วันที่ 30 มีนาคม 2558
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
2. รายงานประจําปี ซึง่ ประกอบด้ วยผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2557 และสําเนางบ
การเงินของบริ ษัทสําหรับรอบปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
3. ข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการ
เข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กําลังการผลิต
ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ กับบริ ษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)
6. ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ
7. เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
8. ข้ อบังคับของบริ ษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
11. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้ วยบริ ษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) จะจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ใน
วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชัน่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 2/2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2557 ของบริ ษัทได้ ถูกจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2557 โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึง่ ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง ปรากฏตามสิ่ง
ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1

วาระที่ 2

พิจารณารายงานรั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในรอบปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 ที่ผา่ นมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจํานวน 258,256,357.55 บาท และมี
กําไรสุทธิรวม 49,517,266.50 บาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ปรากฏ
ตามรายงานประจําปี ซึง่ ส่งมาในรูปของซีดี-รอม (CD-ROM) พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่ง
มาด้ วยลําดับที่ 2)
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ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
วาระที่ 3

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ง บการเงิ น รวมของบริ ษั ท สํ า หรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการทํางบการเงินรวมของบริ ษัทสําหรับรอบปี
บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ตรวจสอบรั บรองแล้ ว เพื่อ
นําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจําปี ตามที่มาตรา 112 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินรวมของ
บริ ษัทสําหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2

วาระที่ 4

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารงดจ่ า ยเงิน ปั นผลสํา หรั บ ผลการดํา เนิ น งานสิ น้ สุ ด ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกํ าไรเท่านั้น และห้ ามจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ภายหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไว้ ข้างต้ นขึ ้นอยู่กบั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คล่อง ความจําเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ
เงื่อนไขและข้ อจํากัดตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ยืม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงาน
ตามที่คณะกรรมการ และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยมีรายได้ รวมจํานวน 258,256,357.55 บาท แต่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทมีผล
การดําเนินงานขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี จํานวน 25,756,537.48 บาท ดังนั้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรให้ งดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2557
เนื่องจากผลประกอบการของบริ ษัทมีผลขาดทุน
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปั น
ผล สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 18 กํ า หนดว่ า ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น สามัญ
ประจําปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็ นจํานวนหนึง่ ในสาม หรื อจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม จะต้ อง
ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท
ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจํ าปี 2558 ในครั้งนี เ้ ป็ นการประชุมปี แรกของบริ ษัทภายหลังที่
บริ ษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษัทตามที่จบั สลากได้ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายธนู กุลชล
2. นางกนกทิพย์ จันทร์ พลังศรี
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัท มิได้ ผ่านขั้นตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริ ษัทยังไม่ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็ นการสรรหาโดย
การพิจารณาร่ วมกันของที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกําหนด
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่ อบุคคลดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
1. นายธนู กุลชล
2. นางกนกทิพย์ จันทร์ พลังศรี
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล
รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3 และคุณสมบัติของ
กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น กํ า หนด
(รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจําปี ภายใต้ หวั ข้ อเรื่ องการจัดการและการ
กํากับดูแลกิจการ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4)
ข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี ้
รายชื่อผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1. นายธนู กุลชล
2. นางกนกทิพย์ จันทร์ พลังศรี
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล
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จํานวนหุ้น

สิทธิในการออกเสียง

-

-

8,766,549

2.19

20,000

0.005

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: บริ ษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทําหน้ าที่ใน
การพิจารณากํ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทได้ ร่วมกัน
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริ ษัทในปี ที่ผ่านมา การปฏิบตั ิงานและความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริ ษัทหรื อใกล้ เคียงกับ
บริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั กิ ารกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 (ซึง่ ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร) ในรูปของเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. เบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี
ค่ าตอบแทน/ตําแหน่ ง

เบีย้ ประชุม (บาท/ครั ง้ ) ค่ าตอบแทนรายปี (บาท)

ประธานกรรมการ

20,000

1,440,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

780,000

-

780,000

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

10,000

600,000

กรรมการ

10,000

540,000

-

540,000

ประธานกรรมการบริ หาร

กรรมการบริ หาร

หมายเหตุ
1. กรรมการที่ดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งในบริ ษัทเดียวกัน ให้ รับค่าตอบแทนในตําแหน่งสูงสุดตําแหน่งเดียว
เท่านัน้
2. กรรมการจะได้ รับเบี ้ยประชุม 4 ครัง้ ต่อปี เท่านัน้ การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครัง้ ที่บริ ษัทกําหนด กรรมการจะ
ไม่ได้ รับเบี ้ยประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการตรวจสอบจะได้ รับค่าตอบแทนรายปี ตามที่กําหนด และเบี ้ยประชุมในการเข้ าร่วมประชุมกรรมการ
บริ ษัทเท่านัน้
4. กรรมการบริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะพนั ก งานของบริ ษั ท จะไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริ หารอีก

2. โบนัสกรรมการ
ในกรณีที่บริ ษัทมีกําไรจากผลการดําเนินงานจะจ่ายโบนัสให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท
โดยกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนจะได้ รับโบนัสจากตําแหน่งเดียวที่อตั ราที่สงู ที่สดุ
เท่านั้น และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของบริษัทจะไม่ได้ รับเงินโบนัสกรรมการ
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ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี ้คณะกรรมการได้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ซึ่งได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร โดย
คณะกรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้ รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กําหนดข้ างต้ นเท่านั้น
ส่วนรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร ปรากฏตามรายงานประจําปี ภายใต้ หวั ข้ อเรื่ องการจัดการและ
การกํากับดูแลกิจการ
ตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 และปี 2557
ตําแหน่ ง/องค์ ประกอบ
ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม
ปี 2558
(ปี ที่เสนอ)

ปี 2557

ปี 2558
(ปี ที่เสนอ)

ปี 2557

ประธานกรรมการ

20,000

15,000

1,440,000

1,000,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

15,000

780,000

700,000

-

-

780,000

-

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

10,000

10,000

600,000

500,000

กรรมการ

10,000

10,000

540,000

-

-

-

540,000

-

ประธานกรรมการบริ หาร

กรรมการบริ หาร
วาระที่ 7

ค่ าตอบแทนรายปี

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุผ ล: ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญ ญั ติบ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535
กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีทกุ ปี ในการ
แต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่ อง
หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารรายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ ฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 20) กํ าหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชี หากผู้สอบบัญชี ดงั กล่าวปฏิบัติหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บัญชี ติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่
จํ า เป็ นต้ อ งเปลี่ ย นบริ ษั ท ผู้ส อบบัญ ชี แ ห่ ง ใหม่ บริ ษั ท สามารถแต่ ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี ร ายอื่ น ๆ ใน
สํานักงานตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นาง
สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และหรื อ นางสาวสภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
8125 แห่งบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี
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2558 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน ไม่เกิน 1,020,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้ จ่าย
อื่นๆ
ตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่ าสอบบัญชี

รอบปี บัญชี 2557

รอบปี บัญชี 2556

1. ค่าสอบบัญชี

770,000

235,000

2. ค่าบริ การอื่น ๆ

-

-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั ้ง นาง
สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และหรื อ นางสาวสภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
8125 แห่งบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี
2558 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน ไม่เกิน 1,020,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้ จ่าย
อื่นๆ
ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัตกิ ารเข้ าทําสัญญาว่ าจ้ างก่ อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก
(VSPP) กําลังการผลิตไม่ เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: บริ ษัท พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํ ากัด (พัทลุ ง) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
(บริ ษัทถือหุ้นในพัทลุงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของพัทลุง) เป็ นบริ ษัทประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลซึ่งมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ ที่
ตําบลป่ าบอน อําเภอ ป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
พัทลุงได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) แล้ ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และพัทลุง
ประสงค์จะว่าจ้ างบริ ษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) (ไทยโพลีคอนส์ ) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัทก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกกะวัตต์
แบบจ้ า งเหมาเบ็ ด เสร็ จ (Turnkey) โดยมี มูล ค่า การก่ อ สร้ างโครงการคิ ด เป็ นเงิ น รวมประมาณ
648,000,000 บาท
การเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการทํา
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ง
ทรั พย์ สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อ
จําหน่ ายไป) โดยเมื่อคํานวณขนาดของรายการแล้ วมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50
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ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัท บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อผู้
ถื อหุ้นของบริ ษัทต่อตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แต่ไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
การว่าจ้ างไทยโพลีคอนส์ เข้ าข่ายป็ นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่
19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน) เนื่องด้ วยไทยโพลีคอนส์เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท (โดยถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 51.39 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัท)
และเมื่อคํานวณขนาดของรายการดังกล่าวมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิ ของบริ ษัท บริ ษัทจึงมี หน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริ ษัทต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการตกลงเข้ าทํารายการ ซึง่
จะต้ องได้ รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ซึ่งบริ ษัทต้ องจัดส่ง
หนังสือ นัดประชุมผู้ถือ หุ้นพร้ อมกับความเห็นของที่ ปรึ กษาทางการเงินอิ สระให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้น เป็ น
ระยะเวลาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ
เกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4) และ
ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5)
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย เห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิให้ พทั ลุงเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์กบั ไทยโพลีคอนส์ แบบจ้ างเหมา
เบ็ดเสร็ จ (Turnkey) โดยมีมลู ค่าการก่อสร้ างโครงการคิดเป็ นเงินรวมประมาณ 648,000,000 บาท
ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นการทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปและการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องด้ วย
ไทยโพลีคอนส์เป็ นผู้ที่มี ประสบการณ์ ในการก่อสร้ าง จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ สําหรั บโรงไฟฟ้า
ชี วมวลขนาดเล็ก มาก (VSPP) และไทยโพลีค อนส์ เคยเป็ นผู้รับ เหมาก่ อ สร้ างโครงการโรงไฟฟ้ า
ชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ให้ กบั บริ ษัทย่อยอื่นของบริ ษัทมาแล้ ว และเงื่อนไขการว่าจ้ างเป็ นไป
ตามธุรกิจปกติรวมถึงราคาเป็ นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับโครงการอื่นๆ ที่ผ่านมามีมูลค่า
ใกล้ เคียงกัน ประกอบกับเมื่อเปรี ยบเทียบราคาค่าก่อสร้ างที่ไทยโพลีคอนส์เสนอกับราคาค่าก่อสร้ าง
ซึ่งประเมินโดยที่ปรึ กษาทางด้ านวิศวกรรมพบว่า ราคาค่าก่อสร้ างที่ไทยโพลีคอนส์เสนอเป็ นราคาที่
ตํ่ากว่า อีกทั ้งเงื่อนไขต่างๆ มีความเป็ นธรรม ไม่ได้ ทําให้ พทั ลุงเสียประโยชน์แต่อย่างใดนอกจากนี ้
การว่าจ้ างแบบเหมาเบ็ดเสร็ จจะส่งผลให้ สามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างและกําหนด
ระยะเวลาในการก่อสร้ างได้ เป็ นอย่างดี
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วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัตกิ ารเข้ าทําสัญญาว่ าจ้ างก่ อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก
(VSPP) กําลังการผลิตไม่ เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: บริ ษัท สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด (สตูล) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัท
ถือหุ้นในพัทลุงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของสตูล) เป็ นบริ ษัทประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลซึ่งมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ที่ ตําบลควน
กาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
สตุลได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) แล้ วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และสตูล
ประสงค์จะว่าจ้ างบริ ษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) (ไทยโพลีคอนส์ ) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัทก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกกะวัตต์
แบบจ้ า งเหมาเบ็ ด เสร็ จ (Turnkey) โดยมี มูล ค่า การก่ อ สร้ างโครงการคิ ด เป็ นเงิ น รวมประมาณ
648,000,000 บาท
การเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการทํา
รายการได้ ม าซึ่ง สินทรั พย์ ของบริ ษัทจดทะเบี ย น ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่ องได้ มา
หรื อจําหน่ ายไป) โดยเมื่อคํานวณขนาดของรายการแล้ วมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่เกินร้ อย
ละ 50 ของมูลค่าสินทรั พย์ รวมของบริ ษัท บริ ษัทจึงมี หน้ าที่ ต้องจัดทํ ารายงานและเปิ ดเผย
สารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แต่ไม่
ต้ องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
การว่าจ้ างไทยโพลีคอนส์ เข้ าข่ายป็ นการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน) เนื่องด้ วยไทยโพลีคอนส์
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท (โดยถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 51.39 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั้งหมด
ของบริ ษัท) และเมื่อคํานวณขนาดของรายการรวมกับรายการว่าจ้ างไทยโพลีคอนส์โดยบริ ษัท พัทลุง
กรี น เพาเวอร์ จํากัด ข้ างต้ นตามเกณฑ์ของประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ วจะทําให้ ขนาด
ของรายการมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 38.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อมากกว่า
ร้ อยละ 3 ของมูล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตัว ตนสุท ธิ ข องบริ ษั ท ดัง นั้น บริ ษั ท จึ ง มี ห น้าที่ ต้ อ งเปิ ดเผย
สารสนเทศการทํารายการของบริ ษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้ มีการประชุม
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ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการตกลงเข้ าทํารายการ ซึ่งจะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ซึ่งบริ ษัทต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมกับความเห็นของ
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นระยะเวลาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น(รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4) และความเห็นของที่ปรึ กษาการเงินปรากฎตามสิ่งที่ส่งมา
ด้ วยลําดับที่ 5)
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย เห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิให้ สตูลเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กําลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์กบั ไทยโพลีคอนส์ แบบจ้ างเหมา
เบ็ดเสร็ จ (Turnkey) โดยมีมลู ค่าการก่อสร้ างโครงการคิดเป็ นเงินรวมประมาณ 648,000,000 บาท
ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นการทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปและการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่อง
ด้ วยไทยโพลีคอนส์เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้ าง จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์สําหรับโรงไฟฟ้า
ชี วมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) และไทยโพลีคอนส์ เคยเป็ นผู้รับเหมาก่ อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ให้ กบั บริ ษัทย่อยอื่นของบริ ษัทมาแล้ ว และเงื่อนไขการว่าจ้ างเป็ นไป
ตามธุรกิจปกติรวมถึงราคาเป็ นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับโครงการอื่นๆ ที่ผ่านมามีมลู ค่า
ใกล้ เ คี ย งกัน ประกอบกับ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บราคาค่า ก่ อ สร้ างที่ ไ ทยโพลี ค อนส์ เสนอกับ ราคาค่า
ก่อสร้ างซึ่งประเมินโดยที่ปรึ กษาทางด้ านวิศวกรรมพบว่า ราคาค่าก่อสร้ างที่ไทยโพลีคอนส์ เสนอ
เป็ นราคาที่ตํ่ากว่า อีกทั ้งเงื่อนไขต่างๆ มีความเป็ นธรรม ไม่ได้ ทําให้ สตูลเสียประโยชน์แต่อย่างใด
นอกจากนี ้การว่าจ้ างแบบเหมาเบ็ดเสร็ จจะส่งผลให้ สามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้ างและ
กําหนดระยะเวลาในการก่อสร้ างได้ เป็ นอย่างดี
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี ้ โปรดมอบ
ฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริ ษัทก่อนเข้ า
ร่ วมประชุมด้ วย ส่วน ผู้ถือหุ้นต่างชาติซงึ่ แต่งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อ แบบ ค แบบใดแบบหนึง่
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษัท ตามรายละเอียดซึง่ แนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
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อนึ่ง บริ ษัทได้ กําหนดให้ วันที่ 18 มีนาคม 2558 เป็ นวันกํ าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิ เข้ าร่ วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 (Record Date) และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวม
รายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เ ป็ นวัน ที่
19 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตร)
กรรมการผู้จดั การ

- 10 -

