รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ของ
บริษัท ทีพไี อ โพลีน เพาเวอร์ จากัด(มหาชน)
วันที่ 19 เมษายน 2561
ณ ห้ องประชุมชั้น 9 อาคารทีพไี อ ทาวเวอร์
เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุ มเวลา 16.30 นาฬิ กา
นางสาวจุ ฑ ามาศ สุ โรจน์ รัต น์ ท าหน้าที่ พิ ธี ก รในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจาปี 2561
(“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา16.30 นาฬิกา บริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุ น้ ทั้งหมด 17,364 ราย จานวน
หุ ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด 8,400,000,000 หุ ้น มีผถู ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองจานวน 187 ราย
จานวนหุ ้น 39,292,724 หุ ้น และผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนจานวน 1,610 ราย จานวน
หุ ้น 6,692,504,641 หุ ้น รวมผูถ้ ื อหุ ้นที่ ลงทะเบี ยนจานวน 1,797 ราย นับจานวนหุ ้น รวมกัน ทั้งสิ้ น
6,731,797,365 หุ ้น ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 80.14 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ครบ
เป็ นองค์ประชุม
พิธีกร กล่าวแนะนากรรมการบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯ
และคณะทางานเลขานุการบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุมดังนี้
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
ประธานกรรมการ
2. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
รองประธานกรรมการ
3. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
รองประธานกรรมการ
4. นางสาวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
5. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
6. นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
7. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
8. นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. ดร.อภิชยั จันทรเสน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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11.นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
กรรมการอิสระ
12.นายวันชัย มโนสุ ทธิ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั ฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้เนื่ องจากมีเหตุจาเป็ นหรื อติดภารกิจเร่ งด่วน
ได้แก่
1. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
2. นางณิ ธาวัณ เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
ผูบ้ ริ หารฯ และทีมงานผูด้ ูแลงานด้านสายการบัญชีและการเงินเข้าร่ วมประชุม คือ
1. นางสาวกรุ ณา เพิ่มศิริพนั ธุ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
2. นายอนุกลู ปิ ยะปกรณ์
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบัญชี บมจ.ทีพีไอ โพลีน
3. นายประเสริ ฐ อิทธิเมฆินทร์
รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน บมจ.
ทีพีไอ โพลีน ถือเป็ นบริ ษทั แม่ในเครื อฯ
คณะทางานเลขานุการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นางสาววีรนุช ขิมขา
เลขานุการบริ ษทั
2. นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
ทีมงานผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ
2. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล
3. นางสาวปรางค์ทิพย์ โฆษิตประเสริ ฐ
ที มงานที่ ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯ จากบริ ษทั สานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จากัด เข้าร่ วม
ประชุมคือ
1. นายวีระ คามี
2. นางสาวรัดเกล้า นามกันยา
พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุมทราบดังนี้
1. ในการออกเสี ยงลงคะแนนจะนับ 1 หุ ้น เท่ากับ 1 เสี ยง และผูถ้ ือหุ ้น 1 ราย มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในแต่ ล ะวาระว่า เห็ น ด้ว ย ไม่ เห็ น ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ยง เพี ย งทางใดทางหนึ่ งเท่ านั้น จะ
แบ่งแยกจานวนหุน้ เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงมิได้ ยกเว้นกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศที่
แต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
2. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดฯ กาหนดว่า เว้นแต่กฎหมาย
จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
- กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน บริ ษทั ฯ ได้นาระบบบาร์ โค้ตมาใช้ในการนับ
คะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสี ยงให้ทาเครื่ องหมาย หรื อ ×ในช่ อง ลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตร
ลงคะแนนเพื่อนาไปนับคะแนนต่อไป
4. การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับ
มอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุม เฉพาะผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงในแต่ละวาระเท่านั้น
โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สาหรับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ออกเสี ยงเห็นด้วย
ไม่ตอ้ งส่ งบัตรลงคะแนนโดยจะถือว่าผูไ้ ม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุ มตั ิหรื อเห็ นด้วยตามที่ ประธานฯ
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเสนอ และบริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเรี ยงตามลาดับการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้
ลาดับแรก เก็บจากผูถ้ ือหุน้ ที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ
ลาดับที่สอง เก็บจากผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสี ยง
5. สาหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทาเครื่ องหมายใดๆในช่องออกเสี ยงลงคะแนนถือว่า
มีมติอนุมตั ิหรื อเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเสนอ
อนึ่ ง ผูถ้ ือหุ ้นที่ทาเครื่ องหมายออกเสี ยงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่ งแล้วมีความประสงค์ที่
จะเปลี่ยนใจออกเสี ยงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุ ณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อ
กากับการขีดฆ่าด้วยและทาเครื่ องหมายในช่องลงคะแนนใหม่
กรณี บตั รเสี ยจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ งดออกเสี ยง
หากเป็ นการส่ งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผูถ้ ือหุน้ เห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น
6. การนับผลการลงคะแนนเสี ยง
6.1 เพื่อความรวดเร็ วในการนับผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระบริ ษทั ฯ จะนาคะแนน
เสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง หรื อ บัตรเสี ย หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมซึ่งส่ วนที่เหลือจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสี ยงเห็นด้วย
6.2 ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยง
ทีละวาระเรี ยงตามลาดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสี ยง
ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลาดับถัดไป
นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ขอเชิญผูแ้ ทนจากบริ ษทั สานักงาน
กฎหมายสยามซิ ต้ ี จากัด และ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจ
นับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ละ 1 ท่าน
พิธีกรเรี ยนเชิญประธานกรรมการบริ ษทั ฯ กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่ วมประชุมใน
วันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ประธานฯได้มอบหมายให้ นางสาววีรนุช ขิมขา เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ถลงต่อที่ประชุม
นางสาววีรนุ ช ขิมขา ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2560 ซึ่ งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่ งไป
ยังผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมหนังสื อเชิ ญ ประชุ มในครั้ งนี้ แล้วซึ่ งการประชุ มดังกล่าวมี ระเบี ยบวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2559
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานใน
รอบปี 2559
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรทุนสารองและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2559
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ (เพิม่ เติม)
วาระที่ 10 พิจารณารับทราบและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 11 เรื่ องอื่นๆ
จึงใคร่ ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
เลขานุ การที่ประชุม แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นในที่ประชุม ทราบว่า ถ้าท่านใดที่ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงใน
วาระที่ 1 ให้กาบัตรลงคะแนนในช่องไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
เก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง
มติที่ป ระชุ ม: ที่ ประชุ มมี มติ รับรองรายงานการประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2560 ซึ่ งประชุ มเมื่ อวันที่ 1
มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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- เห็นด้วยจานวน 1,850 ราย เป็ นจานวน 6,762,767,630 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ100.000 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 ราย เป็ นจานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2560
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ใน
รอบปี 2560 ซึ่งรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว บริ ษทั ฯได้จดั ทารายงานประจาปี ในรู ปแบบแผ่น
ซี ดีรอม และได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ แล้วและขอมอบหมายให้ นายภัคพล เลี่ยวไพ
รัตน์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานสรุ ปให้ที่ประชุมทราบ
นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับปี 2560
ดังนี้
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
ในปี 2560 ปริ มาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศมี ประมาณ 184,324 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 0.14 จากประมาณ 184,069 ล้านหน่วยในปี 2559 เนื่องจากปริ มาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ
เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ในปี 2560 บริ ษทั ได้ผลิตและขายไฟฟ้าจานวน776 ล้านหน่วย เพิม่ ขึ้น 95 ล้านหน่วย หรื อ เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 14 จาก 681 ล้านหน่วย ในปี 2559 โดยแบ่งเป็ น
1. การขายไฟฟ้ าให้แก่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยจานวน 575 ล้านหน่ วย ในปี 2560
(คิดเป็ นราคาขายเฉลี่ย 6.18 บาทต่อหน่วย) เพิ่มขึ้น 95 ล้านหน่วย หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 (จาก
จานวน 479 ล้านหน่วย) ในปี 2559 (คิดเป็ นราคาขายเฉลี่ย 6.22 บาทต่อหน่วย)
2. การขายให้แก่ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน) จานวน 201 ล้านหน่ วย ในปี 2560 (คิด
เป็ นราคาขายเฉลี่ย 2.83 บาทต่อหน่ วย ลดลง 1ล้านหน่ วย หรื อ ลดลงร้อยละ 0.4 จากจานวน
202 ล้านหน่วย ในปี 2559 คิดเป็ นราคาเฉลี่ย 2.75 บาทต่อหน่วย
ในปี 2561 บริ ษทั คาดว่าจะผลิตและขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
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1. โรงไฟฟ้ าเชื้ อเพลิง-RDF กาลังการผลิต 70 เมกะวัตต์หรื อโรงไฟฟ้ าโรงที่ 6 ซึ่ งได้ก่อสร้าง
เสร็ จแล้วรวมทั้งได้ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเรี ยบร้อยแล้ว โดยนากาลังการผลิตของโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิง RDF 70 เมกะวัตต์ หรื อโรงไฟฟ้าโรงที่ 6 ดังกล่าว และโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนทิ้ ง 30 เมกะวัตต์ห รื อโรงไฟฟ้ าโรงที่ 4 มารวมกันเพื่อใช้ดาเนิ นการเป็ นโรงไฟฟ้ า
ขนาดกาลังการผลิตติดตั้งรวม 100 เมกะวัตต์ เพื่อขายไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ ง
ประเทศไทยภายใต้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ ซึ่ งทางบริ ษทั ก็ได้เริ่ มขายไฟฟ้าตั้งแต่
วันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผา่ นมา
2. โรงไฟฟ้าถ่านหิ น หรื อ RDF กาลังการผลิต 70 เมกะวัตต์ หรื อโรงไฟฟ้าโรงที่ 7 อยูร่ ะหว่าง
การทดลอง เครื่ อง คาดว่าจะดาเนิ นการ ผลิตในเชิงพาณิ ชย์ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 โดย
ขายไฟฟ้าให้แก่บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างทดลองเครื่ องโรงไฟฟ้าถ่านหิ น จานวน 1 โรง กาลังการผลิต 150 เมกะ
วัตต์ หรื อโรงไฟฟ้ าโรงที่ 8 ซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จในช่วงต้นของไตรมาส 3 ของปี 2561 นี้
โดยจะขายไฟฟ้าให้แก่ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ติดตั้งหม้อผลิตไอน้ าซึ่ งใช้เชื้อเพลิง RDF เพิ่มอีก 2 เครื่ อง เพื่อใช้เป็ นหม้อ
ผลิตไอน้ าสารองสาหรับโรงไฟฟ้า โรงที่ 5 และโรงไฟฟ้าโรงที่ 6 ซึ่งขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ทั้ง 2 โรง ใน
กรณี ที่มีการหยุดซ่ อมบารุ งหม้อผลิตไอน้ าของโรงไฟฟ้ าโรงดังกล่าว รวมถึงใช้หม้อผลิตไอน้ าสารอง
ข้างต้นในการผลิตไอน้ าเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้ าได้อย่างเต็มกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้ า โดยคาดว่าจะ
ติดตั้งแล้วเสร็ จไตรมาสที่ 1 หรื อ 2 ของปี 2561ซึ่งจะมีผลให้สามารถใช้อตั รากาลังการผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่
ธุรกิจสถานีบริการนา้ มันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ
ในปี 2560 ปริ มาณการบริ โภคน้ ามันเชื้อเพลิงของประเทศมีจานวน 94 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 จากจานวน 91 ล้านลิตรต่อวันในปี 2559 โดยปริ มาณการบริ โภคก๊าซธรรมชาติในปี 2560 มี
จานวน 6,752 ตันต่อวัน ลดลงร้อยละ 13 จากจานวน 7,734 ตันต่อวันในปี 2559
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีปริ มาณการขายน้ ามันเชื้อเพลิงในปี 2560 จานวน 14.7 ล้านลิตรลดลงร้อยละ 15
จากจานวน 17.3 ล้านลิตรในปี 2559 เนื่องจากความต้องการบริ โภคโดยรวมปรับตัวลดลงตามภาวะ
เศรษฐกิจ อีกทั้งมีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากผูป้ ระกอบการรายใหญ่ (ปตท.) โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสระบุรี
ส่ วนปริ มาณการขายก๊าซธรรมชาติในปี 2560 มีจานวน 25.7 ล้านกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 18 จากจานวน
31.4 ล้านกิโลกรัม ในปี 2559เนื่องจากความต้องการบริ โภคโดยรวมปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ
ประกอบกับราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวสู งขึ้น ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคหันไปใช้น้ ามันเชื้อเพลิงแทนการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ
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ในปี 2561 บริ ษทั ฯ คาดว่าปริ มาณการบริ โภคน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยบริ ษทั คาดว่าจะสามารถขายน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติให้
สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบ
ประธานฯในที่ประชุมกล่าวเสริ มว่า เนื่ องจากการ COD (Commercial Operation Date)
ของบริ ษ ัท ฯ ถู ก เลื่ อนจากเดื อนพฤศจิ ก ายน มาจนถึ งเดื อนเมษายน เพราะฉะนั้น การรั บ รู ้ รายได้จ าก
โรงไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์น้ ีจะเริ่ มต้นในไตรมาสที่ 2 คิดว่าจะทาให้ EBITDA ของบริ ษทั ขึ้นมาจนถึง 400
กว่า หรื อ 500 ล้านบาทต่อเดือน สาหรับการรับรู ้รายได้ของโรง 150 เมะกวัตต์ อาจจะเป็ นไตรมาสที่ 3
ซึ่งอาจจะเพิ่มการรับรู ้รายได้เป็ น EBITDA ได้เดือนหนึ่งถึง 600 กว่าล้าน แต่ท้ งั นี้และทั้งนั้นขึ้นอยูก่ บั การ
พิจารณาสิ่ งแวดล้อม และ กกพ.อนุมตั ิ แต่เข้าใจว่าก็คงจะไม่มีปัญหา ก็ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
มีผถู ้ ือหุ น้ กล่าวในที่ประชุม เรื่ องเกี่ยวกีบการจ่ายเงินปั นผล และขอให้บริ ษทั ฯ แสดงภาพให้ดูว่า
บริ ษทั ฯมีรายได้เท่าไหร่
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า เรื่ องเกี่ยวกับรายได้รับจะแสดงให้เห็นในวาระที่ 4 ซึ่งเป็ นวาระของ
การพิจารณางบดุลและกาไรขาดทุน ส่ วนวาระที่ 2 และ 3 นั้นเป็ นวาระเพื่อการรับทราบ ไม่ใช่วาระใน
การออกเสี ยงลงมติ จากนั้นจึงดาเนินการประชุมต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจาปี 2560
วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2560
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มรั บทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 ตามที่ ได้
จัด พิ ม พ์ไว้ในรายงานประจ าปี ของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งได้จ ัด ส่ งให้ผูถ้ ื อ หุ ้น พร้ อ มหนังสื อ เชิ ญ ประชุ ม แล้ว และได้
มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุ ปให้ที่ประชุมทราบ
นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้ น 5 ครั้ง ในการปฏิบตั ิหน้าที่สรุ ปได้ ดังนี้
1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั (รวมถึงบริ ษทั ในเครื อ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ท ธิ ผลภายใต้ระบบการควบคุ ม ภายในที่ เพี ยงพอและเหมาะสม ซึ่ งมี เอกสารประกอบการ
ปฏิบตั ิงาน มีการบริ หารความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างเป็ นระบบ อันส่ งผลให้สามารถป้ องกันความเสี ยหายอัน
อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมลดความเสี่ ยงทางธุ รกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของ
บริ ษทั ถูกต้องเชื่ อถือได้ และช่ วยปกป้ องคุม้ ครองทรั พย์สินของบริ ษทั และเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ ้นด้วย
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นอกจากนี้ บริ ษ ัท ด าเนิ น งานโดยยึด หลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (GOOD GOVERNANCE) โดยมี
จรรยาบรรณที พีไอโพลีน (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิ บตั ิ ตามนโยบายบริ ษทั โดยคานึ งถึ ง
ประโยชน์และความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย นับตั้งแต่ผถู ้ ือหุน้ คู่คา้ คู่สญ
ั ญา ให้
ความส าคัญ กับ การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อกูลสั งคม ดู แ ลใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม ในส่ ว นของพนัก งานมี ก ารพัฒ นา
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในลักษณะองค์การแห่งการเรี ยนรู ้อนั จะส่ งผลให้บริ ษทั พัฒนาไปอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
2. การสอบทานเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อผู้ลงทุน
บริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตลอดจนรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ผูล้ งทุ น ทราบโดยให้ความส าคัญ กับความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล และเปิ ดเผยภายในเวลาอันรวดเร็ วทันกาล
3. การสอบทานการปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั มีระบบป้ องกัน
การใช้ขอ้ มูลภายในในการซื้ อขายหลักทรัพย์ มีการกาหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของ
พนั ก งานโดยมี โ ทษสู ง สุ ด ถึ ง เลิ ก จ้า ง ก ากับ ดู แ ลให้ ผู บ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท จัด ท ารายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ตามข้อกาหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ ยงั ให้ความสาคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายใน
เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ทางงบการเงินและรายงานต่างๆให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่ อถือได้
และทันกาล
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตั้ง และเสนอค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็ นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้ สนอตัวเป็ น
ผูส้ อบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีจึงมีมติ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขทะเบียน 7900 หรื อ นายเอก
สิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เลขทะเบียน 4195 หรื อ นายณัฐพงศ์ ตันติจดั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลข
ทะเบียน 8829 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาแล้ว เห็ น ว่า ในปี ที่ ผ่านมาคณะกรรมการบริ ษ ัท รวมทั้ง
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการบริ หารงานตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริ ยธรรม มีความ
มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรเยี่ยงมืออาชี พ บริ ษทั ฯ มีการพัฒนาระบบ
คุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง มีการ
ช่ วยเหลื อเกื้ อกูลสังคมและดู แลใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม มี ก ารจัด ท ารายงานทางการเงิ น เพื่ อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม มีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี ไม่ปรากฏข้อบกพร่ องอันเป็ นสาระสาคัญ
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จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2560 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2560 สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
และได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายมนู เลี ยว
ไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุ ปให้ที่ประชุมพิจารณา
นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการตรวจสอบงบดุล และ
งบบัญชีกาไรขาดทุน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อีกทั้ง งบดุลดังกล่าว ได้ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด แล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอมอบหมายให้ นางสาวกรุ ณา เพิ่มศิริพนั ธ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นผู ้ ชี้แจงรายละเอียดให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบดังนี้
นางสาวกรุ ณา เพิม่ ศิริพนั ธ์ กล่าวขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และชี้แจงงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ
ดังนี้
สรุ ปรายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในปี 2560
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
รายได้จากการขายรวม
รายได้รวม
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุน้ (บาท)

2559
18,169
9,848
8,321
1.41
4,368
4,433
1,824
0.309

จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
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หน่วย : ล้านบาท
2560
27,567
3,353
24,214
2.88
4,865
5,188
2,591
0.333

ผลต่ าง เพิม่ (ลด)
9,398
(6,495)
15,893
1.47
497
755
767
0.024

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับรายได้ และงบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ ได้ถามคาถาม มีผถู ้ ือหุน้ ตั้งคาถาม โดยสรุ ปดังนี้
๑ นายวิชา โชคพงษ์พนั ธ์ ผูถ้ ือหุ ้น มาประชุมด้วยตัวเอง ถามเกี่ยวกับเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
นายประเสริ ฐ อิทธิเมฆินทร์ ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมให้ตอบคาถามดังกล่าว โดยตอบว่า
ปี นี้ น่ า จะเป็ นปี ที่ ดี ข องบริ ษ ท เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯได้ ท าการ Commercial Operation Date
โรงไฟฟ้ าฟ้ าโรงที่ 6 มารวมกับโรงที่ 4 รวมเป็ น 100 เมกะวัตต์ ขายไฟฟ้ าให้ กฟฝ โดยมี adder หรื อ
ส่ วนเพิ่ม 3.50 บาท ทาให้บริ ษทั ได้กาไรต่อยูนิตที่ 4 บาทกว่า ซึ่ งส่ วนนี้ จะทาให้บริ ษทั ฯ มีกาไรมากขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมี โรงไฟฟ้าโรงที่ 7 และ 8 ที่จะเพิ่มรายได้ให้บริ ษทั ฯ คาดว่าในปี 2561 บริ ษทั ฯจะ
มีรายได้ข้ ึนไปที่ 9,000 ปลายๆถึง 10,000 ล้านบาท และน่ าจะได้ถึง 13,000 ล้านในปี หน้า กาไรก็จะโต
ขึ้นตาม เพราะฉะนั้นคิดว่าในส่ วนของเงินปันผลก็จะเป็ นไปตามผลการประกอบกิจการของบริ ษทั ฯ คาด
ว่าผูถ้ ือหุ่นน่าจะพอใจกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ ซึ่งมีนโยบายจ่ายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
๒ นายสิ ทธิโชค เมืองวนิชย์ เข้าประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่าเรื่ องวัตถุดิบเชื้อเพลิงในส่ วนที่เป็ น
ขยะก็จะมีผลกระทบกับกฎหมายสิ่ งแวดล้อม ถามว่า บริ ษทั มีนโยบายจะไปซื้ อที่ดินดักไว้ให้ห่างไกล
ชุมชนตามแนวรถไฟเพื่อนาขยะไปเผาในที่ไกลๆหรื อไม่
ประธานฯตอบว่า การดาเนินการเกี่ยวกับโรงขยะ ขึ้นอยูก่ บั นโยบายรัฐบาล ดังนั้นที่จะไปเก็งว่า
จะไปที่พ้ืนที่ใดๆ ว่าจะตั้งโรงไฟฟ้าได้หรื อไม่ได้ อยูท่ ี่ กกพ และกระทรวงมหาดไทย บริ ษทั ฯจึงไม่ได้
คิดในเรื่ องเก็งกาไรในส่ วนที่ดินนี้มากนัก สาหรับเรื่ องโครงการที่จะมีประมูลโรงไฟฟ้าขยะ ที่หนองแขม
และอ่อนนุช บริ ษทั ฯก็คงเข้าร่ วมประมูลด้วย คิดว่าอาจจะเป็ นทางให้รายรับของบริ ษทั ฯดีข้ ึนอีกต่อไปใน
อนาคต เพราะฉะนั้นทั้งหมดเราก็ตอ้ งรอดูนโยบายรัฐบาลต่อไป
๓ นายสุ รเกี ยรติ แสงทอง ถามเกี่ ยวกับข่าวที่รัฐบาลจะงดรับซื้ อไฟในอีก 5 ปี ข้างหน้า ว่ามี
ผลกระทบกับบริ ษทั ฯอย่างไรบ้าง
ประธานตอบว่า ข่าวนี้ยงั มีความไม่แน่นอนอยูม่ าก คงต้องรอดูนโยบายของรัฐบาลต่อไป
- และถามในเรื่ องกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนว่ามีที่มาอย่างไร
ประธานมอบหมายให้ นายประเสริ ฐ อิทธิเมฆินทร์ เป็ นผูต้ อบ โดยสรุ ปคือ เป็ น
กาไรที่มาจากการทาสัญญาซื้ อขายเครื่ องจักรตอนทาโรงไฟฟ้ าโรงที่ 6, 7, 8 มีการวางบิลเป็ นดอลล่าร์
ต่อมาค่าเงินบาทแข็งขึ้น จึงทาให้บริ ษทั ได้กาไรในส่ วนนี้
๔ นายฉัตรชัย มงคลพันธ์ เป็ นผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตัวเอง ถาม เรื่ องความล่าช้าในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ า ว่ามี สาเหตุมาจากอะไร /และถามว่า การที่ รัฐมี น โยบายที่ จะไม่ออกใบอนุ ญ าตใหม่ ให้กับ
โรงไฟฟ้า บริ ษทั ฯจะทาแต่โรงงาน RDF โดยไม่มีโรงไฟฟ้าได้หรื อไม่
ประธานตอบว่า ราชการมีระเบียบใหม่หมด ต้องมีการทา EIA EHIA โดยที่ทางราชการต้อง
เป็ นผูจ้ ดั จ้าง การที่มีระเบียบมากจึงทาให้การดาเนิ นการของบริ ษทั ฯล่าช้าออกไป ส่ วนโรงไฟฟ้ ากับ
RDF นั้นเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาไปด้วยกัน
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๕ นายชัย รั ต น์ ผลาดิ ก านนท์ ถามเรื่ อ งที่ รัฐ บาลเปลี่ ย นนโยบายการรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ าพลังงาน
หมุนเวียน และเรื่ องนโยบายของรัฐบาลที่จะยกเลิกการสนับสนุ นค่าแอดเดอร์ และการซื้ อต่ากว่าที่การ
ไฟฟ้ าขาย ที่ 2.40 บาท ถามว่า ถ้ารัฐบาลไม่อุม้ เอกชนเลย บริ ษทั ฯจะอยู่อย่างไร / และถามเรื่ องการ
ขยายกาลังผลิตไปที่ 440 เมกกะวัตต์แล้วหลังจากนั้น บริ ษทั จะมีการขยายธุรกิจอีกหรื อไม่ ถ้าขยายตัวอีก
จะเน้นไปที่ขยะ หรื อความร้อนทิ้ง หรื อพลังงานอื่น
ประธานฯตอบค าถามเรื่ อ งแผนเดิ น หน้า โดยตอบว่า บริ ษ ัท ฯมี แ ผนที่ จ ะเดิ น ไปพร้ อ มกับ
นโยบายรัฐบาล ซึ่ งตามนโยบายรัฐบาลก็ยงั มีแผนให้ทาโรงไฟฟ้ าเรื่ องขยะบ้าง โรงไฟฟ้ าไบโอแมส
โรงไฟฟ้าพลังลม พลังแสงแดด พลังแก๊ส ส่ วนพลังถ่านหิ นคงระงับไว้ชวั่ คราว คงต้องดูว่ารัฐบาลจะให้
ทาที่ไหนอย่างไรฯ บริ ษทั ฯคงไม่สามารถจัดการได้เอง เพราะจุดเชื่อมโยงทั้งหมดอยูท่ ี่สายส่ ง ที่ควบคุม
โดยการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต หรื อหน่วยงานรัฐที่มีขนาดย่อยลงมา ดังนั้นรัฐบาลจึงเป็ นใหญ่ บริ ษทั ฯ ต้องเดิน
ตามกรอบของกฎหมายและนโยบายรัฐบาล
และประธานฯได้มอบหมายให้น ายประเสริ ฐตอบเรื่ องเกี่ ยวกับเงิ น กู้ ของบริ ษ ทั ฯและอธิ บาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับคาถามในเรื่ องของอัตราค่าขายไฟ ของพลังงานไฟฟ้าอื่นๆ และหลักการในการกูเ้ งินเพื่อ
นามาดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามเรื่ องการตั้งราคาขายไฟฟ้า มีวิธีการตั้งราคาอย่างไร
ประธานฯมอบหมายให้ นายประเสริ ฐตอบคาถาม ตอบว่า การตั้งราคาไฟฟ้ าที่ ทีพีไอโพลี น
เพาเวอร์ ฯ ขายไฟให้กบั ทีพีไอโพลีน บริ ษทั ฯแม่ จะเป็ นราคาเดียวกันกับที่ ทีพีไอ โพลีน ซื้ อจากการ
ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เรี ยกว่าราคาตลาด ส่ วนในกรณี ที่ โพลีน ขายไฟให้การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตในราคา 6 บาท
กว่าได้ เพราะว่าเราช่วยประเทศกาจัดขยะโดยเราเอาขยะมาคัดแยก ผลิต RDF เอาขยะมาใช้แทนถ่านหิ น
บริ ษทั ฯ จึงได้ Bonus Price ที่เรี ยกว่า ADDER อย่างที่เรี ยนไว้แต่แรก บริ ษทั ฯจึงสามารถขายได้ 6 บาท
กว่า มีครั้งเดียวที่ราคาไฟฐานลดลงจาก สามบาทเหลือสองบาทเก้าสิ บ แต่ต่อมาก็ได้มีการขึ้นค่าไฟมาอีก
โดยเฉลี่ยค่าไฟฐานฯจะขึ้นราคาประมาณ ร้อยละ 3 ต่อปี
จากนั้นประธานจึงแจ้งมติที่ประชุม
มติที่ประชุ ม: ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2560 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 1,946 ราย จานวน 6,766,519,513 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ99.9845 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย1 ราย จานวน 1,048,900 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ0.0155 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 1 จานวน 15,370 เสี ยง
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสารองและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2560
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูน้ าเสนอต่อที่
ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินงานประจาปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นกาไรสุ ทธิจานวน
2,591,531,158.21 บาท โดยตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 44 และข้อ 45 กาหนดให้บริ ษทั ต้อง
จัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกาไรสุ ทธิประจาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 (สิ บ) ของ
ทุนจดทะเบียน และห้ามบริ ษทั จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยูห่ า้ มมิให้แบ่งเงินปันผล
ดังนั้น บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2560 ตามงบ
การเงินสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกาไรสุ ทธิประจาปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 (สิ บ) ของทุนจดทะเบียน
ในการนี้บริ ษทั ฯ จึงใคร่ ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจานวน
129,576,557.91 บาท รวมเป็ นทุนสารองตามกฎหมายทั้งสิ้ น 348,376,441.54 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.15
ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
โดยบริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิจากผลประกอบการปี 2560 จานวน 2,591,531,158.21บาท โดยมี
กาไรสะสมยกมาจานวน 2,202,191,017.88 บาท และมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานในปี 2559
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 จานวน 1,593,000,000 บาท หักสารองตามกฏหมายในปี 2560 จานวน
129,576,557.91 บาท หักรายการปรับปรุ งจานวน 2,374,667.70 บาท จึงทาให้มีกาไรสะสมในปี 2560
จานวน 3,068,770,950.48 บาท
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 2,520,000,000 บาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 97.24 ของกาไรสุ ทธิประจาปี 2560 โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับผล
ประกอบการจนถึงสิ้ นสุ ดไตรมาส 3 ปี 2560 ไปแล้ว 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้ นในอัตราหุน้ ละ 0.26 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินรวม 2,184,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จ่ายอีก 0.04 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นจานวนเงินรวม
336,000,000 บาท โดยจ่ายจากกาไรจากผลประกอบการสาหรับงวด 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม
2560 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท ดังกล่าว เป็ นการจ่าย
จากกาไร ซึ่งสรุ ปได้ ดังนี้
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1. เงิน ปั นผล จานวน 0.02 บาท/หุ ้น เป็ นการจ่ายจากกาไรที่ เสี ยภาษี เงิน ได้นิติบุคคล ใน
อัตราร้อยละ 20 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
2. เงิ น ปั น ผล จานวน 0.02 บาท/หุ ้น เป็ นการจ่ ายจากกาไรที่ ได้รับ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ
บุ ค คล จากการส่ งเสริ ม จากคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (หรื อ BOI )ผูถ้ ื อ หุ ้ น
ประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปั นผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผูร้ ับ
เงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษีเจ็ด
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มีผถู ้ ือหุ ้นขอกล่าวในที่ประชุม ชื่อนายสุ ธี รัตนสุ ธิน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตัวเอง และเป็ น
ผูร้ ับมอบฉันทะจาก UBS AG SINGAPORE เกี่ยวกับนโยบายปั นผล ที่บอกว่าจะจ่ายเกินร้อยละ 50 นั้น
เป็ นไปได้ห รื อ ไม่ ที่ บ ริ ษ ัท ฯจะจ่ ายปั น ผลให้ม ากขึ้ น เพราะจะท าให้ บ ริ ษ ัท ฯแม่ ไ ด้รับ ปั น ผลมากขึ้ น
เนื่ องจากตอนนี้ ราคาหุ ้นของบริ ษทั ฯแม่ลดลง และเพื่อที่กองทุนหลายกองที่เน้นนโยบายปั นผลจะได้
ยังคงซื้อหุ ้นของบริ ษทั ฯอยู่ ตอนนี้ คาดว่ากองทุนบางกองอาจจะขายหุ น้ ของบริ ษทั ฯออกไปเนื่ องจากมี
แนวโน้มการจ่ายปันผลที่ลดลงเรื่ อยๆ
ประธานมอบหมายให้นายประเสริ ฐ อิทธิ เมฆินทร์ ตอบคาถาม โดยตอบว่า ปี ที่แล้วบริ ษทั จ่าย
ปั นผลร้อยละ 97 ไม่ได้จ่ายแค่ร้อยละ 50 บริ ษทั ฯยังมีนโยบายจ่ายปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นอย่างต่อเนื่ อง ถ้า
บริ ษทั ฯไม่จาเป็ นต้องใช้เงิน บริ ษทั ฯก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเก็บเงินส่ วนนี้ ไว้ นอกจากนี้ การจ่ายเงินปั น
ผลให้ โ พลี น ก็ จ ะท าให้ โ พลี น น าไปลดหนี้ ได้ด้ว ย จึ ง เรี ย นให้ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น สบายใจว่ า ถ้าบริ ษ ัท ฯมี ผ ล
ประกอบการที่ดี มีสภาพคล่องคงเหลือมาก เงินปันผลก็มีความเป็ นไปได้สูง
จากนั้นประธานจึงแจ้งมติที่ประชุม
มติที่ประชุ ม: ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรทุนสารองและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ตามรายละเอียด
ที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 1,959 ราย เป็ นจานวน 6,767,724,015 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ100.00 ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 ราย เป็ นจานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 ราย เป็ นจานวน 0 เสี ยง
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นาเสนอ
รายละเอียดการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2561
นายมนู เลี ยวไพโรจน์ ได้เสนอต่อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้ว
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ น
สานักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ดังนี้
1. แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561 ได้แก่
- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรื อ
- นายเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรื อ
- นายณัฐพงศ์ ตันติจดั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
โดยให้ผสู ้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งมีอานาจตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ
2. อนุ มตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็ นจานวน
เงิน 2,200,000 บาท (ค่าสอบบัญชี งบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 เป็ นเงิน 2,000,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2560
จานวน 200,000 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่ น ค่าเดิ นทาง ค่าที่พกั ค่า
ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริ การจัดทางบการเงิน ค่าบริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการ
ลงทุน เป็ นต้น
จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติที่ประชุ ม: ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน
7900 หรื อ นายเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรื อนายณัฐพงศ์ ตันติจดั ตานนท์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯในปี 2561 โดยก าหนดค่ าสอบบัญ ชี (รวมค่ าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็ นเงิ น จ านวน
2,200,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่ นค่าเดิ นทาง ค่าที่พกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริ การ
จัดทางบการเงิน ค่าบริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน เป็ นต้น ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 1,959 ราย เป็ นจานวน 6,766,661,937 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9842 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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- ไม่เห็นด้วย 4 ราย เป็ นจานวน 1,067,770 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0158 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 ราย เป็ นจานวน 0 เสี ยง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นางสาววีรนุช ขิมขา เลขานุการบริ ษทั ในฐานะเลขานุการที่ประชุม กล่าวว่า ก่อนจะพิจารณา
เลื อ กตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ อ อกจากต าแหน่ งตามวาระนี้ เนื่ อ งจากนายประชัย เลี่ ยวไพรั ต น์
ประธานกรรมการ และดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ เป็ นกรรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งในครั้งนี้ ดว้ ย จึงขอเรี ยนเชิญ นางอรพิน
เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมสาหรับวาระนี้ ซึ่ งที่ประชุมเห็นชอบให้
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ่ งของบริ ษทั ฯ ทาหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมเพื่อดาเนินการประชุมเฉพาะวาระนี้
โดย นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ประธานที่ประชุมชัว่ คราว ได้มอบหมายให้ นางสาววีรนุช ขิม
ขา เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม
นางสาววีรนุช ขิมขา ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ
จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ
3. ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
5. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ นประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ของบริ ษทั ฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ระหว่างนี้นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ได้เรี ยนเชิญให้กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง ๕
ท่านได้เดินออกจากที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้ลงมติตามวาระนี้ก่อน
นางสาววีรนุช ขิมขา จึงดาเนินการประชุมต่อ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ยกเว้นผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบ
ออกตามวาระทั้ง 5 ท่ านเป็ นรายบุ คคลแล้วมี ความเห็ นว่า กรรมการที่ ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่ าน
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ดังกล่ าว มี พ้ื น ฐานและความเชี่ ย วชาญหลากหลายอาชี พ มี ภ าวะผูน้ า มี วิสั ยทัศน์ กว้างไกล มี คุณ ธรรม
จริ ยธรรม กรรมการทั้ง ๕ ท่านมีประวัติการทางานที่โปร่ งใส มีความสามารและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอยูเ่ ดิมได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการ
และอนุกรรมการอย่างสม่าเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริ ษทั ฯ ตลอดมา ซึ่งประวัติและผลงานโดยสังเขปของ
กรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดารง
ต าแหน่ งกรรมการของบริ ษ ัท ฯ ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง และมี อ านาจหน้าที่ เกี่ ย วกับ กิ จ การของบริ ษ ัท ฯ
เหมือนเดิมทุกประการ
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่งและมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดังนี้
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์
รองประธานกรรมการ
3. ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
5. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 1,962 ราย เป็ นจานวน 6,766,668,837 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ99.9843 ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 2 ราย เป็ นจานวน 1,060,900 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0157 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 ราย คิดเป็ น 0 เสี ยง
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ ได้เชิญให้กรรมการที่เดินออกไป
นอกห้องประชุม เข้ามาในห้องประชุม และมอบหมายให้นางสาววีรนุช ขิมขา ดาเนินการ
ประชุมต่อไป
วาระที่ 8 รับทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววีรนุช ขิมขา เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ถลงต่อที่ประชุม
นางสาววีรนุช ขิมขา ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2559 ในวาระที่ 2.6 ได้มีมติอนุมตั ิหลักการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั โดย
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มอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ โดย
ถื อหลักเกณฑ์การพิ จารณาการจ่ ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ตามแนวทางเช่ นเดี ยวกับบริ ษ ัท
มหาชนจากัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบตั ิ โดยเปรี ยบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
และขนาดใกล้เคียงและคานึ งถึงฐานะและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการตอบ
แทนผลการปฏิ บ ัติ ห น้าที่ สร้ างแรงจู งใจให้ แก่ บุ คคลากรที่ มี คุ ณ วุฒิ ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุ ดต่อความสาเร็ จในการประกอบกิจการของบริ ษทั ฯ โดยให้มีผล
ตั้งแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิเป็ นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
นั้น
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งส่ งเสริ มให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ควรรายงานค่าตอบแทน
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้รับทราบเป็ นประจาทุกปี บริ ษทั ฯ จึงใคร่ ขอเรี ยนให้ที่
ประชุมรับทราบว่า สาหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จานวน 15 ท่าน ที่ได้รับในปี พ.ศ. 2560
ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน, เงินโบนัส และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 15,920,000 บาท
คิดเป็ นอัตราประมาณร้อยละ0.3 ของรายได้รวมของบริ ษทั ฯ (รายได้รวมบริ ษทั ฯ ปี 2560 มีจานวน
5,188,153,429 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ซึ่งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญ
ประชุมในครั้งนี้แล้ว
จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
------ไม่มี------มีผเู ้ ข้าประชุมมีคาถามเพิ่มเติม
๑. นายสุ รเชษฐ์ วิริยะกูล จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้มีคาถามเกี่ยวกับวาระที่เลือกตั้งกรรมการ
กลับเข้าดารงตาแหน่ ง บริ ษทั อื่นจะเลือกเป็ นรายบุคคล และถามว่าการเลือกของบริ ษทั นี้ ฯ คะแนนจะรวม
สาหรับทุกคนเลยหรื อเปล่า ว่าเหตุใดจึงไม่เลือกเป็ นรายบบุคล
ท่านประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ ตอบคาถามดังกล่าว โดยตอบว่าการเลือกตั้งกรรมการมี สองแบบคือ แบบเลือกทั้งคณะและ
แบบเลือกเป็ นรายบุคคล
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๒ นายธวัชชัย ฉัตรมงคล ผูถ้ ือหุ ้นมาด้วยตัวเอง ถามเรื่ องรายได้ปี 60 เรื่ องยอดขายและรายได้อื่น
อยากให้ช้ ีแจงว่ารายได้อื่นมาจากอะไร
ประธานมอบหมายให้นายประเสริ ฐ ตอบคาถาม ซึ่ งตอบว่า ในปี 2560 บริ ษทั มีรายได้ประมาณ
5,000 ล้าน เป็ นรายได้จากการขายไฟฟ้า 4,120 ล้าน ในจานวนนั้นจะเป็ นรายได้จากการขายไฟและขายน้ ามัน
เรี ยกว่าขายไฟฟ้ากับขายสิ นค้า อีกส่ วนเป็ นค่าไฟส่ วนเพิ่มหรื อที่เรี ยกว่า adder ซึ่ งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั จะนา
รายได้สองส่ วนนี้ มารวมกัน ส่ วนรายได้อื่นจะไม่ถึง 2,000 กว่าล้าน ภาพใหญ่ๆคือมีรายได้จากการขายน้ ามัน
700 กว่าล้านและ ขายไฟฟ้า 4,000 กว่าล้าน รวมเป็ น 5,000 ล้าน
๓ นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผูถ้ ือหุ น้ มาด้วยตัวเอง ถามว่าบริ ษทั มีความเสี่ ยงอย่างอื่นในระยะกลาง
หรื อระยะยาวอีกหรื อไม่
ประธานมอบหมายให้นายประเสริ ฐ อิทธิ เมฆินทร์ ตอบคาถามดังกล่าว ซึ่ งตอบว่า ณ จุดนี้ บริ ษทั
เชื่อมัน่ ว่า ไม่มีความเสี่ ยงใดๆที่บริ ษทั ฯจัดการไม่ได้ท้ งั ในเรื่ องการจัดซื้อวัตถุดิบ เพียงพอที่จะใช้กบั โรงไฟฟ้า
180 เมกกะวัตต์ ในส่ วนที่ใช้ถ่านหิ นเป็ นวัตถุดิบก็จะมีความเสี่ ยงในแง่ที่ถ่านหิ นขึ้นราคา แต่บริ ษทั ฯก็ยงั มี
ช่องว่างระหว่างกาไรที่จะชดเชยค่าวัตถุดิบที่ข้ ึนราคา
ส่ วนความเสี่ ยงในเรื่ องนโยบายภาครัฐนั้น นโยบายเกี่ ยวกับพลังงานทางเลือกจะปรับจาก 15 ถึง50
เปอร์ เซ็นต์ หวังว่าหลักจากที่มีการปรับแก้ไขร่ างกฎหมายแล้ว สัดส่ วนตรงนี้ ยงั อยูเ่ พราะบริ ษทั ฯยังคงเติบโต
อยู่ ปี นี้ จะถึงหมื่นล้าน ปี หน้าจะเป็ นหมื่นสาม เชื่อว่าขยะในประเทศไทยมีมาก ภาครัฐควรเข้ามาดูแล มิฉะนั้น
จะเกิดปัญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องอื่นใดหรื อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้สละเวลา
มาร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 18.10 นาฬิกา

ลงชื่อ

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
(นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นางสาววีรนุช ขิมขา
(นางสาววีรนุช ขิมขา)

เลขานุการบริ ษทั
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