สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิ จารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ของ
บริ ษทั ที พีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่ เข้าประชุม
1. ดร. ธนู กุลชล
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายนรชัย ศรีพมิ ล
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
กรรมการ
7. นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
8. นายพล คงเสือ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายก่อสร้างและการดําเนินงาน
9. นายปฐมพล สาวทรัพย์
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการที่ ลาประชุม
ผู้บริ หารที่ เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.

นางสาวสมพิศ แสนเรือง
นายรุง่ ศักดิ ์ บุญชู
นางสาวนันท์นภัส สระบงกช

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ
ผูช้ ว่ ยรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1.
2.

นางสาวยุพาวดี ไชยยะ
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลู

ผูช้ ว่ ยรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ/เลขานุการบริษทั
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด

นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษทั ชีแ้ จงว่าจํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมมีผถู้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมด้วยตนเองจํานวน 40 รายและโดยการมอบฉันทะจํานวน 258 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมรวม 298
ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิน้ 220,814,436 หุน้ เท่ากับร้อยละ 55.0385 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั จํานวน 401,200,000 หุน้
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ทัง้ นี้เมื่อเริม่ ประชุมนัน้ มีผถู้ อื หุ้นและผู้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจํานวน 308 ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้
222,483,836 หุ้น คิด เป็ นร้อยละ 55.4546 ของจํา นวนหุ้น ที่จํา หน่ า ยได้แ ล้ว ทัง้ หมดของบริษัท (หุ้น ของบริษัท ที่
จําหน่ ายได้แล้วมีจาํ นวนทัง้ สิน้ 401,200,000 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 37 จึงได้เชิญท่าน
ประธานทีป่ ระชุม ดร.ธนู กุลชล กล่าวเปิ ดการประชุม
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษทั
ชีแ้ จงเกีย่ วกับวิธกี ารดําเนินการประชุมและขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมแต่
ละท่าน จะได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รบั บัตรลงคะแนน กรุณายกมือ
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการแจกให้กบั ท่านต่อไป
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนํ าเสนอข้อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มกี ารลงมติสําหรับวาระนัน้ ๆ กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีทท่ี ่านเป็ น
ผูร้ บั มอบฉันทะ กรุณาแจ้งชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีท่ า่ นรับมอบฉันทะมาให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
3. ภายหลังทีท่ ่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใน
วาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั
ทัง้ นี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการนับ คะแนน เจ้าหน้ าที่ข องบริษัทจะจัด เก็บ บัต รลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ที่
ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง โดยผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บตามลําดับ
4. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1,3,4 และ 5 ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และวาระที่ 8 ต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวน
เสียงทัง้ หมดทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยบริษทั จะนําคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้
หักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้
ๆ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่มผี ใู้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอืน่ ให้ถอื ว่าทีป่ ระชุมเห็นชอบ หรือ
อนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์ ทัง้ นี้ เพือ่ มิให้เป็ นการเสียเวลาระหว่างทีร่ อผลการนับคะแนนเสียงจะให้พจิ ารณาวาระถัดไป
6. ในวาระพิจารณาการแต่งตัง้ กรรมการทางบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาการแต่งตัง้ กรรมการ
เป็ นรายบุคคลซึง่ เห็นได้จากใบลงคะแนนจะแบ่งเป็ น 5.1, 5.2 และ 5.3
7. และเพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีด่ ใี นการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน ทีก่ ล่าวถึงการนับ
คะแนนเสียงในการประชุม บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั Quid Lab เป็ นผูด้ ําเนินการนับคะแนนและขอเชิญผูถ้ อื หุน้
เข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน โดยมีนางสาวสุธาทิพย์ วันทโภคาธรรม เสนอตนเองเป็ นตัวแทนผูถ้ อื
หุน้
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จากนัน้ ประธานกรรมการ จึงได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้
เริ่ มการประชุม
ดร. ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุม
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560
วันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง
รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมทีส่ ง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 1
มติ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2560 ตามทีเ่ สนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
222,431,836 เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 99.9766
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0
งดออกเสียง
52,000 เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.0234
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
308 ราย

วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้น ายเชิด ศักดิ ์ วัฒ นวิจิต รกุล กรรมการผู้จ ัด การ เป็ น ผู้กล่ าวสรุป ผลการ
ดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีผ่ ่านมา ให้ทป่ี ระชุม
ทราบ นายเชิดศักดิ ์ วัฒ นวิจติ รกุล กรรมการผู้จดั การ ได้กล่าวสรุปผลการดําเนิน งานของบริษัทและ
บริษทั ย่อย ดังนี้ ผลการดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ที่ผ่ า นมาบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยมีร ายได้ ร วมจํ า นวน 1,092,675,132.68 บาท และมีกํ า ไรสุ ท ธิร วม
326,282,488.98 บาท รายละเอีย ดผลการดําเนิ น งานของบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงาน
ประจําปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ภาพรวมบริ ษทั ย่อยของ TPCH

บริษทั

สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ
TPCH
(ร้อยละ)

กําลังการผลิ ต
ที่ตงั ้ โครงการ
โรงไฟฟ้ า

ประเภทเชื้อเพลิ ง

รวม/กําลังการ
ผลิ ตเสนอขาย

สถานะของ
โครงการ

(เมกะวัตต์)

จํานวนหน่ วย
ไฟฟ้ าที่
จําหน่ ายปี
2560

เริ่มดําเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว
1. บริษทั ช้างแรก ไบ
โอเพาเวอร์ จํากัด
(CRB)
2. บริษทั แม่วงศ์ เอ็น
เนอยี่ จํากัด (MWE)

73.12

อําเภอทุ่งสัง
นครศรีธรรมราช

ชีวมวลจากต้น
ยางพารา และปาล์ม
นํ้ามัน

9.9/9.2
FiT

COD เมื่อวันที่
15 มีนาคม
2556

77,026,753

85.00

อําเภอแม่วงก์
นครสวรรค์

แกลบ และชีวมวล
จากไม้เบญจพรรณ

9.0/8.0
FiT

COD เมื่อวันที่
12 ตุลาคม
2558

63,880,326
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3. บริษทั มหาชัย กรีน
เพาเวอร์ จํากัด (MGP)
4. บริษทั ทุ่งสัง กรีน
จํากัด (TSG)
5. บริษทั พัทลุง กรีน
เพาเวอร์ จํากัด (PGP)
6. บริษทั สตูล กรีน
เพาเวอร์ จํากัด (SGP)

46.00

อําเภอเมือง
สมุทรสาคร

ชีวมวลจากมะพร้าว
ไม้เบญจพรรณ และ
ไม้ยางพารา

9.5/8.0
FiT

COD เมื่อวันที่
8 เมษายน
2559

66,422,375

65.00

อําเภอทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช

ชีวมวลจากต้น
ยางพารา และปาล์ม
นํ้ามัน

9.5/9.2
FiT

COD เมื่อวันที่
3 ตุลาคม
2559

74,371,592

60.00

อําเภอป่ าบอน
พัทลุง

ชีวมวลจากต้น
ยางพารา และปาล์ม
นํ้ามัน

9.9/9.2
FiT

COD เมื่อวันที่
7 กรกฎาคม
2560

30,300,219

51.00

อําเภอควนกาหลง
สตูล

ชีวมวลจากต้น
ยางพารา และปาล์ม
นํ้ามัน

9.9/8.2
FiT

COD เมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์
2561

-

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
7. บริษทั ปัตตานี กรีน
จํากัด (PTG)

65.0

ชีวมวลจากต้น
อําเภอหนองจิก ปั ตตานี ยางพารา และปาล์ม 23.0/21.0 Adder
นํ้ามัน

65.0

ชีวมวลจากต้น
อําเภอเมืองยะลา ยะลา ยางพารา และปาล์ม
นํ้ามัน

65.0

ชีวมวลจากต้น
อําเภอเมืองยะลา ยะลา ยางพารา และปาล์ม
นํ้ามัน

65.0

อําเภอเมืองนราธิวาส
นราธิวาส

8. บริษทั ทีพีซีเอช
เพาเวอร์ 1 จํากัด
(TPCH1)
9. บริษทั ทีพีซีเอช
เพาเวอร์ 2 จํากัด
(TPCH2)
10. บริษทั ทีพีซีเอช
เพาเวอร์ 5 จํากัด
(TPCH5)

ชีวมวลจากต้น
ยางพารา และปาล์ม
นํ้ามัน

อยูใ่ นกระบวนการตอกเสาเข็ม
กําหนด SCOD
ในไตรมาส 2 ปี 2562

9.9/9.2
FiT

อยูใ่ นกระบวนการงานดิน
กําหนด SCOD
ในไตรมาส 3 ปี 2562

9.9/9.2 FiT

อยูใ่ นกระบวนการงานดิน
กําหนด SCOD
ในไตรมาส 3 ปี 2562

6.3/6.3 FiT

อยูใ่ นกระบวนการงานดิน
กําหนด SCOD
ในไตรมาส 4 ปี 2562

9.5/8.0 FiT

สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าอยู่ระหว่าง
การยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้ า

อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ
11. บริษทั สยาม พาว
เวอร์ จํากัด (SP)

50.0

ขยะชุมชนจากหลุมฝั ง
อําเภอไทรน้อย นนทบุรี กลบ ของ อบจ.
นนทบุรี
บริษทั ย่อยอื่นๆ

12.บริษทั พีเอ เวสต์
แอนด์เอเนอร์จี จํากัด
(PA)

ประกอบธุรกิจผลิตบริหารจัดการ
ระบบการนําขยะมูลฝอย
มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ า
(อยูร่ ะหว่างการขอใบอนุญาต)

45.0
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13. บริษทั ทีพีซีเอช
เพาเวอร์ 6 จํากัด
(TPCH6)

65.0

เพื่อยื่นประมูลโรงไฟฟ้ า
ในอนาคต

99.99

เพื่อยื่นประมูลโรงไฟฟ้ า
ในอนาคต

99.99

เพื่อยื่นประมูลโรงไฟฟ้ า
ในอนาคต

14. บริษทั ทีพีซีเอช
เพาเวอร์ 7 จํากัด
(TPCH7)
15. บริษทั ทีพีซีเอช
เพาเวอร์ 8 จํากัด
(TPCH8)

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เพิ่ม เติมในวาระแต่ไม่มผี ู้ใดซักถาม
ประธานฯ จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560
มติ
วาระที่ 3

ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ

พิ จารณาและอนุมตั ิ งบการเงิ นรวมของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้มอบหมายให้น ายเชิดศักดิ ์ วัฒ นวิจิตรกุล กรรมการผู้จดั การ เป็ น ผู้กล่ าวสรุป ข้อมูลงบ
การเงินของบริษัท สําหรับรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญ ชีแ ล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พ ิจ ารณาสอบทานแล้ว รายละเอีย ดปรากฏตามรายงาน
ประจําปี ทไ่ี ด้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดทีส่ าํ คัญ
ดังนี้
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สินทรัพย์
หนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้
กําไรขัน้ ต้น
กําไร

5,142,616,722.55
2,388,551,827.09
2,754,064,895.46
1,092,675,132.68
507,405,970.52
326,282,488.98

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

มติ ที่ป ระชุม ได้พ ิจ ารณาแล้ว จึงมีม ติอนุ ม ตั ิงบการเงิน รวมของบริษัท สําหรับ รอบปี บ ัญ ชีส้นิ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
223,163,136 เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 99.9786
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0
งดออกเสียง
47,800 เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.0214
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
316 ราย
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระดังต่อไปนี้
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ได้สอบถามถึงหนี้สงสัยจะสูญทีม่ กี ารตัง้ ค่าขึน้ 60 ล้านบาทในปี 2560 ว่ามี
สถานการณ์เป็ นยังไงบ้างและขอให้ชว่ ยอธิบายเพิม่ เกีย่ วกับเรือ่ งนี้
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่าหนี้สงสัยจะสูญทีต่ งั ้ ขึน้ เกิดจากการทีบ่ ริษทั ได้นําเงินไปลงทุนใน
ตั ๋วแลกเงินของบริษทั แห่งหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั นัน้ มีทศิ ทางในการทําธุรกิจได้ไม่คอ่ ย
ดีเท่าไหร่จึงมีการตัง้ หนี้สงสัยจะสูญ เกิดขึ้น และยืนยันว่าจํานวน 60 ล้านบาทนัน้ เป็ นจํานวนที่ต งั ้ เต็ม
จํานวนเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ ในปี 2561 จะไม่มกี ารตัง้ หนี้สงสัยจะสูญเพิม่ เติมอีกและทางบริษทั ได้มมี ติท่ี
จะไม่ลงทุนในตั ๋วแลกเงินอีกเพือ่ ปิ ดความเสีย่ ง โดยปั จจุบนั บริษทั ได้นําเงินทีเ่ หลืออยู่จากการระดมทุนไป
ลงทุนในกองทุนทีม่ คี วามเสีย่ งตํ่าหรือทีเ่ รียกว่า Money Market โดยให้ผลตอบแทนอยูท่ ป่ี ระมาณ 1%
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นายวาริทช์ ลิม่ วิบูลย์ ได้สอบถามถึงสัดส่วนกําไรระหว่าง Majority และ minority ว่าทําไมในแต่ละปี นัน้
มีสดั ส่วนที่ไม่เท่ากัน โดยนายเชิดศักดิ ์ วัฒ นวิจิตรกุล ได้อธิบายว่าโรงไฟฟ้ าที่เริม่ ดําเนิ นการแล้วของ
บริษทั ทัง้ 6 โรงไฟฟ้ ามีสดั ส่วนผูถ้ อื หุน้ ไม่เท่ากัน โดยทางบริษทั ได้ถอื หุน้ เฉลี่ยทุกโรงไฟฟ้ าทีป่ ระมาณ
65% ส่วนกําไรของ Majority ทีไ่ ด้รบั ในปี 2560 นัน้ มีสดั ส่วนน้อยกว่าปี 2559 มาจากการตัง้ หนี้สงสัยจะ
สูญ 60 ล้านบาท ถ้านํ าตัวเลขนัน้ บวกกลับ จะกลับมาเป็ นกําไรจะทําให้สดั ส่วนระหว่าง Majority และ
Minority ในแต่ละปี นนั ้ ค่อนข้างเท่ากัน
วาระที่ 4 พิ จารณาและอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลสําหรับผลการดําเนิ นงานสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูก้ ล่าวสรุปข้อมูลการจ่ายเงิน
ปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวมจํานวน 1,092,675,132.68 บาท งบการเงิน
เฉพาะกิจการมีรายได้ 163,386,312.50 บาท และมีผลการดําเนินงานกําไรรวมจํานวน 59,397,504.49
บาท ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี
2560 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.0563 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 22,587,560.00 บาท โดยบริษทั
ได้มกี ารจัดสรรทุนสํารองตามทีก่ ฎหมายกําหนด โดยบริษทั ฯ ได้กาํ หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั น
ผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั จิ ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
มติ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี
บัญชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจํานวน
222,083,291 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.4601
ไม่เห็นด้วยจํานวน
1,143,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.5122
งดออกเสียงจํานวน
61,800 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0277
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
320 ราย
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระแต่ไม่มผี ใู้ ดซักถาม
วาระที่ 5 พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กําหนดว่าในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง้
กรรมการคิด เป็ น จํานวนหนึ่ งในสาม หรือจํานวนใกล้ท่สี ุดกับ ส่วนหนึ่ งในสาม จะต้องออกจากตําแหน่ ง
กรรมการทีจ่ ะออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วธิ จี บั สลาก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่ งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2561 กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ตามทีด่ ํารงตําแหน่งนานทีส่ ดุ มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. นายธนู กุลชล
ประธานกรรมการบริษทั /กรรมการอิสระ
2. นางบุญทิพา สิมะสกุล
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
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เนื่องด้วยวาระนี้ประธานมีช่อื ในการเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระด้วย
ดังนัน้ ประธานจึงได้เชิญ ให้กรรมการที่ม ีรายชื่อทัง้ 3 ท่านออกจากห้องประชุมเพื่อให้ทางผู้ถือหุ้นได้
ลงคะแนนด้ว ยความโปร่งใส โดยประธานได้ม อบหมายให้น ายนรชัย ศรีพ ิม ล กรรมการตรวจสอบ
ดําเนินการแทนในวาระนี้ นายนรชัย ศรีพมิ ลได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบวาระทัง้
3 ท่า น กลับ เข้าดํ ารงตํ าแหน่ งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ ง รายละเอีย ดประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วก่อน
การประชุม
มติ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็ นกรรมการที่
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้
1. นายธนู กุลชล
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

224,002,691
40,500
59,100
321

เสียง
เสียง
เสียง
ราย

คิดเป็ นร้อยละ 99.9556
คิดเป็ นร้อยละ 0.0181
คิดเป็ นร้อยละ 0.0264

2. นางบุญทิพา สิมะสกุล
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

224,043,191
0
59,100
321

เสียง
เสียง
เสียง
ราย

คิดเป็ นร้อยละ 99.9736
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0.0264

3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
เห็นด้วยจํานวน
221,708,491
ไม่เห็นด้วยจํานวน
2,334,700
งดออกเสียงจํานวน
59,100
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
321

เสียง
เสียง
เสียง
ราย

คิดเป็ นร้อยละ 98.9318
คิดเป็ นร้อยละ 1.0418
คิดเป็ นร้อยละ 0.0264

วาระที่ 6 พิ จารณาและอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
ประธานฯ แจ้งว่ า บริษัท ไม่ ม ีการแต่ งตัง้ คณะกรรมการพิจ ารณาค่า ตอบแทน เพื่อทํา หน้ า ที่ในการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษทั ในปี ทผ่ี า่ นมา การปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี
2561 (ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร) ในรูปของ
เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. เบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายปี
ค่าตอบแทน/ตําแหน่ ง

เบีย้ ประชุม (บาท/ครัง้ ) ค่าตอบแทนรายปี (บาท)

ประธานกรรมการ

20,000

1,440,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

780,000

กรรมการตรวจสอบ

10,000

600,000

กรรมการ
10,000
540,000
หมายเหตุ
1. กรรมการที่ดํา รงตํา แหน่ งหลายตํา แหน่ งในบริษัท เดีย วกัน ให้ร บั ค่า ตอบแทนในตํ าแหน่ งสูงสุ ด
ตําแหน่งเดียวเท่านัน้
2. กรรมการจะได้รบั เบีย้ ประชุม 4 ครัง้ ต่อปี เท่านัน้ การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครัง้ ทีบ่ ริษทั กําหนด
กรรมการจะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการบริหารทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษทั จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริหารอีก
2. โบนัสกรรมการ
ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกาํ ไรจากผลการดําเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ในวงเงิน
รวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยกรรมการบริษทั แต่ละคนจะได้รบั โบนัสจากตําแหน่ งเดียวทีอ่ ตั ราทีส่ ูง
ทีส่ ดุ เท่านัน้ และกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั เงินโบนัสกรรมการ
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามทีเ่ สนอข้างต้นทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

222,865,091
1,186,100
51,100
321

เสียง
เสียง
เสียง
ราย

คิดเป็ นร้อยละ 99.4479
คิดเป็ นร้อยละ 0.5293
คิดเป็ นร้อยละ 0.0228

วาระที่ 7 พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางบุญทิพา สิมะสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูก้ ล่าวรายงานต่อที่
ประชุม นางบุญทิพา สิมะสกุล ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้มคี วามเห็นว่าสมควร
แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต นาย นพฤกษ์ พิษณุ วงษ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ
นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มังจิ
่ ตร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญ ชีของบริษัทสําหรับปี 2561 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี
โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
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มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจํานวน
225,006,291 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9929
ไม่เห็นด้วยจํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียงจํานวน
16,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0071
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
322 ราย
วาระที่ 8 พิ จารณาและอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 35
ประธานฯ เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นพิจารณาและอนุ มตั แิ ก้ไข/เพิม่ เติม ข้อบังคับบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่ม ีก ารแก้ไขเปลี่ย นแปลง ในกรณี ท่ีนํ า
ข้อบังคับทีแ่ ก้ไขใหม่ขา้ งต้นซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุ มตั แิ ล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษทั มหาชน
จํากัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคําบางข้อบางประการตามทีน่ ายทะเบียนฯ ต้องการหรือมี
ความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนัน้ เพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ใิ ห้
คณะกรรมการบริษทั ฯหรือเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯหรือตัวแทนผูร้ บั มอบอํานาจของบริษทั ฯมีอาํ นาจแก้ไขเพิม่ เติม
เปลีย่ นแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความตามทีน่ ายทะเบียนต้องการให้แก้ไขได้ทกุ ประการ ซึง่ รายละเอียด
การแก้ไขข้อบังคับทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตามหนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 35 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจํานวน
225,000,291 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9769
ไม่เห็นด้วยจํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียงจํานวน
52,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0231
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
323 ราย
วาระที่ 9 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
นางสาวนุ ชนาถ ยังชนะ ได้สอบถามถึงแผนการดําเนินงาน แผนการลงทุน รวมถึงการรับรูร้ ายได้ของ
บริษทั ในปี 2561 ว่าจะมีรปู แบบและทิศทางเป็ นอย่างไร
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ช้แี จงว่าในปี 2561 โครงการ SGP ได้เริม่ ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ์
สําหรับ ในปี 2562 จะมีโครงการ PTG TPCH 1 และ TPCH 2 เปิ ด ดําเนิ น การรวมทัง้ สิ้น ประมาณ 43
เมกะวั ต ต์ และในปี 2563 จะมี โ ครงการ TPCH 5 และ SP รวมทั ้ง สิ้ น ประมาณ 17 เมกะวั ต ต์
เปิ ดดําเนินการสําหรับปี 2561 นัน้ จะเป็ นการรับรูร้ ายได้เต็มตัวของโรงไฟฟ้ าทัง้ หกโครงการ จากการ
คาดการณ์คาดว่าจะมีกาํ ลังการผลิตกระแสไฟฟ้ าเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ประมาณ 30-40%
สําหรับ แผนในปี 2561 นัน้ ทางบริษัทได้ว างกลยุท ธ์สําหรับ การลดต้น ทุ น เชื้อเพลิง โดยมุ่งเน้ น ไปใน
โครงการ MGP ทีใ่ นปั จจุบนั ได้มกี ารใช้ไม้สบั เป็ นเชือ้ เพลิงหลัก แต่ในปี น้ีจะมีการนํามะพร้าวทีม่ รี าคาถูก
กว่าไม้สบั มาใช้แทนทีเ่ ชือ้ เพลิงเดิมประมาณ 20-30% และเช่นเดียวกันกับโครงการ MWE ทีจ่ ะมีการนํ า
พืชพลังงานรากแก้วมาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงทดแทนสําหรับเชือ้ เพลิงหลัก ปั จจุบนั ได้มกี ารปลูกพืชพลังงานราก
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แก้วในพื้นทีใ่ กล้โครงการ MWE อยู่ประมาณ 600-700 ไร่ จะทดแทนปริมาณเชื้อเพลิงหลักได้ประมาณ
15-20% สืบเนื่องจากกลยุทธ์การลดต้นทุนของบริษทั นัน้ จะส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงในแต่ละโครงการ
ลดลงจากปี 2560
นายธนู กุล ชล ได้ช้ีแจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับ พืชพลังงานรากแก้วว่าเป็ นพืช ที่ม ีการศึกษาและวิจยั มาเป็ น
เวลานาน เป็ นพืชโตเร็วทีม่ รี อบตัดได้ทุกสามเดือนและเป็ นพืชทีด่ ูแลง่ายเพราะไม่ตอ้ งการปุ๋ ยและนํ้าเป็ น
จํานวนมาก พืช ตัวนี้ ได้ม ีการจดทะเบีย นลิขสิทธิ ์แล้วซึ่งเจ้าของลิขสิทธิน์ ัน้ ได้มาเป็ น Partner ในการ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่แม่วงก์เพื่อจะทําเป็ นเชื้อเพลิงสําหรับ โครงการ MWE แล้ว ทางบริษัท
มีความเห็นว่าพืชพลังงานรากแก้วเป็ นพืชพลังงานทีค่ อ่ นข้างดีกว่าพืชพลังงานตัวอืน่ โดยในอนาคตมีแผน
ทีจ่ ะปลูกเพิม่ ขึน้ และได้วางแผนในการขยายการปลูกในอนาคตแล้ว โดยอาจจะเป็ นการทํางานร่วมกันกับ
เกษตรกรในพืน้ ทีเ่ พือ่ เป็ นการกระจายรายได้และสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน
ผูถ้ อื หุน้ ท่านหนึ่งได้สอบถามข้อมูลเป็ นจํานวน 5 ข้อ ดังนี้
1. วันกําหนดเริม่ ดําเนินงานเชิงพานิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้ าทีเ่ หลืออยู่
- นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่าสําหรับในปี 2562 จะมีโครงการ PTG TPCH 1
และ TPCH 2 เปิ ดดํ า เนิ น การรวมทั ง้ สิ้น ประมาณ 43 เมกะวัต ต์ และในปี 2563
จะมีโครงการ TPCH 5 และ SP รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 17 เมกะวัตต์เปิ ดดําเนินการ
2. สาเหตุของการเลื่อนวัน COD
- นายเชิดศักดิ ์ วัฒ นวิจติ รกุล ได้ช้แี จงว่าเนื่องจากบริษัทนัน้ มีการเข้าไปลงทุนในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซง่ึ เป็ นพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งใช้ความละเอียดอ่อนในการทําธุรกิจ ทาง
บริษทั ยึดหลักการดําเนินงานทีต่ อ้ งคํานึงถึงชุมชนในพืน้ ทีเ่ ป็ นหลัก เลือกทีจ่ ะทําอะไรก็
ต้อ งนึ กถึงผลกระทบต่ อผู้ค นในพื้น ที่เป็ นหลักเพื่อให้เกิด ความสบายใจกับ ทุ ก ฝ่ าย
จะเห็นได้ว่าโรงไฟฟ้ าทุกโครงการของบริษัทนัน้ มีความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั บุคคลในพื้นที่
นัน้ ๆ ทางบริษทั จึงมีความเห็นว่าการดําเนินงานแบบเร่งรีบและไม่สนใจผูค้ นรอบข้างนัน้
มีความเสีย่ งเนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้ าเป็ นธุรกิจทีต่ อ้ งอยูก่ บั ชุมชนถึง 20 ปี จะทําอะไรจึง
ต้องคํานึงถึงผลกระทบทีต่ ามมาเป็ นหลัก
3. โอกาสการยกเลิกสัญญา PPA ในกรณีทไ่ี ม่สามารถ COD ได้ตามกําหนด
- นายเชิดศักดิ ์ วัฒ นวิจติ รกุล ได้ช้แี จงว่าการเลื่อนสัญญา PPA นัน้ สามารถทําได้โดย
จะต้อ งชี้แ จงเหตุ สุ ด วิส ัย ที่ทํ า ให้ก ารล่ า ช้า ของการ COD ต่ อ หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง
ส่วนผลกระทบที่ตามมานัน้ อาจจะเป็ นเรื่องของหลักประกันที่จะต้องถูกหัก โดยเป็ น
จํานวนประมาณหลักแสนบาท
4. แผนการซ่อมบํารุงของโรงไฟฟ้ าแต่ละโรง
- นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ช้แี จงว่า ปั จจุบนั บริษัทได้ทําการว่าจ้างบริษทั อื่นๆใน
การดําเนินงานโรงไฟฟ้ าในแต่ละโรงไฟฟ้ าโดยในสัญญาจะมีการระบุกระแสไฟฟ้ าขัน้ ตํ่า
ทีต่ ้องผลิตให้ได้โดยจะต้องจัดสรรแผนการซ่อมบํารุงในแต่ละปี เอง โดยในปี ทผ่ี ่านมา
ทุ ก โครงการได้ม ีผ ลการดํ า นานเงิน ที่ดีเยี่ย มโดยผลการผลิต กระแสไฟฟ้ าในแต่ ล ะ
โรงไฟฟ้ านัน้ สูงกว่าทีร่ ะบุในสัญญาทุกโครงการ
5. สถานะของโครงการโรงไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงขยะ
- นายธนู กุล ชล ได้ช้แี จงว่าโครงการนนทบุ ร ี 1 นัน้ ยังเป็ น ไปตามแผนแต่ ม ีการเลื่อน
COD ออกไปตามนโยบายทีป่ ระกาศออกมาของภาครัฐ โดยปั จจุบนั มีค่าใช้จ่ายโรงงาน
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อยู่ ท่ี ป ระมาณเดื อ นละ 1,500,000 บาท โดยทางโครงการนั ้น ได้ ทํ า การจํ า หน่ า ย
เชื้อ เพลิงขยะ (RDF) เพื่อ เป็ นการครอบคลุ ม รายจ่ า ยจํ า นวนนั น้ อยู่ ส่ ว นโครงการ
นนทบุร ี 2 ทีเ่ ป็ นการประมูลนัน้ ทางบริษทั ไม่ผา่ นการคัดเลือกการประมูลดังกล่าว
นายชาญเดช ปั ชโชติพงษ์ ได้สอบถามข้อมูลเป็ นจํานวน 6 ข้อ ดังนี้
1. สัญญา PPA ของโครงการนนทบุร ี 1 นัน้ มีระยะเวลากีป่ ี
- นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่าโรงไฟฟ้ าทุกโรงไฟฟ้ าของบริษทั มีสญ
ั ญา PPA
20 ปี นบั จากวัน COD
2. แนวโน้มการออกหุน้ กูข้ องบริษทั
- นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่าบริษทั ได้มกี ารอนุ มตั ใิ ห้ทาํ Rating เพื่อมาใช้ใน
การตัดสินใจระหว่างการออกหุน้ กูข้ องบริษทั และดอกเบี้ยทีป่ ั จจุบนั ชําระกับธนาคารนัน้
ว่าอะไรจะทําให้มรี ายจ่ายน้อยกว่ากัน
3. ทําไมถึงตัง้ เป้ าการลดต้นทุนโดยการนํามะพร้าวมาใช้ในโครงการ MGP แค่ 30%
- นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่าปั จจุบนั การนํามาใช้มะพร้าวมาใช้เป็ นเชือ้ เพลิง
ในโครงการมีเพียงแค่ 10% สําหรับปี 2561 มีแผนทีจ่ ะเพิม่ เป็ น 30% การพัฒนาแผน
นัน้ ต้องทํา อย่า งค่อยเป็ นค่ อยไปเนื่ องจากมะพร้า วนัน้ เป็ นเชื้อเพลิงที่ม ีค วามชื้น สูง
ทางโครงการจึงต้องมีการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อลดความชืน้ ของมะพร้าวเพื่อนํามาใช้ใน
การเป็ นเชือ้ เพลิง ในอนาคตนัน้ บริษทั มีเป้ าหมายทีจ่ ะนํามามะพร้าวมาใช้มากขึน้ เรือ่ ยๆ
เนื่ องจากว่ าโรงไฟฟ้ า MGP มีการออกแบบมาเพื่อรองรับ การเผาไหม้จ ากมะพร้า ว
100% แต่ปัจจุบนั ต้องมีแผนการจัดการความชืน้ ของมะพร้าวให้ดกี ่อนจึงจะนํามาใช้ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดได้
4. ผูบ้ ริหารมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวเรือ่ งนโยบายการปิ ดรับซือ้ พลังงานในห้าปี ของภาครัฐและ
มีแผนทีจ่ ะรับมือกับข่าวนี้อย่างไร
- นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่าจากแผนการดําเนินงานทีก่ ล่าวไปในเบื้องต้นนัน้
จะสะท้อนให้เห็นว่าบริษทั ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปอีกสองปี จนถึงปี 2563 ส่วนใน
เรื่องของอนาคตนั น้ ได้ม องว่ า โครงการโรงไฟฟ้ าขยะของประเทศไทยจะได้ร บั การ
ผลักดันและสนับสนุ นจากรัฐบาลอย่างแน่ นอนเนื่องจากขยะนัน้ กําลังเป็ นปั ญหาอย่าง
หนึ่งของประเทศ เมือ่ ไม่นานทีผ่ า่ นมาทางรัฐบาลได้ออกมาพูดถึงนโยบายแผนพลังงาน
300 เมกะวัตต์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปได้ว่าโดยภาพรวมแล้วมีความเห็นว่า
บริษทั ยังสามารถพัฒนาและเติบโตไปในอนาคตได้อกี
5. มีความเสีย่ งอืน่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดความล่าช้าของการ COD หรือไม่ เช่นการรองรับของสายส่ง
- นายเชิดศักดิ ์ วัฒ นวิจติ รกุล ได้ช้แี จงว่าความเสีย่ งอื่นเช่นสายส่งนัน้ ไม่มปี ั ญหาอย่าง
แน่ น อนเนื่ อ งจากก่ อ นการประมูล ในแต่ ล ะครัง้ ทางหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งจะมีก าร
ตรวจสอบสายส่งก่อนจะเริม่ การประมูลเสมอ
6. การลดต้นทุนของ MWE จะทําให้ตน้ ทุนปั จจุบนั ทีห่ น่วยละ 2.35 บาท ลดลงหรือไม่ในปี ถดั ไป
- นายเชิด ศักดิ ์ วัฒ นวิจิตรกุล ได้ช้แี จงว่าหลังจากการนํ าพืช พลังงานรากแก้วมาใช้ใน
โครงการ MWE ตามกลยุทธ์การลดต้นทุนทีว่ างไว้นนั ้ จะทําให้ต้นทุนต่อหน่ วยการผลิต
นัน้ ลดลงไม่มากก็น้อย
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ผูถ้ อื หุน้ ท่านหนึ่งถามถึงโครงการ Semi – Firm ว่าสถานะเป็ นอย่างไรจะถูกยกเลิกหรือไม่
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่ายังไม่สามารถตอบอะไรได้เนื่องจากยังไม่มคี วามชัดเจนจากภาครัฐ
ต้องรอประกาศจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้
ผูถ้ อื หุน้ ท่านหนึ่งได้สอบข้อมูลจํานวน 2 ข้อ ดังนี้
1. ทิศ ทางในด้ า นของปริม าณและราคาของเชื้อ เพลิงในโครงการ MWE และโครงการ MGP
ว่ามีทศิ ทางเป็ นอย่างไร
- นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่าราคาต้นทุนของไม้สบั และแกลบนัน้ ยังมีราคาเท่า
เดิมกับปี ท่แี ล้ว โดยปั จจุบนั โครงการ MWE มีค่าใช้จ่ายรวมของไม้สบั และแกลบอยู่ท่ี
ประมาณ 1,030 บาทต่อตัน ซึง่ คาดว่าการนําพืชพลังงานรากแก้วมาใช้ตามแผนกลยุทธ์
การลดต้นทุนนัน้ จะช่วยให้ราคาต้นทุนนัน้ ลดลง รวมไปถึงการนํามะพร้าวทีม่ รี าคาถูกมา
ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในโครงการ MGP ด้วยเช่นกัน
2. จากการทีภ่ าครัฐออกมาให้การสนับสนุ นเกีย่ วกับการจัดการเชือ้ เพลิงไม้โตเร็วสําหรับโรงไฟฟ้ า
ชีวมวลนัน้ ทางบริษทั จะได้รบั ประโยชน์อะไรจากนโยบายนี้บา้ งหรือไม่
- นายพล คงเสือ ได้ชแ้ี จงว่าเชือ้ เพลิงพืชโตเร็วนัน้ เป็ นเรื่องทีถ่ ูกผลักดันมานานแล้ว เช่น
ต้นกระถินยักษ์ แต่ด้วยข้อจํากัดหลายด้านทําให้พชื ตัวนี้ไม่สามารถถูกนํ ามาใช้อย่าง
กว้างขวางนัก ส่วนพืชพลังงานรากแก้วนัน้ เป็ นพืชโตเร็วที่สามารถตัดได้สามครัง้ ต่อ
หนึ่ งปี แ ละสามารถอยู่ได้ 10 ปี นั น้ จะทําให้เกิด กระแสเงิน สดไหลเข้า ครัว เรือนได้ดี
ซึง่ ผมมีความเห็นว่าถ้าพืชพลังงานรากแก้วได้พสิ จู น์ถงึ ศักยภาพของตัวเองได้แล้วทาง
รัฐบาลก็น่าจะให้การสนับสนุนเพิม่ มากขึน้
นายปรีชา เล็กวงษ์เดิมได้สอบว่าจากการทีภ่ าครัฐได้ให้ขา่ วเกีย่ วกับนโยบาย 300 เมกะวัตต์ในภาคใต้นนั ้
จะส่งผลกระทบต่อปริมาณเชือ้ เพลิงโรงไฟฟ้ าของบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีน่ นั ้ หรือไม่
นายธนู กุลชล ได้ชแ้ี จงว่าภายใน 2-3 ปี น้ีเชือ้ เพลิงในพืน้ ทีม่ ปี ริมาณทีเ่ พียงพออย่างแน่นอน แต่หลังจาก
นัน้ ต้องดูว่าภาครัฐจะมีการขึน้ โรงไฟฟ้ าในพื้นที่นัน้ เพิม่ เติมอีกหรือไม่ ทัง้ นี้ทงั ้ นัน้ ต้องรอนโยบายจาก
ภาครัฐให้ออกมาชัดเจนอีกที
ผูถ้ อื หุน้ ท่านหนึ่งได้สอบถามถึงทิศทางกําไรของบริษทั ในปี 2561 ว่าจะเป็ นอย่างไร
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่า อ้างอิงถึงข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ในวัน Opportunity Day ของไตรมาส 4
ปี 2560 ว่าโรงไฟฟ้ าทีม่ กี ารจําหน่ ายไฟฟ้ า 9 เมกะวัตต์ ทํากําไรเฉลีย่ ต่อเมกะวัตต์อยู่ทป่ี ระมาณ 13-15
ล้านบาท แต่โรงไฟฟ้ าทีม่ กี ารจําหน่ ายไฟฟ้ า 8 เมกะวัตต์นนั ้ มีกาํ ไรเฉลีย่ อยู่ท่ี 6-7 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์
ซึง่ เป็ นตัวเลขทีค่ อ่ นข้างแตกต่างกัน โดยทางบริษทั มีเป้ าหมายทีจ่ ะเพิม่ กําไรต่อเมกะวัตต์ของโครงการทีม่ ี
การจําหน่ ายไฟฟ้ า 8 เมกะวัตต์นัน้ โดยตัง้ เป้ าไว้ท่ี 10 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ คาดว่าหลังจากทีม่ กี ารนํ า
กลยุทธ์การลดต้นทุนมาใช้จะช่วยให้ทศิ ทางของกําไรในปี 2561 นัน้ ดีขน้ึ จากปี ทแ่ี ล้ว และจะเห็นทิศทางที่
ดีขน้ึ อย่างชัดเจนในปี 2562
ผูถ้ อื หุน้ ท่านหนึ่งได้สอบถามถึงนโยบายสัดส่วนการปั นผลของบริษทั ว่าจะเป็ นอย่างไร
นายธนู กุลชล ได้ชแ้ี จงว่าบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริษทั ไม่ต่าํ กว่า
40% ให้แก่ผู้ถอื หุ้นและสําหรับปี 2560 นัน้ ได้มกี ารจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0563
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บาท เป็ นจํา นวนเงิน รวมทัง้ สิ้น 22,587,560.00 บาท ซึ่งเป็ นจํา นวนการปั น ผลไม่ ต่ํ ากว่ า 40% ตาม
นโยบายการปั นผลของบริษทั
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิม่ เติมอีก
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านและกล่าวปิ ดประชุม เวลา 11.40 น.

(ลงชือ่ )

ประธานทีป่ ระชุม
(ดร. ธนู กุลชล)

(ลงชือ่ )

เลขานุการทีป่ ระชุม
(นางสาวยุพาวดี ไชยยะ)
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