รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2564
ของ
บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านัน้ ณ ห้องประชุมของบริษทั
ชัน้ 3 เลขที่ 4/2 ซอยประเสริฐมนูกจิ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกจิ แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าประชุม
1. ดร. ธนู กุลชล
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล
4. นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
5. นายนรชัย ศรีพมิ ล
6. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
7. นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล
8. นายพล คงเสือ
9. นายปฐมพล สาวทรัพย์
กรรมการที่ลาประชุม
-

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายก่อสร้างและการดําเนินงาน
กรรมการ/กรรมการบริหาร

ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1.
2.

นางสาวสมพิศ แสนเรือง
นางสาวยุพาวดี ไชยยะ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลู

รองกรรมการผูจ้ ดั การกลุ่มงานบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริหาร/เลขานุการบริษทั
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด

นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษทั ชีแ้ จงว่าจํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมมีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมออนไลน์ จํานวน 10 รายและโดยการมอบฉันทะจํานวน 895 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมรวม 905 ราย นับรวมจํานวน
หุน้ ได้ทงั ้ สิน้ 194,690,067 หุน้ เท่ากับร้อยละ 48.5269 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั จํานวน 401,200,000 หุน้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 37 จึงได้เชิญท่านประธานทีป่ ระชุม ดร.ธนู กุลชล กล่าวเปิ ดการประชุม
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุ การบริษัท ชี้แจงเกีย่ วกับ
วิธกี ารดําเนินการประชุมและขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าสู่ระบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้เข้า
ร่วมประชุม จะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนัน้ ๆ

1

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่อง ตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มกี ารลงมติสาํ หรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่ผี ู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะต้องการซักถามหรือ
แสดงความเห็น
- ให้กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคําถาม ทีป่ ่ มุ “ส่งคําถาม”
- พิมพ์คาํ ถามทีต่ อ้ งการสอบถามไว้เบือ้ งต้นและกดปุ่ม “ยืนยัน” คําถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้
- เมื่อถึงวาระการถามคําถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิ ดไมค์บนระบบ WebEx เพื่อถาม
คําถามด้วยตัวท่านเอง โดยกดปุ่ม “Unmute me”
- โดยผู้ถือหุ้น จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระบบ WebEx ด้วยชื่อและนามสกุลจริง เพื่อให้เจ้าหน้ าที่
สามารถเปิ ดไมค์ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ถามคําถามได้ดว้ ยตนเอง
- หากผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถถามคําถาม ได้ดว้ ยตนเอง บริษทั ฯ จะขออ่านคําถามและตอบคําถามให้แก่ท่าน
- และเนื่องจากการประชุมมีเวลาจํากัด หากบริษทั ฯ ไม่สามารถตอบคําถามให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ทงั ้ หมด บริษทั ฯ จะ
ขอนําคําถามทีเ่ หลือของท่าน พร้อมคําตอบ ใส่ไว้ในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั
3. ภายหลังทีท่ ่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระ และบริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ถามคําถามแล้ว บริษทั ฯ จะทําการเปิ ด
ระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียง
และหากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในระบบ โดยกลับไปยังระบบ
DAP e-Shareholder Meeting และกดทีป่ ่ มุ ลงคะแนน
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ลงคะแนนเสียงจะขอถือว่าเป็ นการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”
4. ในการนับคะแนนเสียง
วาระที่ 1,3,5,6,8 ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมออนไลน์และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 ต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้นซึง่ เข้าร่วม
ประชุมออนไลน์และมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 7 ต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้นซึง่ เข้าร่วม
ประชุมออนไลน์และมีสทิ ธิออกเสียง
โดยบริษทั จะนําคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมออนไลน์ ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่มผี ใู้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถอื ว่าที่ประชุมเห็นชอบ
หรืออนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์
และระหว่างการรอผลนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความกระชับในการประชุม จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาในวาระ
ถัดไปก่อนประกาศผล
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5. ในวาระเลือกตัง้ กรรมการทางบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ในวาระที่ 6.1, 6.2 และ

6.3

จากนัน้ ประธานกรรมการ จึงได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้
เริ่มการประชุม
ดร. ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุม
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 วันที่ 26 มิถุนายน
2563 โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงาน
การประชุมทีส่ ง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 1
มติ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563
ตามทีเ่ สนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
195,075,277 เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
905 ราย

วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้กล่าวสรุปผลการดําเนินงานของ
บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยในรอบปี บั ญ ชีส้ิน สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ที่ ผ่ า นมา นายเชิ ด ศัก ดิ ์ วัฒ นวิจิต รกุ ล
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษทั ย่อย ดังนี้ ผลการดําเนินงานของบริษทั และ
บริษั ท ย่ อ ยในรอบปี บัญ ชีส้ิน สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ที่ผ่ า นมาบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยมีร ายได้ร วมจํ า นวน
1,777,373,129.97 บาท และมีกําไรสุทธิรวม 425,479,582.74 บาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทและ
บริษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ภาพรวมบริษทั ย่อยของ TPCH
บริษัท

สัดส่วนการถือ
หุน้ ของ TPCH
(ร้อยละ)

1. บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์
จํากัด (CRB)

73.12

2. บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี� จํากัด
(MWE)

85.00

3. บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์
จํากัด (MGP)

46.00

ทีต� ั�งโครงการ
โรงไฟฟ้ า

ประเภท
เชือ� เพลิง

กําลังการผลิตรวม/กําลัง
การผลิตเสนอขาย

(เมกะวัตต์)
เริ�มดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ชีวมวลจากต้น
9.9/9.2
อําเภอทุ่งสัง
ยางพารา และ
นครศรีธรรมราช
FiT
ปาล์มนํา� มัน
แกลบ และชีว
9.0/8.0
อําเภอแม่วงก์
มวลจากไม้เบญจ
FiT
นครสวรรค์
พรรณ
ชีวมวลจาก
9.5/8.0
มะพร้าว ไม้
อําเภอเมือง
เบญจพรรณ
สมุทรสาคร
FiT
และไม้ยางพารา

สถานะของโครงการ

COD เมื�อวันที�
15 มีนาคม 2556
COD เมื�อวันที�
12 ตุลาคม 2558
COD เมื�อวันที�
8 เมษายน 2559

จํานวนหน่วย
ไฟฟ้ าทีจ� าํ หน่ายปี
2563

75,943,925

66,815,181

63,477,279
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สัดส่วนการถือ
หุน้ ของ TPCH
(ร้อยละ)

บริษัท

4. บริษัท ทุง่ สัง กรีน จํากัด (TSG)

65.00

5. บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์
จํากัด (PGP)

60.00

6. บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์
จํากัด (SGP)

51.00

ทีต� ั�งโครงการ
โรงไฟฟ้ า

กําลังการผลิตรวม/กําลัง
การผลิตเสนอขาย

ประเภท
เชือ� เพลิง

(เมกะวัตต์)
เริ�มดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อําเภอทุ่งใหญ่ ชีวมวลจากต้น
9.5/9.2
นครศรีธรรมราช ยางพารา และ
FiT
ปาล์มนํา� มัน
อําเภอป่ าบอน
พัทลุง
อําเภอควน
กาหลง
สตูล

7. บริษัท ปั ตตานี กรีน
จํากัด (PTG)

69.06

8. บริษัท ทีพซี ีเอช
เพาเวอร์ 1 จํากัด (TPCH1)

87.73

9. บริษัท ทีพซี ีเอช
เพาเวอร์ 5 จํากัด (TPCH5)

89.0

บริษัท

3 ตุลาคม 2559
COD เมื�อวันที�

FiT

7 กรกฎาคม 2560

ชีวมวลจากต้น
ยางพารา และ
ปาล์มนํา� มัน

9.9/9.2

COD เมื�อวันที�

FiT

9 กุมภาพันธ์ 2561

ทีต� ั�งโครงการ
โรงไฟฟ้ า

ประเภทเชือ� เพลิง

จํานวนหน่วย
ไฟฟ้ าทีจ� าํ หน่ายปี
2563
71,282,265

9.9/9.2

กําลังการผลิตรวม/
กําลังการผลิตเสนอ
ประเภทเชือ� เพลิง
ขาย
(เมกะวัตต์)
เริ�มดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ชีวมวลจากต้น
อําเภอหนองจิก
ยางพารา และปาล์ม 23.0/21.0 Adder
ปัตตานี
นํา� มัน
ชีวมวลจากต้น
9.9/9.2
อําเภอเมืองยะลา
ยางพารา และปาล์ม
FiT
ยะลา
นํา� มัน
อําเภอเมือง
ชีวมวลจากต้น
นราธิวาส
ยางพารา และปาล์ม
6.3/6.3 FiT
นํา� มัน
นราธิวาส

สัดส่วนการถือหุ้นของ
TPCH
(ร้อยละ)

COD เมื�อวันที�

ชีวมวลจากต้น
ยางพารา และ
ปาล์มนํา� มัน

สัดส่วนการถือ
ทีต� งั� โครงการ
หุน้ ของ TPCH
โรงไฟฟ้ า
(ร้อยละ)

บริษัท

สถานะของโครงการ

สถานะของโครงการ

COD เมื�อวันที�
19 พฤษภาคม 2563
COD เมื�อวันที�
27 พฤศจิกายน 2563
COD เมื�อวันที�
17 พฤศจิกายน 2563
กําลังการผลิตรวม/กําลัง
การผลิตเสนอขาย

74,074,252

72,563,361

จํานวนหน่วยไฟฟ้ าทีจ� าํ หน่ายปี 2563

33,865,802.60

4,947,302

3,881,116

สถานะของโครงการ

(เมกะวัตต์)

บริษัทย่อยอืน� ๆ
10.บริษัท ทีพซี เี อช เพาเวอร์ 2 จํากัด
(TPCH2)

88.23

อําเภอเมืองยะลา
ยะลา

ชีวมวลจากต้นยางพารา
และปาล์มนํา� มัน

9.9/9.2 FiT

11. บริษัท สยาม พาวเวอร์ จํากัด (SP)

50.0

อําเภอไทรน้อย
นนทบุรี

ขยะชุมชนจากหลุมฝังกลบ
ของ อบจ. นนทบุรี

9.5/8.0 FiT

12. บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี
จํากัด (PA)

33.0

13. บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา
จํากัด (PBB)

59.38

14. บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน
จํากัด (PBM)

59.24

COD เมื�อวันที�
17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาพรวมโครงการ 90%

ประกอบธุรกิจผลิตบริหารจัดการระบบการนํา
ขยะมูลฝอยมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
(อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)
อําเภอบันนังสตา ชีวมวลจากต้นยางพารา
และปาล์มนํา� มัน
ยะลา

3.0/2.85 FiT

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ชีวมวลจากต้นยางพารา
และปาล์มนํา� มัน

3.0/2.85 FiT

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อําเภอแม่ลาน
ปัตตานี

4

จํานวนหน่วยไฟฟ้ าทีจ� าํ หน่ายปี 2563
459,994,214 หน่วย

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระนี้ดงั นี้
นายยุทธนา วาฤทธิ ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ว่า โรงไฟฟ้ าปั ตตานี กรีน เดินเครื่องได้ล่าช้า เพราะมี
เครื่องจักรบางส่วนเสียหาย สามารถเรียกประกันจากผูข้ ายเครื่องจักรได้หรือไม่ เพราะบริษทั เสียโอกาสจากการใช้
สิทธิ ์ Adder
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่าในขณะนี้บริษทั ได้มกี ารเรียกค่าชดเชยจากทางผูร้ บั เหมา และได้มกี ารออก
จดหมายการเคลมประกันเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการดําเนินงาน
มติ
วาระที่ 3

ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2563 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ

พิ จารณาและอนุมตั ิ งบการเงิ นรวมของบริษทั สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูก้ ล่าวสรุปข้อมูลงบการเงินของบริษทั
สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี ทไ่ี ด้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดทีส่ าํ คัญดังนี้
สินทรัพย์
8,688,264,989.63 บาท
หนี้สนิ
4,637,654,996.11 บาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
4,050,609,993.52 บาท
รายได้
1,777,373,129.97 บาท
กําไรสําหรับปี
425,479,582.74 บาท

5

เงินปั นผลของ TPCH

ผลการดําเนินงาน
1,777

278.95

1,642

1,560

196.58
163.38
751

736

618

575

561

425

360

354

101.00
42.50

32.51

39.52

66.00

48.00

5.10
15.00
57.85
55.25

64.35

24.05

51.00

18.65

20.40

17.00

65.81

76.78

80.44

42.25
4.32

281.71

20.54
28.05

251
58.50

87.75

22.67
2561
รายได้

2562
กําไรขั�นต้น

กําไรสุทธิ

2563
กําไรของ TPCH

2558

2559

2560
CRB

MWE

2561
MGP

2562
TSG

2563
PGP

SGP

13

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระนี้ แต่ไม่มผี ใู้ ดซักถาม
มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตั งิ บการเงินรวมของบริษทั สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
195,075,377
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
งดออกเสียง เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
905 ราย
วาระที่ 4

พิ จารณาและอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารออก
และเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั เพื่อเป็ นทางเลือกในการระดมทุนเพื่อการขยายธุรกิจของบริษทั และลดภาระดอกเบีย้
ของบริษทั จากเงินกูย้ มื ธนาคารพาณิชย์ โดยการออกและเสนอขายหุน้ กู้ มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ ได้
ส่งรายละเอียดในการออกหุน้ กู้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 แล้ว
วัตถุประสงค์ในการออกหุน้ กู้

ใช้ในการดําเนินงานหรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียน และสนับสนุ นการดําเนินงานของ
บริษทั รวมทัง้ การขยายธุรกิจ
ประเภทของหุน้ กู้
หุน้ กูท้ ุกประเภท ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื หรือไม่ระบุช่อื มีหรือไม่มหี ลักประกัน มีหรือไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิหรือไม่ดอ้ ยสิทธิ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะที่อ อกและเสนอขายหุ้น กู้ในแต่ ล ะคราวและปั จ จัย อื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษทั BBB แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษทั ทริสเรทติง้ จํากัด
สกุลเงิน
สกุ ล เงิน บาท และ/หรือ สกุ ล เงิน ต่ างประเทศในจํานวนเทีย บเท่ า โดยใช้อ ัต รา
แลกเปลีย่ นในขณะทีม่ กี ารออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว
6

มูลค่าการเสนอขาย

อายุ

การเสนอขาย

อัตราดอกเบีย้

การไถ่ถอนก่อนกําหนด
ตลาดรอง
อํานาจกําหนดรายละเอียดอื่นๆ

จํานวนเงินต้นของตราสารหนี้ทจ่ี ะออกโดยบริษทั จะมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ทัง้ นี้ ในการคํานวณจํานวนเงินต้นสูงสุด
ของตราสารหนี้ ท่ี บ ริษั ท สามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง
(Revolving Basis) จะนับรวมจํานวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้รบั
การไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจํานวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษทั ที่ได้รบั การ ไถ่
ถอนแล้ว
ไม่ เกิน 5 ปี นับ จากวัน ที่ออกหุ้น กู้ในแต่ ละครัง้ ทัง้ นี้ อยู่ภ ายใต้ข้อ กําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
เสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยทัวไป
่ และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้ งทุนสถาบัน
ในประเทศไทย และ/หรือ ในต่ า งประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อและมีผลบังคับใช้ในขณะทีอ่ อกและเสนอขาย
ตราสารหนี้
ขึ้น อยู่ก ับ สภาวะตลาดในขณะที่อ อกและเสนอขายหุ้น กู้ห รือ ตามข้อ ตกลงและ
เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ไ่ี ด้ออกในคราวนัน้
ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสทิ ธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของหุน้ กูท้ อ่ี อกในแต่ละครัง้
บริษทั อาจจะจดทะเบียนหุน้ กูก้ บั สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใด
ก็ตามความเหมาะสม
มอบหมายให้ค ณะกรรมการ หรือ กรรมการของบริษัท หรือ บุ ค คลที่ได้รบั มอบ
อํานาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษทั เป็ นผูม้ อี าํ นาจในการดําเนินการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทัง้ เป็ นผู้พิจารณา และกําหนดประเภทของ
ตราสารหนี้ จํานวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธกี ารจัดสรร เงือ่ นไขการไถ่ถอนตรา
สารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้
คณะกรรมการ หรือ กรรมการของบริษั ท หรือ บุ ค คลที่ไ ด้ ร ับ มอบอํ า นาจจาก
คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษทั เป็ นผูม้ อี าํ นาจดําเนินการใดๆ ทีจ่ าํ เป็ นและ
เกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เพียงการ
แต่ ง ตัง้ ที่ป รึก ษาทางการเงิน ที่ป รึก ษาเพื่อ การออกและเสนอขายตราสารหนี้
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษทั หรือหลักทรัพย์ของบริษทั ผูแ้ ทนผู้
ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนสําหรับตราสารหนี้ และเข้าทําลงนาม (โดยมีตรา
ประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก้ไข เจรจา สัญ ญา และ/หรือเอกสาร
ต่างๆรวมถึงติดต่อให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
7

ประเทศไทย ศูนย์ซอ้ื ขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่ วยงานอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ดงั กล่าว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระนี้ แต่ไม่มผี ใู้ ดซักถาม
ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอ นุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ข องบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติ
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
195,082,377
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
งดออกเสียง เสียงคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
905
ราย
วาระที่ 5

พิ จารณาและอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลสําหรับผลการดําเนิ นงานสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผู้กล่าวสรุปข้อมูลการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จากผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั และบริษทั ย่อย มีรายได้รวม
จํานวน 1,777,373,129.97 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ 281,713,727.60 บาท และมีผลการดําเนินงาน
กําไรรวมจํานวน 203,459,499.16 บาท ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้
ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.198 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 79,437,600.00 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปั นผลระหว่างกาล
สําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.088 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 35,305,600.00
บาท ทีไ่ ด้จ่ายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 แล้ว คงเหลือเป็ นเงินปั นผลทีจ่ ะจ่ายสําหรับผลประกอบการ 6
เดือนหลังของปี 2563 อีก ในอัตราหุน้ ละ 0.110 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 44,132,000.00 บาท โดยเงินปั นผล
ดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกาํ ไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากกําไรสุทธิสว่ นทีเ่ สียภาษี
เงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถนํ าไปเครดิตภาษีได้ทงั ้ จํานวน ซึ่งบริษัทได้มีการจัดสรรทุน
สํารองตามทีก่ ฎหมายกําหนดแล้ว
กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระนี้ แต่ไม่มผี ใู้ ดซักถาม
มติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานสิน้ สุก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 195,082,377
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
งดออกเสียง เสียงคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
905
ราย
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วาระที่ 6

พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กําหนดว่าในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการ
คิดเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม หรือจํานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตําแหน่ ง กรรมการทีจ่ ะออกจาก
ตําแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั ให้ใช้วธิ จี บั สลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ใน
ตําแหน่ งนานที่สุดเป็ น ผู้ออกจากตําแหน่ ง ซึ่งการประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 กรรมการที่ต้องออกจาก
ตําแหน่งกรรมการของบริษทั ตามทีด่ าํ รงตําแหน่งนานทีส่ ดุ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ดร.ธนู กุลชล
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ครบวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของ
บริษทั อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญ
ประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระนี้ แต่ไม่มผี ใู้ ดซักถาม
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ อ้ งออก
มติ
จากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
1. ดร.ธนู กุลชล
เห็นด้วย 191,221,476
ไม่เห็นด้วย 3,750,700
งดออกเสียง 52,201
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 98.0763
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 1.9237
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
905
ราย

2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
เห็นด้วย
192,310,593
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 98.6220
ไม่เห็นด้วย 2,687,100
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 1.3780
งดออกเสียง เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
905
ราย
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล
เห็นด้วย
191,225,577
ไม่เห็นด้วย 3,750,600
งดออกเสียง 6,200
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 98.0764
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 1.9236
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
905
ราย
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วาระที่ 7

พิ จารณาและอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทําหน้าที่ในการพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากําหนดค่าตอบแทนจากผล
ประกอบการของบริษัทในปี ท่ผี ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
ธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาและอนุ ม ัติก ารกํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการสํา หรับ ปี 2564
(ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริห าร) ในรูป ของเบี้ยประชุ ม
ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายปี
ค่าตอบแทน/ตําแหน่ ง

เบี้ยประชุม (บาท/ครัง)้

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. กรรมการที่ดํารงตําแหน่ งหลายตําแหน่ งในบริษัทเดียวกันให้รบั ค่าตอบแทนในตํ าแหน่ งสูงสุดตําแหน่ งเดียว
เท่านัน้
2. กรรมการจะได้รบั เบี้ยประชุม 4 ครัง้ ต่อปี เท่านัน้ การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครัง้ ทีบ่ ริษทั กําหนด กรรมการจะ
ไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการบริหารทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษทั จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร
อีก
2. โบนัสกรรมการ
ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกาํ ไรจากผลการดําเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ในวงเงินรวมไม่เกิน
5,000,000 บาท โดยกรรมการบริษทั แต่ละคนจะได้รบั โบนัสจากตําแหน่งเดียวทีอ่ ตั ราทีส่ งู ทีส่ ดุ เท่านัน้ และกรรมการ
ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั เงินโบนัสกรรมการ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระนี้ แต่ไม่มผี ใู้ ดซักถาม
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามทีเ่ สนอข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 195,076,177
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 99.9968
ไม่เห็นด้วย เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 6,200
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.0032
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
905
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วาระที่ 8

พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางบุญทิพา สิมะสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูก้ ล่าวรายงานต่อทีป่ ระชุม นาง
บุญ ทิพ า สิม ะสกุล ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้มีความเห็น ว่าสมควรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีรบั
อนุ ญ าต นาย นพฤกษ์ พิษณุ วงษ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มังจิ
่ ตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษทั
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับปี 2564 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ น
จํานวนเงิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระนี้ แต่ไม่มผี ใู้ ดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตาม
มติ
รายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 195,082,377
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
งดออกเสียง เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
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พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
นายยุ ท ธนา วาฤทธิ ์ ได้ส อบถามเรื่องราคาไม้ยางพาราที่มีแนวโน้ ม สูงขึ้น อย่ างต่ อเนื่ อ ง เกษตรกรมีก ารโค่ น ไม้
ยางพาราน้อยลง บริษทั จะมีแนวทางในการป้ องกันวัตถุดบิ ไม้ยางพาราขึน้ ราคาอย่างไร และโครงการพืชพลังงานราก
แก้ว ติดปั ญหาอย่างไรบ้าง
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่า สาเหตุทไ่ี ม้ยางพารามีราคาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เนื่องมาจากการทีโ่ รงไม้เฟอร์นิเจอร์
ในพืน้ ทีภ่ าคใต้มกี ารปิ ดกิจการลงเป็ นจํานวนมาก ทําให้เกษตรกรลดการโค่นไม้ยางพาราลง แต่จากการตรวจสอบใน
ปั จจุบนั พบว่าแนวโน้มการส่งออกไม้ยางพารามีจํานวนเพิม่ ขึน้ จึงคาดการณ์ว่าราคาไม้จะอยู่ในสภาวะคงที่ ทัง้ นี้ใน
ระยะยาว บริษัทได้มกี ารศึกษาวิจยั ร่วมกับมหาวิทยาลัยทางภาคใต้ เพื่อศึกษาวิจยั ในเรื่องของพืชพลังงานรากแก้ว
และไผ่ ที่จะนํ ามาใช้เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้ า และได้มกี ารร่วมมือกับทาง ศอ.บต. ในการพัฒนาเรื่องของพืช
เศรษฐกิจ และพืชพลังงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในส่วนของพืชพลังงานรากแก้วที่บริษทั ได้มกี ารศึกษา
ทดลองการเพาะปลูก เพื่อที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้ าชุมชน Biogas นัน้ ยังไม่ได้มกี ารศึกษาทดลองต่อ
เนื่องจากหลักเกณฑ์ในปั จจุบนั ไม่เอือ้ อํานวยในเรื่องของพืชพลังงาน ซึง่ การประมูลโรงไฟฟ้ าชุมชนในรอบนี้ บริษัท
จะเน้นในส่วนของการประมูลโรงไฟฟ้ าชีวมวล เป็ นหลัก
นายยุทธนา วาฤทธิ ์ ได้สอบถามเพิม่ เติมในส่วนของแนวโน้มบริษัท ภายในปี 2564 จะมีโอกาสได้ลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ จํานวนกี่ MW
นายเชิดศักดิ ์ วัฒ นวิจิตรกุล ได้แจ้งว่า ในปี 2564 เป้ าหมายภาพรวมของบริษัท อยู่ท่ี 250 MW โดยแบ่งออกเป็ น
โรงไฟฟ้ าชีวมวล และชีวภาพ จํานวน 200 MW โรงไฟฟ้ าขยะชุมชน จํานวน 50 MW
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นายมานพ จันทร์เจริญสุข ได้สอบถามว่าปั จจุบนั โรงไฟฟ้ า PTG และ TPCH1, TPCH5 สามารถดําเนินการได้ปกติ
เหมือนโรงไฟฟ้ าอื่นหรือไม่
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงว่า ในเดือน มีนาคม 2564 ทีผ่ ่านมา โรงไฟฟ้ า PTG มี Capacity factor สูงสุดใน
รอบ 6 เดือน และได้มกี ารแก้ปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ ต่างๆ ครบถ้วนแล้ว สามารถดําเนินการได้ตามปกติ ส่วน
โรงไฟฟ้ า TPCH1, TPCH2, TPCH5 ภาพรวมการดําเนินงานอยู่ท่ี 80% เนื่องจากพึง่ มีการ COD ไป จึงยังต้องมีการ
แก้ไขปรับปรุงบ้างในบางส่วน
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิม่ เติมอีก
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านและกล่าวปิ ดประชุม เวลา 11.02 น.

(ลงชื่อ)

ประธานทีป่ ระชุม
(ดร. ธนู กุลชล)

(ลงชื่อ)

เลขานุการทีป่ ระชุม
(นางสาวยุพาวดี ไชยยะ)

12

