สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิ จารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
ของ
บริ ษทั ที พีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา
ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชัน่ ห้องเมจิก 3 ชัน้ 2
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่ เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดร. ธนู กุลชล
นางบุญทิพา สิมะสกุล
นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
นายนรชัย ศรีพมิ ล
นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล
นายปฐมพล สาวทรัพย์
นายพล คงเสือ

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

ผู้บริ หารที่ เข้าร่วมประชุม
1.

นางสาวสมพิศ แสนเรือง

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1.
2.
3.

นางสาวยุพาวดี ไชยยะ
เลขานุการบริษทั
นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย และทีมงานทีป่ รึกษาการเงินอิสระจากบริษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด
นางสาวมนัญญา ฐิตนิ นั ทวรรณ
ทีป่ รึกษากฎหมายอิสระ

ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษทั
ชีแ้ จงเกีย่ วกับวิธกี ารดาเนินการประชุมและขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
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 หุน้ หรือผูร้ บั มอบ
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ฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชือ่ และนามสกุล และในกรณีทเ่ี ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องแจ้งชือ่
ผูถ้ อื หุน้ ทีต่ นรับมอบฉันทะมาให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
3. ภายหลังทีท่ า่ นได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใน
วาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั
4. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะ
ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียง สาหรับวาระที่ 1 ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน และสาหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษทั จะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง หักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนนเห็นด้วย
ในวาระนัน้ ๆ ในกรณีทไ่ี ม่มผี ใู้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอืน่ ให้ถอื ว่าทีป่ ระชุม
เห็นชอบ หรืออนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์
กรณีดงั ต่อไปนี้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
1. บัตรลงคะแนนทีม่ กี ารทาเครือ่ งหมายมากกว่า 1 ช่อง
2. บัตรลงคะแนนทีม่ กี ารขีดฆ่าและไม่มลี ายมือชื่อกากับ
3. บัตรลงคะแนนทีล่ งคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงทีม่ อี ยู่

เริ่ มการประชุม
ดร. ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มี ผู้ถอื หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 451 ราย นับจานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิ้น 247,322,754 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 61.6458 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั (หุน้ ของบริษทั ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วมีจานวนทัง้ สิน้ 401,200,000 หุน้ ( ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั แล้ว
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ แ จ้ง ว่ า การประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษัท ได้ถู ก จัด ขึ้น เมื่อวัน ที่ 26
เมษายน 2560 และบริษทั ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริงและจัดทารายงานการประชุมส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด โดยสาเนารายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 มีรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2560 (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1(
ภายหลังการชีแ้ จงได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ใู้ ดซักถาม จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2560
มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2560 ตามทีเ่ สนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นด้วยจานวน

246,736,869

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ -

ไม่เห็นด้วยจานวน

-

เสียง

งดออกเสียงจานวน

-

เสียง

ก่อนเริม่ การพิจารณาวาระที่ 2 ประธานฯ ได้แจ้งว่า เนื่องด้วยเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ะพิจารณาอนุมตั ใิ นวาระที่ 2
ถึงวาระที่ 5 เป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวล ดังนัน้ หากทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ย่อยลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวล บริษทั จะไม่มคี วามจาเป็ นต้อง
พิจารณาวาระที่ 3 เรือ่ งการเข้าทาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
วาระที่ 4 การให้สตั ยาบันการซื้อทีด่ นิ ของบริษทั ย่อยจากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน และวาระที่ 5 การซื้อทีด่ นิ
เพิม่ เติมจากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันอีกต่อไป เนื่องจากเรื่องพิจารณาในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ดังกล่าวเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการให้การลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลดังกล่าว
วาระที่ 2

พิ จารณาและอนุมตั ิ การลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลของบริ ษทั ย่อย
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูก้ ล่าวรายงานต่อทีป่ ระชุม
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้แจ้งว่า ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 6/2560 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้บริษัท ทีพซี เี อช เพาเวอร์ 1 จากัด (ที พีซีเอช 1) บริษทั ทีพซี ี
เอช เพาเวอร์ 2 จ ากัด (ที พี ซี เอช 2) บริษัท ทีพ ีซีเอช เพาเวอร์ 5 จ ากัด (ที พี ซี เอช 5) และบริษัท
ปั ตตานี กรีน จากัด (ปัตตานี กรีน) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั (บริษทั ถือหุน้ ในแต่ละบริษทั ในสัดส่วน
ร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนของแต่ละบริษทั ย่อย( ลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวล ดังนี้
ที พีซีเอช 1 จะดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กาลังการผลิตเสนอขายไม่
เกิน 9.2 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ต่ี าบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ภายใต้งบประมาณรวมจานวน
800,000,000บาท (แปดร้อยล้านบาท( ซึง่ รวมค่าทีด่ นิ ค่าก่อสร้าง เครือ่ งจักร อุปกรณ์และอะไหล่
ที พีซีเอช 2 จะดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กาลังการผลิตเสนอขายไม่
เกิน 9.2 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ต่ี าบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ภายใต้งบประมาณรวมจานวน
788,000,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบแปดล้านบาท( ซึง่ รวมค่าทีด่ นิ ค่าก่อสร้าง เครือ่ งจักร อุปกรณ์และ
อะไหล่
ที พีเอช 5 จะดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ตัง้ อยูท่ ต่ี าบลบางปอ อาเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส กาลังการผลิตเสนอขายไม่เกิน 6.3 เมกะวัตต์ ภายใต้งบประมาณรวมจานวน
648,000,000 บาท (หกร้อยสีส่ บิ แปดล้านบาท( ซึง่ รวมค่าทีด่ นิ ค่าก่อสร้าง เครือ่ งจักร อุปกรณ์และ
อะไหล่
ปัตตานี กรีน จะดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็ก (SPP) ตัง้ อยูท่ ต่ี าบลลิปะสะโง อาเภอ
หนองจิก จังหวัดปั ตตานี กาลังการผลิตเสนอขายไม่เกิน 21 เมกะวัตต์ ภายใต้งบประมาณรวมจานวน
1,721,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยีส่ บิ เอ็ดล้านบาท( ซึง่ รวมค่าทีด่ นิ ค่าก่อสร้าง เครือ่ งจักร อุปกรณ์
และอะไหล่
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รายละเอียดการเข้าลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวล ปรากฎตามสารสนเทศเกีย่ วกับการได้มาซึง่
สินทรัพย์ และการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2(
การลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลดังกล่าวเป็ นการทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบีย นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลัก เกณฑ์ ในการท า
รายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 (ประกาศเรื่องได้มาหรือจาหน่ ายไป( ทัง้ นี้ แต่ละรายการมีขนาดมูลค่ารายการเท่ากับ
ร้อ ยละ 16.90 ร้อ ยละ 16.64 ร้อ ยละ 13.69 และร้อ ยละ 36.35 ของมู ล ค่ า สิน ทรัพ ย์ร วมของบริษั ท
(ตามลาดับ( และเมื่อคานวณขนาดของรายการทัง้ 4 รายการข้างต้นรวมกัน จะทาให้ขนาดของรายการ
เท่ากับ ร้อยละ 83.58 ของมูลค่าสินทรัพ ย์รวมของบริษัท รายการดังกล่าวถือว่าเป็ น รายการได้ม าซึ่ง
สินทรัพย์ รายการประเภทที่ 1 ซึ่งมีมลู ค่ามากกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ากว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าสินทรัพย์
รวมของบริษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทั จึงมีหน้าทีต่ อ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการโดยมี
สารสนเทศขัน้ ต่าตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจาหน่ ายไป และขออนุ มตั กิ ารเข้า
ทารายการดังกล่าวจากผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย (รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แต่ละรายการปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วยลาดับที่ 2 และความเห็นของทีป่ รึกษาการเงินอิสระปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3)
ภายหลังการชีแ้ จงได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
คุณอนุ ว่องสารกิจได้ถามถึงเรื่องความเพียงพอของเชือ้ เพลิงในพื้นที่ รวมไปถึงกระบวนการรวบรวมไม้
ยางพาราซึ่งเป็ น วัตถุดิบ หลักของโรงไฟฟ้ า ความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ย งในพื้น ที่ข อง
โครงการ และได้ถามเพิม่ เติมถึงราคาลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้ าในแต่ละทีว่ ่ารวมค่าทีด่ นิ เข้าไปหรือยัง
คุณเชิดศักดิ ์ได้ชแ้ี จงว่า จากการศึกษาศักยภาพเชือ้ เพลิงเฉพาะไม้ยางพาราในพืน้ ทีภ่ าคใต้อย่างละเอียด
นัน้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทีส่ ามารถสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวลจากไม้ยางพาราได้ประมาณ 400 เมกะวัตต์
แต่ในขณะนี้มโี รงไฟฟ้ าต่ ากว่า 200 เมกะวัตต์ แสดงให้เห็นถึงความเพียงพอของเชื้อเพลิงในพื้นที่ การ
ประมูลได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้ ารวม 26 เมกะวัตต์ (TPCH1 TPCH2 และ TPCH5) นัน้ ทาให้บริษทั มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดในพื้น ที่อยู่ป ระมาณ 60% ของทัง้ หมด ทางบริษัทยังได้วางแผนธุรกิจโดยให้
บริษทั นราพารา จากัด ซึ่งเป็ นเจ้าของกิจการโรงไม้ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในพื้นทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้มา
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละโรงไฟฟ้ าอีกด้วย เป็ นการบริหารความเสีย่ งจากการขาดแคลนเชือ้ เพลิงได้เป็ นอย่าง
ดี ส่วนราคาของโครงการทีแ่ จ้งไปนัน้ ได้รวมราคาทีด่ นิ ไว้แล้ว
ส่วนเรือ่ งของความปลอดภัยนัน้ นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่าทางบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด
(มหาชน( ได้มกี ารเข้าไปทางานในพื้นทีภ่ าคใต้ตงั ้ แต่ปี 2549 ส่งผลให้ไทยโพลีคอนส์มคี วามสัมพันธ์ทด่ี ี
กับประชาชนในพื้นที่ โดยอธิบายเพิม่ เติมว่าธุรกิจโรงไฟฟ้ านัน้ เป็ นธุรกิจทีช่ ่วยพัฒนาชุมชน จากการที่
โรงไฟฟ้ าต้องรับซื้อเชือ้ เพลิงในพืน้ ทีจ่ ากผูป้ ระกอบการรายย่อย เป็ นการสร้างรายได้และสร้ างงานให้กบั
ประชาชนอีกด้วย บริษทั ยังให้เงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้ าจานวนหนึ่งสตางค์ต่อหนึ่ง
หน่ วยไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้ เป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ในเรื่องของสิง่ แวดล้อมนัน้
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การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ของโครงการปั ตตานีได้ทารับอนุมตั เิ ป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วก่อนที่
จะลงทุนซือ้ ทีด่ นิ ส่วนโครงการ TPCH 1 และ TPCH 2 ตอนนี้ทางผูว้ ่าราชการจังหวัดได้อนุ มตั กิ ารศึกษา
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย (ESA( แล้วเช่นกัน
คุณ วิย ะดา คงเสรีได้ถามถึงสาเหตุท่ที าให้ดชั นี ช้ี วดั ด้านการลงทุน (IRR และ Payback Period( ของ
โครงการปั ตตานีนัน้ ดีกว่าของโครงการ TPCH 1 TPCH 2 และ TPCH 5 นัน้ มาจากอะไร โดยนายเชิด
ศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้อธิบายว่าโครงการปั ตตานีนัน้ ได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า (PPA) อยู่ภายใต้ระบบ
ADDER ทีต่ อนนี้ราคาค่าไฟอยู่ทป่ี ระมาณ 3.80 บาท โดยเป็ นราคาค่าไฟทีส่ งู กว่าโครงการอื่นทีป่ ระมูล
ได้มา ส่งผลให้คา่ ดัชนีชว้ี ดั ด้านการลงทุนออกมาดีกว่า
คุณ ธนพลได้ส อบถามถึงรายละเอีย ดความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงชนิ ด อื่น ในพื้น ที่น อกจากไม้
ยางพารามาเป็ นเชือ้ เพลิงให้กบั โรงไฟฟ้ านัน้ ทาได้หรือไม่ โดยนายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ให้ขอ้ มูลว่า
โรงไฟฟ้ าของทุกโครงการได้ถกู ออกแบบให้สามารถใช้วตั ถุดบิ ทางการเกษตรหลายชนิด (Multi-Fuel( มา
เป็ นเชือ้ เพลิง เช่น แกลบและทลายปาล์ม โดยยกตัวอย่างถึงโรงไฟฟ้ าช้างแรกทีม่ กี ารนารากไม้ยางพารา
มาเป็ นเชือ้ เพลิง และโครงการแม่วงศ์ท่ีใช้แกลบอยู่ โดยดร. ธนู กุลชล ได้กล่าวเสริมถึงความมันคงของ
่
เชื้อเพลิงว่า ตามธรรมชาติของไม้ยางพารานัน้ จะต้องถูกตัดโค่นทุก 25 ปี เนื่ องจากไม่สามารถให้น้ า
ยางพาราได้ และจะมีการปลูกใหม่เพื่อทดแทนต้น เก่า ทาให้ม ีการหมุน เวีย นของการเพาะปลูกของ
เชื้อเพลิงอยู่ตลอดเวลา อีกทัง้ การมีหุน้ ส่วนเป็ นโรงไม้ท่ใี หญ่ทส่ี ุดในภาคใต้เป็ นการลดความเสีย่ งเรื่อง
เชือ้ เพลิงได้ดรี ะดับหนึ่งอีกด้วย
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ย่อย
ลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลตามรายละเอียดทีน่ าเสนอ
มติ
ที่ป ระชุมได้พ ิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ ให้บ ริษัทย่อยลงทุนก่อสร้างโครงการ
โรงไฟฟ้ าชีวมวล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจานวน

วาระที่ 3

247,207,754

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจานวน

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

-

งดออกเสียงจานวน

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

-

พิ จารณาและอนุมตั ิ การเข้าทาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชี วมวลของบริ ษทั ย่อยกับ
บุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้น ายเชิด ศักดิ ์ วัฒ นวิจิตรกุล กรรมการผู้จดั การ เป็ น ผู้กล่ าวรายงานต่ อที่
ประชุม
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้แจ้งว่า ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 6/2560 ของบริษทั ซึง่ ประชุมเมือ่
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ทีพซี เี อช เพาเวอร์ 1 จากัด (ทีพีซีเอช 1) บริษทั ทีพซี ี
เอช เพาเวอร์ 2 จากัด (ทีพีซีเอช 2) บริษทั ทีพซี เี อช เพาเวอร์ 5 จากัด (ที พีซีเอช 5) และบริษทั
ปั ตตานี กรีน จากัด (ปัตตานี กรีน) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั เข้าทาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการ
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โรงไฟฟ้ าชีวมวลกับบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน( (ไทยโพลีคอนส์( ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1(

ทีพซี เี อช 1 เข้าทาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กาลังการผลิต
เสนอขายไม่เกิน 9.2 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ต่ี าบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีงบประมาณการ
ก่อสร้างจานวน 667,150,000 บาท (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมืน่ บาท(

(2(

ทีพซี เี อช 2 เข้าทาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กาลังการผลิต
เสนอขายไม่เกิน 9.2 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ต่ี าบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีงบประมาณการ
ก่อสร้างจานวน 654,320,000 บาท (หกร้อยห้าสิบสีล่ า้ นสามแสนสองหมืน่ บาท(

(3(

ทีพซี เี อช 5 เข้าทาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กาลังการผลิต
เสนอขายไม่เกิน 6.3 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ต่ี าบลบางปอ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี
งบประมาณการก่อสร้างจานวน 520,300,000 บาท (ห้าร้อยยีส่ บิ ล้านสามแสนบาท(

(4(

ปั ตตานี กรีนเข้าทาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็ก (SPP( กาลังการผลิตเสนอ
ขายไม่เกิน 21 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ต่ี าบลลิปะสะโง อาเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานีโดยมี
งบประมาณการก่อสร้างจานวน 1,331,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาท(

การเข้าทาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลที่
เกีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
(ประกาศเรื่องรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน( เนื่องด้วยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน( เป็ นผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ของบริษทั และเมื่อคานวณขนาดของรายการว่าจ้างทัง้ 4 รายการตามประกาศเรือ่ งรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันแล้วจะมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 157.38 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั
ทาให้ขนาดของรายการมีมูลค่ ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ณ วันที่
31 มีนาคม 2560 บริษทั จึงต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศตามทีป่ ระกาศเรื่องรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันกาหนด และขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าวจากผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่มสี ่วนได้เสีย (รายละเอีย ดปรากฏตามสารสนเทศ
เกี่ย วกับ การได้ม าซึ่งสิน ทรัพ ย์และการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่ง มาด้ว ยล าดับ ที่ 2( และ
ความเห็นของทีป่ รึกษาการเงินปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3(
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติมอบหมายให้ นางกนกทิพย์ จันทร์พ ลังศรี และนายเชิดศักดิ ์
วัฒนวิจติ รกุล เป็ นผูม้ อี านาจในการเจรจาและเข้าทาสัญญาว่าจ้าง เอกสาร และ/หรือ บันทึก ข้อตกลงที่
เกีย่ วข้องกับการว่าจ้างก่อสร้างดังกล่าว รวมถึงดาเนินการใดเกีย่ วกับการว่าจ้างก่อสร้างดังกล่าวเพื่อให้
การว่าจ้างก่อสร้างดังกล่าวสาเร็จลุล่วง
ภายหลังการชีแ้ จงได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
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คุณอนุ ว่องสารกิจ ได้สอบถามถึงระยะเวลาในการก่อสร้างของโรงไฟฟ้ าว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่และ
ถามถึงความมันใจของผู
่
บ้ ริหารในการสร้างโรงไฟฟ้ าให้เสร็จตามแผนทีก่ าหนดไว้ โดยนายปฐมพล สาว
ทรัพย์ ได้ตอบข้อซักถามว่า จากประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าหลายโครงการในอดีต ส่งผลให้ม ี
ประสบการณ์ ในการก่อสร้างโครงการใหม่ๆมากขึน้ จึงทาให้มนใจได้
ั่
ว่าจะสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้ าให้
เสร็จได้ภายใน 18 เดือนตามแผนทีก่ าหนดไว้
คุณอมร โควานิชเจริญได้ถามถึงสาเหตุต่างๆทีท่ าให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ านัน้
มาจากอะไร
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ให้คาตอบว่าการล่าช้าของโครงการโรงไฟฟ้ านัน้ เป็ นสิง่ ทีฝ่ ่ ายดาเนินการ
ให้ความสาคัญและไม่ได้นิ่งเฉย แต่ได้ความพยายามทีจ่ ะปรับปรุงแก้ไขปั ญหาอยู่เสมอและสาเหตุความ
ล่าช้าแบ่งออกเป็ นสองประเด็น ดังนี้
1. ความไม่แน่ นอนของสภาพอากาศ การทีม่ ฝี นตกเป็ นจานวนมากอาจทาก่อให้เกิดความล่าช้าใน
การก่อสร้างได้ เช่นไม่สามารถเข้าไปถมดินหรือดาเนินการในหน้างานได้
2. การด าเนิ น งานตามกฎระเบีย บที่เพิ่ม เติม ของภาครัฐซึ่งภาครัฐ ต้อ งตรวจสอบและควบคุ ม
กระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้ าอย่างละเอียด โดยต้องเป็ นไปตามกฎระเบียบทีก่ าหนดก่อนทีจ่ ะ
อนุมตั ใิ ห้เริม่ เดินเครือ่ งได้ โดยทางฝ่ ายจัดการของบริษทั ไม่สามารถไปเร่งรัดกระบวนการในส่วน
นี้ได้
ทางฝ่ ายจัดการนาประสบการณ์ ทผ่ี ่านมาในอดีตมาแก้ไขปั ญหา และปรับปรุงเพื่อให้โครงการในอนาคต
ไม่ให้เกิดความล่าช่าและเป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ได้
คุณเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ได้ขอให้ผบู้ ริหารอธิบายเพิม่ เติมถึงกระบวนการของภาครัฐทีเ่ พิม่ ขึน้ ว่ามี
อะไรบ้างและเพือ่ อะไร
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ช้แี จงว่าการทีร่ ฐั บาลเข้ามาตรวจสอบโรงไฟฟ้ าอย่างละเอียดนัน้ ก็เพื่อ
เป็ นการป้ องกันระบบสายส่งของประเทศให้มผี ลกระทบน้อยทีส่ ุดจากการทีจ่ ะมีกระแสไฟฟ้ าเพิม่ ขึน้ ใน
ระบบ และนายพล คงเสือ ได้อธิบายเพิม่ เติมว่า การมีกระแสไฟฟ้ าเพิม่ ขึน้ จะส่งผลกระทบต่อ Loadflow
ของระบบสายส่ง หากระบบสายส่งไม่สามารถรับกระแสไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าใหม่ได้ อาจทาให้เกิดเหตุ
สุดวิสยั เช่นไฟฟ้ าดับขึน้ ได้ ทางภาครัฐจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชดิ เพือ่ เป็ นการบริหารและป้ องกัน
ระบบให้มคี วามมันคง
่ ไม่มเี หตุสดุ วิสยั เกิดขึน้ เมือ่ เริม่ ดาเนินงาน
คุณไชยณรงศ์ จันทร์พลังศรี ได้ช้แี จงเพิม่ เติมถึงกระบวนการก่อสร้างว่าทุกโครงการโรงไฟฟ้ าได้มกี าร
เปิ ดประมูลให้ผรู้ บั เหมาอื่นนอกจากไทยโพลีคอนส์มาดาเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ าด้วย โดยผูเ้ ข้าร่วม
ประมูลส่วนมากจะเสนอเวลาก่อสร้างอยู่ท่ี 2 ปี ทางบริษทั เห็นว่าไทยโพลีคอนส์ มีผลงานในอดีตสามารถ
สร้างโรงไฟฟ้ าได้ภายใน 18 เดือนและมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสร้างโรงไฟฟ้ า โดยไม่ม ี
ปั ญหา มาแล้วหลายโรง จึงมีความไว้วางใจให้ไทยโพลีคอนส์เป็ นผูก้ อ่ สร้างโครงการนี้ต่อไป
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ดร. ธนู กุลชล ได้กล่าวเริมความมันใจให้
่
กบั ผูถ้ อื หุน้ ว่าจากประสบการณ์ การก่อสร้างโรงไฟฟ้ าในอดีต
ของไทยโพลีคอนส์นัน้ ถือว่าค่อนข้างดี การก่อสร้างของโครงการในอนาคตควรจะเป็ นไปตามแผนที่
กาหนดได้ ซึง่ ครอบคลุมโครงการทัง้ 4โครงการ
คุณ ธารา ชลปราณี ได้ส อบถามถึงที่ม าและความเพีย งพอของแหล่ งเงิน ทุ น ที่จ ะใช้ในโครงการทัง้ สี่
โครงการ
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้อธิบายแหล่งทีม่ าของเงินทุนโดยแบ่งออกเป็ น 3 ช่องทาง ดังนี้
1. เงินทีไ่ ด้รบั จากการระดมทุนเมื่อครัง้ ที่นาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จานวน 1.1
พันล้านบาท โดยเงินจานวนนี้สามารถใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าได้ทงั ้ หมด 150 เมกะวัตต์
ซึง่ เป็ นโครงการทีว่ างแผนไว้ถงึ ปี 2561 ซึง่ คลอบครุมโครงการทัง้ 4 โครงการนี้ดว้ ย
2. เงินปั นผลต่างๆของแต่ละโรงไฟฟ้ าทีม่ กี ารดาเนินการแล้วในปั จจุบนั โดยคาดการณ์ ว่าจะได้รบั
เงินปั นผลจากโครงการทุกโครงการรวมกันประมาณ 180-200 ล้านบาทในปี 2560
3. การกูเ้ งินจากธนาคารในประเทศ โดยโครงการ TPCH 1 TPCH 2 และ TPCH 5 นัน้ จะกูเ้ งินจาก
ธนาคารกรุงเทพโดยคาดว่าจะได้รบั อัตราดอกเบี้ย ที่ MLR – 2.0 หรือต่ ากว่า ส่วนโครงการ
ปั ตตานีนนั ้ จะทาการกูย้ มื เงินจากธนาคารกสิกรไทย
คุณจิรนั ธนิน โสภณวิรยิ านนท์ได้ถามเพิม่ เติมถึงในกรณีทถ่ี า้ มีความผิดพลาดของการจ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้า
ระบบสายส่ง ผลกระทบทีต่ ามมาจะก่อให้เกิดปั ญหาร้ายแรงถึงโรงไฟฟ้ าหรือไม่
นายพล คงเสือ ได้อธิบายว่าในกรณีทเ่ี กิดเหตุขดั ข้องในการจ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าระบบสายส่ง ทางระบบจะ
ทาการตัดกระแสไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยโรงไฟฟ้ าจะไม่ได้รบั ความเสียหายหรือ
ผลกระทบอะไร ความเสียหายจะอยูท่ ก่ี ารดาเนินงานของระบบสายส่งเท่านัน้
คุณ นุ ชนาถ ยังชนะ ได้สอบถามเพิม่ เติมถึงจานวนคู่เทียบทีใ่ ช้ในการประเมินราคาว่าจ้างในการก่อสร้าง
โครงการและหลักประกันความปลอดภัยของแต่ละโรงไฟฟ้ าว่ามีอะไรบ้าง
ดร. ธนู กุลชล ได้ชแ้ี จงว่า ในกรณีทม่ี กี ารว่าจ้างบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันมาดาเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ า บริษทั
ต้องทาตามกฏข้อบังคับโดยต้องว่าจ้างองค์กรอิสระมาตรวจสอบประเมินราคาทีว่ ่าจ้างอยู่แล้ว ซึ่งราคาที่
ได้มาจากการประเมินนัน้ มีมูลค่าสูงกว่าที่ทาง ไทยโพลีคอนส์เสนอมา และเพิม่ เติมถึงหลักประกันความ
ปลอดภัยอีกว่า ทุกโครงการได้มกี ารทาประกันภัยอยู่แล้ว รวมทัง้ ประกันรายได้และการประกันภัยทางด้าน
ก่อการร้ายอีกด้วย
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุม ัตใิ ห้ให้ทพี ซี เี อช 1 ทีพซี ี
เอช 2 ทีพซี เี อช 5 และปั ตตานี กรีน ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั เข้าทาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการ
โรงไฟฟ้ าชีวมวลกับไทยโพลีคอนส์ แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey( โดยมีมลู ค่าการก่อสร้างโครงการ
คิดเป็ นเงินรวมประมาณ 3,172,770,000 บาท (สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาท(
ซึง่ เข้าข่ายเป็ นการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศเรื่องรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เนื่องด้วยไทยโพลี
คอนส์มคี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ ในการดาเนินงานอย่างดี และทีผ่ ่านมาไทยโพลีคอนส์ก็
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เป็ นผู้รบั เหมาในโครงการอื่น ๆ ทุกโครงการของบริษัทย่อยของบริษัทและสามารถดาเนินการให้แล้ว
เสร็จตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดและราคาว่าจ้างการก่อสร้างดังกล่าวเป็ นราคาทีส่ มเหตุสมผลบริษทั ย่อยลงทุน
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลตามรายละเอียดทีน่ าเสนอ
มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั ิการเข้าทาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีว
มวลของบริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วยจานวน

77,441,546

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วยจานวน

100

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.0001

งดออกเสียงจานวน

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ -

ในวาระนี้มผี มู้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน จานวน 170,135,792 เสียง
วาระที่ 4

พิ จารณาให้สตั ยาบันการซื้อที่ ดินของบริ ษทั ย่อยจากบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้น ายเชิด ศักดิ ์ วัฒ นวิจิต รกุล กรรมการผู้จดั การ เป็ น ผู้กล่ าวรายงานต่ อที่
ประชุม
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้แจ้งว่า ในการดาเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลแต่ละโครงการ
ดังกล่าวของบริษทั ย่อย บริษทั ย่อยจาเป็ นต้องมีพน้ื ทีเ่ พือ่ ใช้เป็ นสถานทีก่ อ่ สร้างโครงการโรงไฟฟ้ า ชีว
มวลในวาระที่ 2 ข้างต้น ดังนี้
1. พืน้ ทีส่ าหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลของทีพซี เี อช 1 จาเป็ นต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 50
ไร่
2. พืน้ ทีส่ าหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลของทีพซี เี อช 2 จาเป็ นต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 50
ไร่
3. พืน้ ทีส่ าหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลของปั ตตานี กรีน จาเป็ นต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า
130 ไร่
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 6/2560 ของบริษทั ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มมี ติให้
สัตยาบันการซือ้ ทีด่ นิ ของบริษทั ย่อยจากนายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร เพือ่ ใช้เป็ นสถานทีก่ อ่ สร้างโรงไฟฟ้ า
ชีวมวลของบริษทั ทีพซี เี อช เพาเวอร์ 1 จากัด (ที พีซีเอช 1) บริษทั ทีพซี เี อช เพาเวอร์ 2 จากัด (ที พีซี
เอช 2) และบริษทั ปั ตตานี กรีน จากัด (ปัตตานี กรีน) โดยมีรายละเอียดการซือ้ ทีด่ นิ ดังนี้
ทีพซี เี อช 1 ซือ้ ทีด่ นิ จานวน 31 แปลง เนื้อที่ 46-0-15.5 ไร่ เป็ นเงินจานวน 25.321.312.50 บาท (ยีส่ บิ
ห้าล้านสามแสนสองหมืน่ หนึ่งพันสามร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์(
ทีพซี เี อช 2 ซือ้ ทีด่ นิ จานวน 18 แปลง เนื้อที่ 32-2-11 ไร่ เป็ นเงินจานวน 17,890,125 บาท (สิบเจ็ดล้าน
แปดแสนเก้าหมืน่ หนึ่งร้อยยีส่ บิ ห้าบาท(
18

ปั ตตานี กรีน ซือ้ ทีด่ นิ จานวน 32 แปลง เนื้อที่ 135-2-52 ไร่ เป็ นเงินจานวน 76,500,000 บาท (เจ็ดสิบ
หกล้านห้าแสนบาท(
เนื่องด้วยนายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของทีพซี เี อช 1 และทีพซี เี อช 2 และเป็ นผูถ้ อื หุน้ (รวมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง( ในสัดส่วนร้อยละ 99 ของทุน
จดทะเบียนและชาระแล้วในบริษทั นราพารา จากัด ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียนของปั ตตานี กรีน ถือเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามข้อบังคับของบริษทั และบริษทั ย่อยทีม่ ี
ข้อกาหนดว่าในกรณีทบ่ี ริษทั ย่อยมีการทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ย่อย ต้องปฏิบตั ติ าม
ประกาศเรือ่ งรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เหตุผลและความจาเป็ นทีจ่ ะต้องซือ้ ทีด่ นิ จากนายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (สิง่ ทีส่ ง่ มา
ด้วยลาดับที่ 2)
ทัง้ นี้ เมื่อคานวณขนาดของรายการทัง้ 3 รายการตามประกาศเรื่องรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันแล้วมีมูลค่า
ขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 5.94 ของมูล ค่าสิน ทรัพ ย์ท่มี ีตัวตนสุท ธิข องบริษัท ณ วัน ที่ 31 มีน าคม
2560 ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ขอมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษัท บริษทั จึง
ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศตามทีป่ ระกาศเรือ่ งรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกาหนด และขออนุมตั ิ
การเข้าทารายการดังกล่าวจากผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ภายหลังการชีแ้ จงได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
คุณสุวิทย์ จันทร์อาพรได้สอบถามเพิม่ เติมเกี่ยวกับขัน้ ตอนและกระบวนการต่อรองของบริ ษัทเพื่อให้
ได้มาถึงทีด่ นิ ผืนนี้เนื่องจากว่าราคาทีซ่ อ้ื มามีคา่ สูงกว่าราคาประเมินอยูพ่ อสมควร
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่าราคาทีผ่ ปู้ ระเมินได้ประเมินออกมานัน้ ยังไม่ได้คานึงปั จจัยต่างๆที่
มีความสาคัญต่อการขึน้ โรงไฟฟ้ าเข้าไปด้วย แต่เป็ นแค่การประเมิน ราคาที่ดนิ ทัวไปเท่
่
านัน้ การเลือก
ที่ดิน สาหรับการขึ้นโรงไฟฟ้ าในแต่ละที่นัน้ ต้องคานึ ง 4 ปั จจัยใหญ่คอื การเข้าถึงของแหล่งเชื้อเพลิง
แหล่งน้ า ศักยภาพสายส่ง และทีส่ าคัญที่สุดคือมวลชน ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็จะไม่สามารถขึน้
โรงไฟฟ้ าได้ทาให้การเลือกพื้นดินที่ตัง้ ของโครงการเป็ นเรื่องสาคัญ ในกรณีน้ี มวลชนเป็ นปั จจัยหลัก
เนื่องจากการทีจ่ ะขึน้ โรงไฟฟ้ าแต่ละโรงนัน้ ทางโครงการต้องได้รบั การยินยอมจากประชาชนในพื้นซึง่ มี
เป็ นจานวนมากก่อน ถึงแม้ว่าทางบริษทั จะมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ประชาชนในพืน้ ทีแ่ ต่กต็ อ้ งใช้บุคคลใน
พื้นทีเ่ ป็ นผู้รวบรวมการยินยอมเพื่อให้ได้มาถึงทีด่ ินอยู่ดี โดยในที่น้ีผทู้ เ่ี หมาะสมที่สุดคือคุณสมบัติ ชัย
รัตน์มโนกร ผูเ้ ป็ นทัง้ บุคคลในพื้นที่ หุน้ ส่วนของโรงไฟฟ้ าและเจ้าของเชือ้ เพลิง จากปั จจัยต่างๆเหล่านี้
ไม่ได้ถูกรวมในการประเมินราคาทาให้ราคาทีป่ ระเมินออกมานัน้ ต่ากว่าราคาทีบ่ ริษทั ซื้อมา แต่ทางฝ่ าย
จัดการและดาเนินงานได้มกี ารคานวณถึงผลตอบแทนในการลงทุนแล้วว่ายังอยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี ี อีกทัง้ ได้เน้น
ย้าถึงนโยบายในการลงทุนของบริษทั อีกว่า บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในการซื้อทีด่ นิ ก็ต่อเมื่อมีความ
มันใจในโครงการแล้
่
ว โดยยกตัวอย่างถึงโครงการปั ตตานี กรีน ทีม่ กี ารรวบรวมทีด่ นิ ได้ตงั ้ แต่ปี 2556 แต่
ลงทุ น ซื้อ ที่ดิน ในปี 2560 เนื่ องจากว่ า ต้อ งรอให้ท างโครงการได้ร บั การอนุ ม ัติข อง EIA ก่ อ น ซึ่งใช้
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ระยะเวลาในการทาถึงสองปี เพื่อให้มคี วามมันใจถึ
่ งผลตอบรับ ที่จะได้มาจากการลงทุนก่อน โดยทุก
โครงการทีผ่ ่านมาของบริษทั นัน้ ทางบริษทั ไม่เคยมีการซื้อทีด่ นิ ของแต่ละโครงการก่อนทีจ่ ะมีความมันใจ
่
ว่าโครงการนัน้ สามารถขึน้ ได้ เพือ่ ผลตอบแทนทีแ่ น่นอนของการลงทุน
คุณอนุ ว่องสารกิจ ได้สอบถามถึงรายละเอียดของภาษีทด่ี นิ และถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั และ
คุณสมบัตดิ ว้ ยว่าเป็ นอย่างไร เนื่องจากเป็ นบุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อธุรกิจ
ดร.ธนู กุลชล ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ได้คานึงถึงความสัมพันธ์ทด่ี ขี องบริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสียในธุรกิจอยูเ่ สมอ
โดยยึดมันในนโยบายของบริ
่
ษทั ทีจ่ ะทาธุรกิจกับหุน้ ส่วนทุกคนแบบเกือ้ หนุนจุนเจือเพือ่ ให้มปี ระโยชน์กนั
ทัง้ สองฝ่ ายและไม่มกี ารเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพื่อให้ธุรกิจดาเนินต่อไปได้อย่างเรียบง่ายและโปร่งใส
และนายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ตอบคาถามถึงประเด็นเรื่องภาษีทด่ี นิ ว่าทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงไฟฟ้ านัน้ เป็ น
พื้น ที่ท่กี ่อให้เกิด ประโยชน์ ไม่น่ าจะต้องเสียภาษีม าก ส่วนการเสีย ภาษีท่ีดิน ในระยะยาวนัน้ ไม่น่ าจะ
เกิดขึน้ เนื่องจากทางบริษทั ไม่มนี โยบายทีจ่ ะซือ้ ทีด่ นิ มาโดยไม่มแี ผนในการพัฒนาหรือทาโครงการ
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้สตั ยาบันการ
ซือ้ ทีด่ นิ ของทีพซี เี อช 1 ทีพซี เี อช 2 และปั ตตานี กรีน จากนายนายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร ซึง่ เป็ นบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของบริษัทย่อยดังกล่าว เป็ นเงินรวมประมาณ 119,711,437.50 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้าน
เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสีร่ อ้ ยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์( ซึง่ เข้าข่ายเป็ นการทารายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันตามประกาศเรื่องรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เนื่องด้วยในการจัดหาทีด่ นิ ในพืน้ ทีใ่ นเขต 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ซง่ึ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งภัยสูงดังกล่าวจาเป็ นต้องมอบหมายให้บุคคลทีม่ คี วามคุน้ เคยหรือบุคคล
ทีร่ จู้ กั พื้นทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั หาทีด่ นิ ซึ่งนายสมบัติ ชัยรัตน์ มโนกร เป็ นผูท้ ม่ี คี วามคุน้ เคยและรูจ้ กั พื้นทีด่ งั กล่าว
เป็ นอย่างดี สามารถทีจ่ ะให้ขอ้ มูลได้ว่าพื้นที่ใดในเขตดังกล่าวมีความปลอดภัยเหมาะสมกับการลงทุน
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลและสามารถจัดหาทีด่ ินที่เหมาะสมที่ใกล้แหล่งเชื้อเพลิงและสายส่ง
ไฟฟ้ า และดาเนินการรวบรวมทีด่ นิ ให้มจี านวนพื้นทีเ่ พียงพอกับการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวลได้
มติ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันการซือ้ ทีด่ นิ ของบริษทั ย่อยจากบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วยจานวน

231,037,354

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 93.4153

ไม่เห็นด้วยจานวน

15,689,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 6.3435

งดออกเสียงจานวน

569,400

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.2411

ในวาระนี้มผี มู้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน จานวน 120,000 เสียง
วาระที่ 5 พิ จารณาและอนุมตั ิ การซื้อที่ ดินเพิ่ มเติ มของบริ ษทั ย่อยจากบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้น ายเชิด ศักดิ ์ วัฒ นวิจิตรกุล กรรมการผู้จดั การ เป็ น ผู้กล่ าวรายงานต่ อที่
ประชุม
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้แจ้งว่า ในการดาเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลแต่ละโครงการ
ดังกล่าวของบริษทั ย่อยในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษทั ทีพซี เี อช เพาเวอร์ 1 จากัด (ที พีซีเอช 1) บริษทั ที
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พีซเี อช เพาเวอร์ 2 จากัด (ที พีซีเอช 2) และบริษัท ปั ตตานี กรีน จากัด (ปั ตตานี กรีน) จาเป็ นต้องมี
พืน้ ทีเ่ พื่อใช้เป็ นสถานทีก่ ่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีว มวตามรายละเอียดในวาระที่ 4 และบริษทั ย่อยได้
ดาเนินการซือ้ และรับโอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ เพือ่ ใช้สาหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลตามทีข่ อให้
สัตยาบันในวาระที่ 4 ข้างต้นแล้ว ดังนี้
(1) ทีพซี เี อช 1 ได้ซ้อื และรับโอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ จานวน 31 แปลง เนื้อที่ 46-0-15.5 ไร่ แล้วเมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2560
(2) ทีพซี เี อช 2 ได้ซอ้ื และรับโอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ จานวน 18 แปลง เนื้อที่ 32-2-11 ไร่ แล้วเมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2560
(3)

ปั ตตานี กรีน ได้ซ้อื และรับโอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ จานวน 32 แปลง เนื้อที่ 135-2-52 ไร่ แล้วเมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2560

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 6/2560 ของบริษทั ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้
บริษทั ย่อยซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติมจากนายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร ซึง่ เป็ นทีด่ นิ ทีม่ ที ต่ี งั ้ ติดกับทีด่ นิ เดิมทีบ่ ริษทั
ย่อย แต่ละแห่งได้ซอ้ื ไว้แล้วเพือ่ ใช้เป็ นสถานทีก่ อ่ สร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลตามแผนงานของ
โครงการ ดังนี้
(1)
(2)

ทีพซี เี อช 1 ซือ้ ทีด่ นิ จานวน 5 แปลง เนื้อที่ 13-0-19 ไร่ เป็ นเงินจานวน 7,176,125.00 บาท (เจ็ด
ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมืน่ หกพันหนึ่งร้อยยีส่ บิ ห้าบาท(
ทีพซี เี อช 2 ซือ้ ทีด่ นิ จานวน 10 แปลง เนื้อที่ 18-1-04 ไร่ เป็ นเงินจานวน 10,043,000.00 บาท
(สิบล้านสีห่ มืน่ สามพันบาท(

เหตุผลและความจาเป็ น ที่จะต้องซื้อที่ดิน จากนายสมบัติ ชัยรัตน์ มโนกร ซึ่งเป็ นบุ คคลที่เกี่ย วโยงกัน
ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่ วกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (สิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วยลาดับที่ 2) ทัง้ นี้ เมื่อคานวณขนาดของรายการทัง้ 2 รายการตามประกาศเรือ่ งรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
แล้วมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.86 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560 และเมื่อคานวณขนาดรายการการซื้อทีด่ นิ ทัง้ หมด 5 รายการจากนายสมบัติ ชัยรัตน์มโน
กร ดังกล่าวตามประกาศเรื่องรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันแล้วมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.80 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึง่ ขนาดรายการมีมลู ค่ามากกว่าร้อย
ละ 3 ขอมูลค่าสินทรัพ ย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศ
ตามทีป่ ระกาศเรื่องรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกาหนด และขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าวจากผูถ้ อื หุน้
ซึ่งต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ภายหลังการชีแ้ จงได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
คุณอนุ ว่องสารกิจ ได้ถามถึงแนวโน้มของธุรกิจพลังงานทดแทนภายในประเทศและแผนการลงทุนใน
อนาคตของบริษทั ว่าวางเป้ าหมายไว้อย่างไรบ้าง

21

นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่าทางบริษทั ได้ดาเนินธุรกิจตามแผนนโยบายของรัฐบาลทีป่ ระกาศ
ออกมา ซึ่งในตอนนี้ ทางรัฐบาลได้ออกนโยบายให้ม ีการประมูล โครงการพลังงานทดแทนรวมทัง้ สิ้น
ประมาณ 600 เมกะวัตต์ (SPP Hybrid และ VSPP Semi-firm) และยังมีนโยบายของพลังงานจากขยะ
ชุม ชนอีกประมาณ 80 เมกะวัตต์อีกด้วย โดยนโยบายเหล่ านี้ได้แสดงถึงโอกาสที่ดีในการลงทุน เพื่อ
ขยายธรุกจิ และดาเนินการในอนาคตอย่างยังยื
่ นต่อไป
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ย่อยซื้อ
ทีด่ นิ เพิม่ เติมจากนายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นเงิน
รวมประมาณ 119,711,437.50 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสีร่ อ้ ยสามสิบเจ็ดบาท
ห้าสิบสตางค์( เพื่อให้ทพี ซี เี อช 1 และทีพซี เี อช 2 มีพ้นื ที่เพียงพอกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าชีว
มวล ตามรายละเอียดทีน่ าเสนอ
มติ ที่ป ระชุ ม ได้ พ ิจ ารณาแล้ ว จึงมีม ติอ นุ ม ัติใ ห้ ใ ห้ บ ริษั ท ย่ อ ยซื้ อ ที่ดิน เพิ่ม เติม จากนายสมบัติ
ชัยรัตน์มโนกร ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ย่อยดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วยจานวน

231,037,354

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 93.4153

ไม่เห็นด้วยจานวน

15,689,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 6.3435

งดออกเสียงจานวน

569,400

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.2411

ในวาระนี้มผี มู้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน จานวน 120,000 เสียง
วาระที่ 6

พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
คุณธารา ชลปราณีได้ถามถึงเป้ าหมายในอนาคตระยะ 5ปี และ10 ปี ของบริษทั ว่าได้มกี ารวางไว้อย่างไรบ้าง
และมีแนวโน้มทีจ่ ะลงทุนในโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่และในโครงการต่างประเทศด้วยหรือไม่ นายเชิดศักดิ ์ วัฒน
วิจติ รกุล ได้เผยเป้ าหมายทีว่ างไว้ของบริษทั ว่า ทางบริษทั จะทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับภาครัฐโดยภายในปี
2563 จะมีโครงการโรงไฟฟ้ าจากชีวมวลที่ 200 เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้ าจากขยะชุม ชนที่ 50 เมกะวัต ต์
สาหรับปั จจุบนั ยังมีการศึกษาโครงการพลังงานทดแทนต่างๆในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ตอนนี้เลือกที่
จะมุง่ เน้นการลงทุนในประเทศเพือ่ ให้สอดคล้องต่อนโยบายทีท่ างรัฐบาลประกาศออกมาก่อน
คุณปกฤษต์ เทีย รสุรชัยศรีได้ถามถึงคามเห็นของผู้บริหารว่าตัวเลขผลประกอบการของบริษทั สาหรับใน
อนาคตนัน้ จะออกมาในทิศทางไหน
นางสาวสมพิศ แสนเรือง ได้แจ้งว่าตัวเลขผลประกอบการต่างๆนัน้ ถูกเปิ ดเผยในงบการเงิน ซึ่งสามารถ
ศึกษารายละเอียดและอาจนาไปวิเคราะห์ถงึ ผลประกอบการในอนาคตได้ ดร. ธนู กุลชล ได้เสริมเพิม่ เติมส่ง
ท้ายว่าจากผลการดาเนินงานของบริษทั ตัง้ แต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั บริษทั ได้รบั ดาเนินงานอย่างโปร่งใสและ
เป็ นไปตามแผน ส่งผลให้ผลตอบแทนทีต่ ามมานัน้ ค่อนข้างดี ซึ่งในอนาคตทางบริษัทก็มคี วามมุ่งมันที
่ ่จะ
ดาเนินงานให้มคี วามมันคงสื
่ บเนื่องต่อไป
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เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้สละ
เวลามาร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.47 น.

(ลงชือ่ (

ประธานทีป่ ระชุม
(ดร. ธนู กุลชล(

(ลงชือ่ (

เลขานุการทีป่ ระชุม
(นางสาวยุพาวดี ไชยยะ(
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