษทั ส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอรัปชัน่ แต่บริษทั ของท่านยัง
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ไม่ทราบว่ามีแนวโน้วจะเข้าร่วมโครงการไหมคะ และจะเป็ นเมือ่ ไหร่
ท่านประธานฯ จะมองอย่างนี้ว่าการทีป่ ระกาศเป็ นการแสดงให้เห็น คล้ายๆโชว์ตวั เราคิดว่าในระยะ
ปั จจุบนั เราจะทาเงียบๆของเราไปก่อน แต่ในกิจการของเราจะต้องมีการขจัดการคอรัปชันนแน่
่
นอน แต่
เราคิดว่าช่วงนี้ยงั ไม่มปี ระกาศ แต่มนี โยบายอยูแ่ น่นอน
นางสาวนลินทร์ทพิ ย์ ทองสายชล ลองยกตัวอย่างนโยบายทีบ่ ริษทั ใช้อยูไ่ ด้ไหมคะ
คุณเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล เราเข้าตลาดเมือ่ ปี 58 นโยบายเกีย่ วกับการคอรัปชันได้
่ มกี ารบันทึกลงใน
นโยบายหลักของบริษทั อยูแ่ ล้ว เรามีนโยบายตรงนัน้ อยูแ่ ล้ว
นางสาวนารินทิพย์ ท่องสายชล ขอสอบถามเรือ่ งการลงคะแนน แต่วาระแรกยังไม่ได้สง่ ลงคะแนน แต่ใน
ผลทีอ่ อกมาบอกว่ามีผอู้ อกเสียง100% เลยสงสัยในความถูกต้องในการนับบัตรลงคะแนน
นางสาวก้อยทิพย์ สีวริ ะวานิชย์กลุ เป็ นตัวแทนมาด้วยตนเอง ขอต่อเนื่องจากน้องสมาคม ในทีน่ ้ีทา่ น
ประธานควรชีแ้ จงผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านได้ทราบว่า แผนการของเราทาอย่างไรทีป่ ้ องกันการทุจริตได้
ท่านประธานฯ ขอประธานโทษไม่ได้จะบอกว่าชีแ้ จงทีหลัง แต่เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกันการคอรัปชันมี
่ อยู่
กาลังอยูใ่ นระหว่างการค้น ไม่ทราบว่าได้รบั CD รายงานประจาปี ไหมครับ
นางสาวก้อยทิพย์ สีวริ ะวานิชย์กลุ ไมได้รบั proxy หรือ อะไรเลย อยากจะให้ประธานชีแ้ จงเกีย่ วกับ
บริษทั จะทาอย่างไรไม่ให้เกิดการทุจริต
ท่านประธานฯ ได้ทาการชีแ้ จงว่ารายงานประจาปี ได้สง่ ไปให้ถงึ บ้าน
นางสาวก้อยทิพย์ สีวริ ะวานิชย์กลุ แจ้งว่าไม่ได้รบั เอกสารใดใดจากบริษทั และขอเพิม่ เติมว่าวาระการ
ประชุมไปเร็วมาก ใช้เวลา 40 นาที ไปครบทุกวาระ
เลขานุการบริษทั ชีแ้ จงว่า เราได้ทาตามเกณฑ์การส่งเอกสารของTSD TSD จะเป็ นผูส้ ง่ เอกสารให้กบั ผู้
ถือหุน้ ทุกราย ซึง่ ต้องตรวจสอบทีอ่ ยูข่ องผูถ้ อื หุน้ ว่าเป็ นทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ถูกต้องหรือเปล่า
นางสาวก้อยทิพย์ สีวริ ะวานิชย์กลุ ชีแ้ จงว่าได้รบั หนังสือเชิญประชุมของทุกบริษทั ยกเว้นบริษทั ของคุณ
บริษทั เดียว แต่ของเสนอตรงทีว่ ่าท่านประธานจะต้องชีแ้ จงตอนนี้เพือ่ ทีจ่ ะได้บนั ทึกในวาระการประชุม
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ท่านประธานฯ ได้ให้เลขานุการบริษทั เป็ นผูช้ แ้ี จง เกีย่ วกับนโยบายในการป้ องกันการทุจริตดังนี้
1.
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทุกระดับ ต้องปฏิบตั ติ าม
นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันและจรรยาบรรณธุ
่
รกิจ (Code of Conduct) โดยต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับ
เรือ่ งคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2.
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระทาทีเ่ ข้าข่าย
คอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้ สงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีก่ าหนดให้ทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการติดตามการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว้
3.
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีแ่ จ้งเรือ่ งทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ่
เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4.
ผูท้ ก่ี ระทาคอร์รปั ชัน่ เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึง่ จะต้องได้รบั
การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมาย หาก
การกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
5.
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรูแ้ ละทาความเข้าใจกับ
บุคคลอืน่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ในเรือ่ งทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
6.
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมุง่ มันที
่ จ่ ะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ดึ มันว่
่ าการคอร์รปั ชันเป็
่ น
สิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้ ทัง้ การทาธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
7.
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับ
องค์กรใดๆ ทีเ่ ข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับขัน้ ตอนการทุจริตคอร์รปั ชัน่
นายรัฐพงศ์ ทวีแสงสกุลไทย มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกีย่ วกับการลดดอกเบีย้ เงินกู้ มีความ
เป็ นไปได้ไหมทีจ่ ะออกหุน้ กู้ เหมือนบริษทั SPCG เพือ่ ลดดอกเบีย้
ท่านประธานฯ จะรับไว้พจิ ารณา และชีแ้ จงว่าในการจะออกหุน้ กูน้ นั ้ ก็เป็ นวิธหี นึ่งทีจ่ ะลดค่าใช้จ่าย ซึง่ ถ้า
เป็ นบริษทั ทีม่ คี วามนิยมสูงก็จะสามารถลดต้นทุนได้มาก แต่ถา้ หากออกหุน้ กูแ้ ล้วขายยากก็ตน้ ทุนอาจจะ
สูงขึน้ จะรับไว้เปรียบเทียบและพิจารณาในการกูเ้ งินเพือ่ ให้ดอกเบีย้ ต่าทีส่ ดุ
นายรัฐพงศ์ ทวีแสงสกุลไทย แผนทีม่ อี ยูใ่ นมือแล้ว 100MW หรือ 150MW ในแง่ทจ่ี ะทาให้ครบ 100MW
สาหรับโครงการปั ตตานี อยากทราบแผนงานก่อสร้าง หรือแนวทางทีท่ าอยูใ่ ห้ชดั เจน ข้อที่ 2 ในระยะยาว
ทีเ่ ป็ น 150MW ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
คุณเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ในส่วนของ PTG1 ได้รบั LOI จากทาง EGAT สาหรับ PTG เราได้ยน่ื ไป
46MW แบ่งเป็ น 2 เฟส 23 และ 23 MW เฟสที่ 1 ได้รบั LOI จาก EGAT ในระบบ SPP ในส่วนของ
PTG2 อยูใ่ นกระบวนการทีเ่ รากาลังยืน่ ขอเข้าไป ในส่วนของ PTG1 หลังจากทีเ่ ราได้รบั EIA เราก็ประกบ
แล้วยืน่ กลับเข้าไปที่ EGAT เราก็จะได้ PPA มา PTG1แบบจะเสร็จภายในอาทิตย์หน้า แล้วจะเริม่ งานดิน
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เลย ต้องเรียนให้ทราบว่า PTG1และ PTG2 อยูบ่ นทีด่ นิ เดียวกัน การสร้างของเฟสที่ 1 จะเผือ่ งาน civil
ของเฟสที่ 2 ไว้ดว้ ย ถ้าเฟสที2่ เราได้มา ระยะเวาลาในการก่อสร้างจะน้อยลง แค่เอาเครือ่ งจักรมาติดตัง้
ถัดมาในเรือ่ งของแผน 150 MW ซึง่ จะสอดคล้องกับแผนของภาครัฐทีจ่ ะมีประกาศออกมา 36MW ซึง่ จะ
เข้าประมูลอยูใ่ นช่วงของเดือน มิถุนายน ซึง่ ในส่วนตรงนี้ ทางบริษทั ได้เตรียมความพร้อมในเรือ่ งของการ
เข้าประมูลไว้นานแล้ว เพราะฉะนัน้ จะมีอกี 36MW คิดเป็ นเลขกลมๆ ประมาณ 30MW อีก 20MW ทีจ่ ะ
ทาให้ครบแผน ปั จจุบนั มีบริษทั ทีเ่ สนอให้เราพิจารณาเข้าไปร่วมทุน หรือเสนอขาย ซึง่ อยูใ่ นแผนด้วย ซึง่
จะพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นทีว่ ่าน่าสนใจไหม และมีความเสีย่ งตรงจุดไหน ปั จจุบนั โครงการทีศ่ กึ ษาอยูม่ ี
ประมาณ 3-4 โครงการ ทีม่ าเสนอ เพราะฉะนัน้ จากการประมูล 30MW และ ทีน่ ามาเสนอขายอีก 20MW
รวมเป็ น 150MW ถัดมาก็คอื ว่าถ้าภาครัฐไม่ได้ชะลอเรือ่ งของการเปิ ดประมูล จากข้อมูลทีม่ อี ยู่ จะมีการ
เปิ ด สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้นาร่อง และหลังจากนัน้ จะเปิ ดทัง้ ประเทศ เราก็คงจะเข้าไปและเน้นใน
ส่วนของภาคใต้เป็ นหลัก เพราะฉะนัน้ แผนทีเ่ ราพูดไปไม่ว่าจะ 150MW หรือ 200MW เรามองแต่ใน
ประเทศเท่านัน้ แผนในต่างประเทศเรายังไม่ได้เอามาเกีย่ วข้อง ส่วนเรือ่ งในต่างประเทศต้องใช้ระยะเวลา
ในการศึกษา 2-3 ปี เพราะลักษณะในการดาเนินธุรกิจของเราเป็ นในลักษณะพัฒนามากกว่าการซือ้ อะไร
ทีเ่ ราเรียนรูแ้ ละเริม่ ตัง้ แต่ตน้ เราจะเห็นหมด เพราะฉะนัน้ จุดเสีย่ งและกับดักระหว่างทางมันจะน้อยกว่า
เพราะฉะนัน้ TPCH เลือกทีจ่ ะพัฒนาด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็ นทีล่ าวก็ดหี รือทางฝั ง่ กัมพูชาก็ดี แต่ใน
ระยะเวลา 2-3ปี กเ็ ติบโตอยูต่ ลอด ปี น้ี รวม 40MW ปี หน้า 60MW ปี 61 100-150MW อันนี้อาจจะรวมที่
ประมูลได้ ก่อสร้างเร็ว รวมทัง้ การศึกษาโครงการ และเข้าไปซือ้ โรงไฟฟ้ าประมาณนี้ครับ
คุณทันพงศ์ กันสลารักษ์ มาด้วยตนเอง มีขอ้ เสนอแนะ สไลด์คอ่ นข้างตัวเล็ก จากทีอ่ ยูต่ รงกลางห้องยัง
มองไม่คอ่ ยเห็น และแต่ละวาระค่อนข้างไปเร็วไปนิดนึง อยากให้อธิบายในรายละเอียดนิดนึง
ท่านประธานฯ รับไว้พจิ ารณาและปรับปรุงในปี ถดั ไป
คุณทันพงศ์ กันสลารักษ์ อยากทราบว่าในแต่ละโรงงานเปลีย่ นวัตถุดบิ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ไหม ใน
อนาคตหากวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในแต่ละโรงงานไม่พอจริงๆจะแก้ปัญหาอย่างไร
คุณรุง่ ศักดิ ์ บุญชู อย่างทีค่ ณ
ุ เชิดศักดิ ์มักจะพูดบ่อยๆ ว่าเราออกแบบเป็ นชนิดทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงได้หลากหลาย
เพราะฉะนัน้ เราสามารถมีเชือ้ เพลิงทีส่ ามารถทดแทนได้ ยกตัวอย่างเช่นภาคใต้เราออกแบบไว้สาหรับไม้
ยางพาราซึง่ เป็ นปี กไม้ และตอไม้ แต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถใช้ปาล์มได้ในปริมาณ 50% อย่างที่
MWE เราออกแบบไว้สาหรับแกลบกับไม้ แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีเชือ้ เพลิงพวกชานอ้อย เหง้ามัน
สัมปะหลัง ฟางข้าว สามารถนามาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงได้ เพราะฉะนัน้ วัตถุดบิ เหล่านี้เป็ นตัวปิ ดความเสีย่ ง
เงือ่ นไขก็งา่ ยๆ เราเอาเชือ้ เพลิงทีม่ คี วามชืน้ ไม่เกิน 50%มาทา เพราะฉะนัน้ เราจะครอบคลุมความเสีย่ ง
ของเชือ้ เพลิงค่อนข้างมาก สมัยก่อนในการออกแบบโรงไฟฟ้ าจะใช้แกลบ แกลบจะมีความชืน้ 10% จึง
ออกแบบเตาเผารองรับความชืน้ ได้ไม่เกิน 25% พอเอาไม้มาเผาก็มปี ั ญหา ซึง่ เตาเของเราสามารถรับ
เชือ้ เพลิงได้หลากหลายและรับความชืน้ ได้ถงึ 50% อย่างของ MGP ตอนนี้เราออกแบบไว้สาหรับใช้กบั
มะพร้าว ซึง่ เป็ นปลอกมะพร้าว ทางมะพร้าว ในขณะเดียวกันสามารถใข้เชือ้ เพลิงอืน่ เช่นไม้ได้ ตอนนี้เราก็
ใช้ไม้สบั อยู่ ทาให้เราสามารถปรับราคาเชือ้ เพลิงได้ เช่นตอนนี้แกลบราคา 1100 บาท เราก็ใช้ไม้ราคา
800 บาทมาใช้ ซึง่ นี่จะเป็ นการปิ ดคความเสีย่ งเชือ้ เพลิง ในการทีจ่ ะขึน้ โรงไฟฟ้ าแต่ละโรง เราจะทาการ
สารวจความเพียงพอของเชือ้ เพลิงรวมทัง้ คูแ่ ข่งและ Demand ทีจ่ ะเกิดขึน้ ซึง่ ในภาคใต้เรามีไม้ยางอยู่
จานวนกีไ่ ร่ ผลิตได้กต่ี นั ต่อปี หรือมีคนทีจ่ ะมาแย่งใช้ไม่ว่าจะเป็ นโรงไฟฟ้ าหรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง ส่วน
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ใหญ่จะเป็ นเชือ้ เพลิงทีม่ ากเกินพอ ส่วนในบริเวณอืน่ เช่น MGP เราได้มกี ารจ้างบริษทั สารวจเชือ้ เพลิง
มะพร้าว ว่ามีเพียงพอหรือไม่ในตอนแรก
คุณธนพล อยากให้บริษทั พิจารณา ESOP ให้กบั ผูบ้ ริหารในระดับ Operation ในราคาทีส่ งู เพราะว่า
ผูบ้ ริหารก็จะได้ถอื หุน้ ของบริษทั คาถาม PTG2 ทีก่ าลังบอกว่ายืน่ ขอเข้าไป ถึงขัน้ ตอนไหนแล้ว แล้ว
โอกาสทีจ่ ะได้มมี ากน้อยแค่ไหน คาถามที่ 2 36MW ทีภ่ าคใต้ เห็นคูแ่ ข่งเข้ามามากมายเหลือเกิน เรา
มันใจหรื
่
อมีจุดแข็งอะไรทีท่ าให้เรามันใจว่
่ าจะได้ถงึ 36MW
คุณเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ในส่วนของ PTG 2 และการประมูลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางบริษทั
ได้ให้ความสาคัญ และให้ความสาคัญ PTG2 ไม่น้อยไปกว่าทุกเฟส เราพยายามทีจ่ ะผลักดันในส่วนของ
โครงการนี้ มันจะมีเงือ่ นไขทีเ่ รายังไม่สามารถพูดได้ แต่บริษทั ก็พยายามทีจ่ ะผลักดันโครงการนี้ โอกาสมี
แต่ให้บอกเป็ นเปอเซ็นต์คงจะพูดอะไรมากไม่ได้ ในส่วนของ 36MW สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรงนี้
เอง นักลงทุนหรือผูถ้ อื หุน้ เราไม่คอ่ ยกังวลมากนักกับบริษทั ทีไ่ ม่มพี น้ื ฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนทีอ่ ยูใ่ นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว เราน่าจะเก็บมาคิดมากกว่า ในการทาธุรกิจในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มนั มี Barrier อยูแ่ ล้ว เราในฐานะทีเ่ ป็ นบริษทั ลูกของ TPOLY เข้าไปทางานทัง้ แต่ปี 2549
เราเห็นหมดว่าการทีจ่ ะอยูห่ รือเริม่ ธุรกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องทาอย่างไรบ้าง มันก็จะมี
ข้อจากัด มี Barrier ของมันอยู่ เพราะฉะนัน้ บริษทั ทีไ่ ม่มพี น้ื เพเลยและเข้าไปประมูล ปั ญหาของโรงไฟฟ้ า
ชีวมวลก็จะเป็ นเรือ่ งของชุมชนและความมันคงในพื
่
น้ ที่ ซึง่ เราไม่อยากจะบอกว่าคูแ่ ข่งจะยังไง แต่เรา
อยากจะบอกว่า ตัวเรามีความชานาญในพืน้ ทีม่ ากกว่าคูแ่ ข่งทีจ่ ะเข้าประมูลในจุดนี้มากกว่า
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิม่ เติมอีก
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านและกล่าวปิ ดประชุม เวลา 11.16 น.
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