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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2561 
ของ 

บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่ 4  กนัยายน  2561 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคารทพีไีอ ทาวเวอร์ 
เลขที ่26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

 
 

เร่ิมการประชุมเวลา  16.00  นาฬิกา 
 

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ท าหน้าท่ีพิธีกรในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 
(“พิธีกร”) ได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ขณะน้ีเวลา 16.00 นาฬิกา บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด 17,866 ราย  
จ  านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 8,400,000,000  หุ้น มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน
212   ราย จ านวนหุ้น  73,801,572  หุ้น  และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทนจ านวน 1,545  
ราย  จ  านวนหุ้น6,448,602,937 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนจ านวน 1,757  ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนั
ทั้งส้ิน  6,522,404,509  หุน้ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 77.65  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
ครบเป็นองคป์ระชุม  
 
 พิธีกร กล่าวแนะน ากรรมการบริษทัฯ  ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯและคณะท างานเลขานุการ
บริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 
 
             กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คือ 
 1.   นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์              ประธานกรรมการ 
 2.   ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์              รองประธานกรรมการ 
 3.   นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์              รองประธานกรรมการ 
 4.   นายภากร  เล่ียวไพรัตน์              กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 5.   นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 6.   นายมนู  เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 7.   ดร.ธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ              กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 8.   ดร.อภิชยั  จนัทรเสน    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9.   นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ   กรรมการอิสระ 
10. นายวนัชยั  มโนสุทธิ   กรรมการอิสระ 

             11.  นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์        กรรมการ 
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12. นางสาวภทัรพรรณ  เล่ียวไพรัตน์        กรรมการ 
13. นางณิธาวณั  เล่ียวไพรัตน์  กรรมการ 
 
กรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากมีเหตุจ าเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน 

ไดแ้ก่ 
1. นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์    กรรมการ 

 
 ผูบ้ริหารฯ และทีมงานผูดู้แลงานดา้นสายการบญัชีและการเงินเขา้ร่วมประชุม คือ 
 1.    นางสาวกรุณา  เพิ่มศิริพนัธ์ุ               ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
              2.   นายอนุกลู ปิยะปกรณ์   รองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี บมจ.ทีพีไอ โพลีนถือเป็น 

  บริษทัแม่ของบริษทัฯ 
              3.   นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์        รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสสายบญัชีและการเงิน บมจ.  
                                                                                               ทีพีไอ โพลีนถือเป็นบริษทั แม่ของบริษทัฯ 
 
             คณะท างานเลขานุการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 
              1.    นางสาววรีนุช  ขิมข า     เลขานุการบริษทั 
              2.   นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์                ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
 

ทีมงานท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ จากบริษทั ส านักงานกฎหมายสยามซิต้ี จ  ากดั เขา้ร่วม
ประชุมคือ  

 1.   นายวรีะ  ค  ามี 
 2.   นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ 

 
 พิธีกรช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมทราบดงัน้ี 
 1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนบั 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะ
แบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ี
แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
 2. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัฯ ก าหนดวา่  เวน้แต่กฎหมาย
จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

    - กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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 3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน บริษทัฯ ไดน้ าระบบบาร์โคต้มาใชใ้นการนบั
คะแนนเสียง   ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ท าเคร่ืองหมาย หรือ ×ในช่อง ลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนนท่ีได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเม่ือลงคะแนนเรียบร้อยแลว้จะมีเจา้หน้าท่ีไปรับบตัร
ลงคะแนนเพื่อน าไปนบัคะแนนต่อไป 

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น 
โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงเห็นดว้ย
ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนโดยจะถือว่าผูไ้ม่ส่งบตัรลงคะแนนมีมติอนุมติัหรือเห็นด้วยตามท่ีประธานฯ 
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ และบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเรียงตามล าดบัการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ล าดบัแรก เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีลงมติไม่เห็นดว้ย และ  
ล าดบัท่ีสอง เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 
5. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีส่งบตัรลงคะแนน แต่ไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือวา่

มีมติอนุมติัหรือเห็นดว้ยตามท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ  
อน่ึงผูถื้อหุ้นท่ีท าเคร่ืองหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหน่ึงแลว้มีความประสงค์ท่ีจะ

เปล่ียนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอ่ืน  กรุณาขีดฆ่าช่องท่ีไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงช่ือ
ก ากบัการขีดฆ่าดว้ยและท าเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนใหม่ 

กรณีบตัรเสียจะถือวา่ผูถื้อหุน้งดออกเสียง 
หากเป็นการส่งบตัรลงคะแนนผดิวาระถือวา่ท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบัการลงมติในวาระนั้น 
6. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 
6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัฯ จะน าคะแนนเสียง

ของผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง หรือ บตัรเสีย หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมซ่ึงส่วนท่ีเหลือจะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย 

6.2  ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานมอบหมายจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงที
ละวาระเรียงตามล าดบัวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง 
ประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระการประชุมล าดบัถดัไป 

นอกจากน้ีเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษทัฯ ขอเชิญผูแ้ทนจากบริษทั ส านกังาน
กฎหมายสยามซิต้ี จ  ากดั และ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจ
นบัคะแนนเสียงบริษทัละ 1 ท่าน 

 
พิธีกรเรียนเชิญประธานกรรมการบริษทัฯ ในฐานะประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้คร้ังท่ี 1/2561  
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              ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีให้ความสนใจมาร่วมประชุมใน
วนัน้ี และไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 
             ประธานฯไดม้อบหมายให ้นางสาววรีนุช  ขิมข า เลขานุการบริษทั เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 
 

นางสาววีรนุช  ขิมข า  ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19  เมษายน 2561  โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไป
ยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้วซ่ึงการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
 วาระท่ี 2   รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 
 วาระท่ี 3   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 
             วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
                              ธนัวาคม 2560 
 วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 

              วาระท่ี 6    พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 
วาระท่ี 7   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระท่ี 8   รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 

             วาระท่ี 9    พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  
 

             จึงใคร่ขอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
 
มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  
19 เมษายน 2561  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 -  เห็นดว้ย 6,570,694,542 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นดว้ย 16,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ0.0003  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - งดออกเสียง 0  เสียง  
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

10 
 

วาระที ่2    พจิารณาอนุมัติการออก และการเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกนิ 25,000 ล้านบาท 
  
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   เป็นผูแ้ถลงต่อท่ี
ประชุม 

นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้า 
และเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัในอนาคต  จึงเรียนเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัใหบ้ริษทัออกและเสนอขายหุน้กู ้ในวงเงินไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี 

 
ชนิด หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียง หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและ/หรือ ดอ้ยสิทธิ และ/หรือ 

มีหลกัประกนั และ/หรือ ไม่มีหลกัประกนั) ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออกและเสนอขายหุน้
กูใ้นแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุ้น
กู้ 

วงเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึงรวมไม่เกิน 25,000,000,000 บาท (สองหม่ืนหา้พนัลา้นบาท) หรือ เงินสกุล
ต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจ านวนดงักล่าว โดยเป็นวงเงินในลกัษณะหมุนเวยีน 
(revolving) 

อายุ ไม่เกิน 10 ปี นบัตั้งแต่วนัออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
การเสนอขาย เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว โดยสามารถยืน่ค  าขออนุญาตในลกัษณะรายคร้ัง 

และ/หรือในลกัษณะโครงการ และ/หรือ ในลกัษณะหมุนเวยีน (revolving) ใหแ้ก่ประชาชนเป็นการ
ทัว่ไป และ/หรือ ใหแ้ก่ผูล้งทุนในวงจ ากดั โดยเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราว
เดียวกนั หรือต่างคราวกนั  ตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”)  และ/หรือ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอ
ขายหุน้กูน้ั้น 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมี หรือ ไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนก าหนด และ/หรือ บริษทัมี หรือ ไม่มีสิทธิขอ
ไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนก าหนด ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขการออกหุ้นกูใ้นแต่ละคราว 

อตัราดอกเบีย้ ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู ้หรือตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กู ้ท่ีได้
ออกในคราวนั้น ทั้งน้ี ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอ
ขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อ านาจก าหนด
รายละเอยีดอืน่ๆ  

มอบหมายใหค้ณะกรรมการ รวมถึงบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย หรือ ฝ่ายจดัการของบริษทั ใหมี้
อ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
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(1) ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู ้รวมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบ้ีย อายุ การไถ่
ถอน การแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตลอดจนก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงราคา วธีิการ และระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

(2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจ  าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือ หลกัทรัพย ์
และ/หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ในกรณีท่ีจะต้องมีการแต่งตั้ งตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีเห็นควร 

(3) ติดต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ขอ้มูล ยื่น
เอกสาร หลกัฐาน กบัส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนด าเนินการใดๆ ท่ี เก่ียวขอ้ง หรือจ าเป็นไดทุ้กประการตามท่ี
เห็นสมควร 

 
จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณาอนุมติัการออกหุ้นกูค้ร้ังน้ี 
 

มติทีป่ระชุม  :   ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 
25,000 ลา้นบาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ดงัน้ี 
 -  เห็นดว้ย  6,567,639,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ99.9469  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 -  ไม่เห็นดว้ย 42,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ0.0006  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 -  งดออกเสียง 3,447,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ0.0525  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่3  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 
  -ไม่มี-  
 
 ประธานฯได้ช้ีแจงเพิ่มเติมในเร่ืองการออกหุ้นกู้ว่า   เน่ืองจากช่วงน้ีจะมีการประมูลโรงไฟฟ้าขยะอีก
อยา่งนอ้ย 4-5 โรงแต่คิดวา่มีความน่าสนใจแค่  4 โรง คือท่ีกรุงเทพฯ (คือท่ีหนองแขม และอ่อนนุช) ,   ท่ีสงขลา 
โคราช   และท่ีชลบุรี   เพราะฉะนั้นต่อไปบริษทัฯ อาจจะตอ้งใช้เงินพอสมควรจึงขอออกหุ้นกู ้ไวก่้อน  และ
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ขณะน้ียงัมีการเชิญชวนให้บริษทัฯไปลงทุนท่ีต่างประเทศอีกหลายโครงการซ่ึงตอนน้ีก าลงัพิจารณา เจรจากนั
อยู ่ถา้เรียบร้อยอยา่งไรก็จะเรียนใหท่ี้ประชุมทราบอีกที  เพราะฉะนั้นตอนน้ีมีความจ าเป็นท่ีจะออกหุน้กู ้ 
 
             ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี ้
 

- นายอนุ  วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง  ไดส้อบถามวา่  บริษทัฯ เขา้ร่วมประมูลโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะนั้นเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนท่ีบริษทัฯจะประมูลได้ และเงินจ านวนน้ีจะเพียงพอ
หรือไม่ และถา้ประมูลไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่ไดอ้อกหุ้นกูท้ ั้งหมดใช่หรือไม่  และเม่ือออกหุ้นกูแ้ลว้  D:E
ของบริษทัฯจะเป็นประมาณเท่าไหร่และ Rating ของบริษทัจะเป็นอยา่งไร จะท า Rating หรือไม่ 

             ประธานมอบหมายให้นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ เป็นผู้ช้ีแจง  ซ่ึงตอบโดยสรุปว่า การออกหุ้นกูใ้น
คร้ังน้ีบริษทัฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา อนุมติัในวงเงินรวมไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท เป็นกรอบเอาไว ้
การออกหุ้นกู้คร้ังแรก คาดว่าประมาณ 4,000 ล้านบาท  แต่การขอออกหุ้นกู้นั้ นโดยระเบียบของ พรบ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัใหม่ บริษทัฯ จะยื่นขออนุญาตเป็น MTN  (Medium Term Note Program)  
ซ่ึงบริษทัฯ สามารถทยอยออกไดเ้ร่ือยๆภายในระยะเวลา 2 ปี  และ ภายในวงเงินรวมไม่เกินท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัให้มา แต่ถา้พน้ระยะเวลา 2 ปี ก็ตอ้งขออนุญาตใหม่  ดงันั้น เงินท่ีไดม้าส่วนแรก 4,000 ลา้นบาท ส่วน
หน่ึงบริษทัฯน ามาซ้ือ Boiler  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า  โดยจะใช้เงิน
ประมาณ 24.8 ลา้นเหรียญ หรือประมาณ 800 กวา่ลา้นบาท   ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ซ็นตส์ัญญาไปแลว้  และอีกส่วนเพื่อ
เตรียมความพร้อมไวส้ าหรับโครงการท่ีบริษทัฯจะไปประมูลซ่ึงท่านประธานฯ ไดเ้รียนให้ท่ีประชุมทราบแลว้ 
คือท่ีอ่อนนุช หนองแขม ชลบุรี และโคราช  ฯลฯ  ท่ีบริษทัฯจะเขา้ไปร่วมประมูลเพื่อให้ไดส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
กบัภาครัฐเพราะฉะนั้นเงินท่ีออกมาก็จะไม่เกินความตอ้งการท่ีบริษทัฯจะใช้  เพราะเป็นการทยอยออก ไม่ได้
ออกคร้ังเดียว   
 กรอบท่ีบริษทัฯ ขอออกหุ้นกูคื้อจ านวนไม่เกิน  25,000 ลา้นบาท  บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุ้นประมาณ  
24,700  กวา่ลา้นบาท  หรือประมาณ  25,000  ลา้นเช่นกนั  อตัราหน้ีสินทางการเงินต่อทุน ประมาณ  1:1 เท่า ใน
เบ้ืองตน้  โดย อตัราหน้ีสินทางการเงินต่อทุนของโรงไฟฟ้าน้ี  สามารถขยบัไดถึ้ง  1.50-1.75 : 1  เท่า  
 
 ในประเด็นท่ีผูถื้อหุน้ถามวา่มีการจดัเครดิตเรทต้ิงหรือไม่  ท าไมถึงเอาเงินมาจ่ายปันผล ไม่เก็บไวล้งทุน 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ ช้ีแจง โดยตอบวา่  การจ่ายปันผลอยา่งต่อเน่ืองจะเป็นการแสดง
ถึงศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ ของบริษทัฯ  การท่ีบริษทัฯไม่มีการกูย้ืมเงินเลยนั้น ผลตอบแทนให้ผูถื้อหุ้นจะ
ต ่ากวา่บริษทัท่ีมีการกูย้ืม  การท าการกูย้ืมในระดบัท่ีเหมาะสมจะท าให้ผูถื้อหุ้นไดป้ระโยชน์สูงสุด  ถา้บริษทัฯ
น าเงินไปฝากธนาคาร ก็จะไดผ้ลตอบแทนประมาณหน่ึงเปอร์เซ็นตก์วา่ๆ เท่านั้น 
 ส่วนในเร่ืองของการจดัอนัดับเรทต้ิงนั้น ในการออกหุ้นกู้ บริษทัฯตอ้งท าการจดัอนัดับเครดิตของ
องคก์ร และของตราสารหุน้กู ้ซ่ึงบริษทัฯไดท้  าแลว้  ซ่ึงจะประกาศอยา่งเป็นทางการโดยทริสตเ์รทต้ิงอีกคร้ัง 
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 -  นางวารุณี ทิพยาชยั  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ถามวา่  เหตุใด บริษทัฯ จึงไม่มีทรัพยสิ์นของบริษทัเอง    
    และไม่มีท่ีเป็นท่ีดินเป็นของตนเอง การเช่าท่ีดิน 30 ปีจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี หรือจ่ายคร้ังเดียว?  

    ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ ช้ีแจง   โดยตอบว่า บริษทัฯมีทรัพยสิ์นเป็น
โรงไฟฟ้ามูลคา่ประมาณกวา่  24,000 ลา้นบาท   และมีการท าสัญญาเช่าท่ีดินกบั ทีพีไอ โพลีน โดยจดทะเบียน
การเช่าท่ีส านกังานท่ีดิน มีก าหนดการเช่า 30  ปี ซ่ึงผูกพนัคู่สัญญาตลอดระยะเวลาดงักล่าว โดย เม่ือครบอายุ
สัญญาแลว้สามารถต่ออายสุัญญาได ้ โดยช าระค่าเช่าเป็นรายปี 
 

- นายสิทธิโชค บุญวนิชย ์มาประชุมดว้ยตนเอง  ถามวา่ ในระยะยาว TPIPP จะจ่ายปันผลไดดี้กวา่     
   TPIPLหรือไม่ และลงทุนหุน้ตวัไหนดีกวา่กนั 

              ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ เป็นผู้ช้ีแจง   โดยตอบว่า  ท่านผูถื้อหุ้นท่ีถือ 
TPIPP  ถือหุน้มาตั้งแต่แรกจนถึง ณ  ปัจจุบนัเช่ือวา่ผูถื้อหุน้จะมีเงินปันผลประมาณกวา่  5  เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงดีกวา่
การฝากธนาคารมาก   เม่ือทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ฯ จ่ายปันผล  บริษทัแม่ท่ีถือหุ้นอยูป่ระมาณ 70 เปอร์เซ็นตเ์ศษ 
ก็จะไดรั้บปันผลไปดว้ย  ก็สามารถน าไปบนัทึกเป็นรายไดข้องบริษทัฯแม่ดว้ย   ในแง่ของ ทีพีไอโพลีนฯ    เอง
นั้น หุ้นทีพีไอโพลีนฯ  เป็นหุ้นท่ีมีราคาตลาดในปัจจุบนัต ่า และน่าลงทุน เพราะธุรกิจของ ทีพีไอโพลีนฯ นั้น
เม่ือทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ฯ  เติบโต ทีพีไอโพลีนฯ  ก็จะโตตามไปด้วย อีกประเด็นก็คือ  ปัจจุบนัรัฐบาลมี
นโยบายเร่ืองการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค ระบบรางรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน และรถไฟฟ้าสาย
สีต่างๆ ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวในส่วนของภาครัฐเองก็มีความตอ้งการปูนซีเมนต ์ ถา้ทุกโครงการเกิดพร้อมกนั ก็
จะมีตอ้งการปูนซีเมนตเ์พิ่มอีกประมาณ  20  ลา้นตนัต่อปีเฉพาะส่วนเพิ่ม   จากปัจจุบนั ท่ีปริมาณความตอ้งการ
ปูนซีเมนตใ์นประเทศมีอยูป่ระมาณ 30 ลา้นตนั   เพราะฉะนั้น  ตรงน้ีจะท าให้ราคาซีเมนตไ์ปไดดี้   เม่ือราคาไป
ไดดี้   Ebitda  ของราคาซีเมนตก์็จะดีตามไปดว้ย 
 
 ผูถื้อหุน้ถามต่อ   เร่ืองระบบรางฯนั้น ทีพีไอโพลีนฯจะไปท าร่วมหรือเป็นเจา้ภาพหลกั 
             ประธานฯ ช้ีแจงว่า บริษทัฯคงจะตอ้งไปร่วมกบัเจา้อ่ืน เป็นหลายๆบริษทัฯร่วมกนั ช่วยกนัท า 
 

- นางสาวเอ็ม สายวิวฒัน์  ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง  ถามวา่ทนัทีท่ีบริษทัฯ หมด adder  บริษทัฯเคยมีการ
ประเมินไวบ้า้งหรือไม่วา่ก าไรจะลดลงขนาดไหน  margin จะลดลงแค่ไหน 

  ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ อทิธิเมฆนิทร์  ช้ีแจงเกีย่วกบัค าถาม โดยตอบวา่  สัญญาท่ีบริษทั
ฯขายไฟฟ้า  ใหก้บัการไฟฟ้าฯ  เป็นสัญญาคร้ังละ  5  ปี และเป็นสัญญาท่ีต่ออายุไปไดเ้ร่ือยๆคร้ังละ 5  ปี แต่วา่ 
adder นั้น  ได ้ 7  ปี เพราะฉะนั้นช่วง 5   ปีท่ีสอง   เราจะยงัไดแ้อดเดอร์ อีก  2  ปี  หลงัจากนั้นราคาขายไฟฟ้าก็
จะกลบัไปท่ีราคาไฟฐาน คือ ประมาณ  3  บาทต่อหน่วย  ซ่ึงตรงน้ี  เม่ือตอนท่ีบริษทัฯขายหุ้น  บริษทัฯ ได้
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้ โดยโครงการโรงไฟฟ้าขยะมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ประมาณ 38-40% ซ่ึงมี 
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มาร์จ้ินสูงมาก  โดยมีตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า(เงินสด)ประมาณ 1.80-1.90 บาทต่อหน่วย แต่บริษทัฯขายไฟฟ้า
ใหแ้ก่ EGAT ในระดบัราคา  6 บาท เศษต่อหน่วย   โดยเป็นบริษทัฯ ท่ีมี Ebitda Margin   สูง  หลงัจาก adder ได้
หมดอายุลง ก็ตอ้งมาคุยกบัภาครัฐใหม่วา่ ถา้ภาครัฐเองยงัประสงค์ให้บริษทัฯ  ช่วยเอาขยะมาท าไฟฟ้า ยงัจะมี
Incentive หรือว่าส่ิงจูงใจอะไร  แต่อย่างน้อยท่ีสุดเราก็ยงัขายไฟให้กบัภาครัฐในราคาไฟฐาน   คิดว่าต่อไป
ภาครัฐน่าจะมีค่าตอบแทนพิเศษให้กบัภาคเอกชนเพื่อช่วยก าจดัขยะของประเทศ   อีกทั้งตอ้งมองว่าบริษทัฯ
ยงัคงมี On Going Project ไปเร่ือยๆ เม่ือหมด  adder  เราหวงัวา่จะมีสัญญาใหม่กบัภาครัฐ   ตามท่ีบริษทัฯจะเขา้
ไปประมูลโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกเพิ่มเติม ตามท่ีท่านประธานฯ ได้แจง้ให้ทราบแล้ว  มนัก็จะต่อกนัไป
เร่ือยๆ   เช่ือวา่ในแผน PDP (Power Development Plan ของประเทศ จะเพิ่มสัดส่วนของโรงไฟฟ้าท่ีมาจาก
พลงังานทางเลือกโดยเฉพาะท่ีมาจากขยะเพิ่มข้ึน ก็จะท าให้บริษทัฯมีส่วนแบ่งทางการตลาดตรงน้ีเพิ่มข้ึน  ซ่ึง
เป็นแนวทางการเติบโตของบริษทัฯต่อไป 
 
 ประธานฯขอช้ีแจงเพิ่มเติมจากที่นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  ช้ีแจงเกี่ยวกับค าถาม  โดยช้ีแจงว่า 
ตามปกติท่ี กรุงเทพมหานครให้ท่ีอ่ืนก าจดัขยะเคา้จะมีค่า Tipping fee หรือ ค่าก าจดัขยะในอตัรา 900 บาทต่อ
ตนั  แต่ส าหรับของบริษทัฯไดแ้ต่ adder เฉยๆ  ไม่ไดคิ้ดค่าก าจดัขยะ  ดงันั้น เม่ือหมดค่า adder ลง  จะตอ้งมีการ
จ่ายค่า Tipping  fee ใหบ้ริษทัฯ  ช่วงน้ีบริษทัฯ ก็ไม่ไดเ้ก็บค่าก าจดัขยะจากใคร  ใครจะส่งมาเราก็ก าจดัให้ฟรีอยู่
แลว้  เพราะฉะนั้นถา้สมมุติวา่เม่ือ 7 ปีให้หลงัแลว้ถา้ใครจะให้บริษทัฯก าจดัขยะก็ตอ้งจ่ายค่า Tipping fee อนัน้ี    
กรุงเทพมหานครหรือใครจะมาใหบ้ริษทัฯท า ก็ตอ้งจ่ายค่าก าจดัขยะใหบ้ริษทัฯ  อนัน้ีก็จะเป็นรายรับอีกอนัหน่ึง
จะมาทดแทนกบัค่า adder ท่ีหายไป 
 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีได้
สละเวลามาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีและขอปิดการประชุม 
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