สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2562
ของ
บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชัน่ กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าประชุม
1. ดร. ธนู กุลชล
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายนรชัย ศรีพมิ ล
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
7. นายพล คงเสือ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายก่อสร้างและการ
ดําเนินงาน
8. นายปฐมพล สาวทรัพย์
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการที่ลาประชุม
1. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี

กรรมการ

ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.

นางสาวสมพิศ แสนเรือง
นางสาวนันท์นภัส สระบงกช
นางสาวยุพาวดี ไชยยะ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลู

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ/เลขานุการบริษทั
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด

นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุ การบริษทั ชีแ้ จงว่าจํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมมีผถู้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมด้วยตนเองจํานวน 31 รายและโดยการมอบฉันทะจํานวน 153 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมรวม 184 ราย นับรวม
จํานวนหุ้น ได้ทงั ้ สิ้น 193,500,401 หุ้น เท่ ากับ ร้อ ยละ 48.2304 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทจํานวน
401,200,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 จึงได้เชิญท่านประธานที่ประชุม ดร.ธนู กุลชล กล่าว
เปิ ดการประชุม
ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพ าวดี ไชยยะ เลขานุ การบริษัท ชี้แ จง
เกีย่ วกับวิธกี ารดําเนินการประชุมและขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมแต่ละท่าน
จะได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รบั บัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการแจกให้กบั ท่านต่อไป
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2. การประชุมจะพิจารณาเรือ่ งตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และ
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มกี ารลงมติสาํ หรับวาระนัน้ ๆ กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องการซักถาม
หรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีทท่ี ่านเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้
ถือหุน้ ทีท่ ่านรับมอบฉันทะมาให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
3. ภายหลังทีท่ ่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษัท ทัง้ นี้ เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนนไม่เห็นด้วย และตาม
ด้วยบัต รลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ที่งดออกเสีย ง โดยผู้ถือหุ้น ท่ านใดที่ไม่เห็น ด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือ ขึ้น เพื่อให้
เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บตามลําดับ
4. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1,3,4,5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง โดยบริษทั จะนําคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดที่
เข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่มผี ใู้ ดแสดงความเห็น
คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถอื ว่าทีป่ ระชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์ ทัง้ นี้ เพื่อมิให้เป็ นการเสียเวลา
ระหว่างทีร่ อการนับคะแนนเสียงจะให้พจิ ารณาวาระถัดไป
6. ในวาระเลือกตัง้ กรรมการทางบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ ได้เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลซึง่ เห็นได้จากใบ
ลงคะแนนจะแบ่งเป็ น 5.1,5.2 และ 5.3
7. และเพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามแนวทางที่ดใี นการจัดประชุมผู้ถอื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน ทีก่ ล่าวถึงการนับคะแนน
เสียงในการประชุม บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั Quid Lab เป็ นผูด้ าํ เนินการนับคะแนนและขอเชิญผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมเป็ นสักขี
พยานในการนับคะแนน 1 ท่าน โดยมีนางสุรยี ์ พูลเกิด เสนอตนเองเป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้
จากนัน้ ประธานกรรมการ จึงได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้
เริ่มการประชุม
ดร. ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุม
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีป ระชุ ม พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2561 วัน ที่ 25
เมษายน 2561 โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึ่งได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง รายละเอียดปรากฏตาม
สํา เนารายงานการประชุ ม ที่ส่งให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ก่ อ นการประชุ ม พร้อ มหนังสือ เชิญ ประชุ ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้ว ย
ลําดับที่ 1
มติ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
ตามทีเ่ สนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
193,550,801 เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 99.9587
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
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งดออกเสียง
80,000
บัตรเสีย
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
วาระที่ 2

เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.0413
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
190 ราย

พิ จารณารับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูก้ ล่าวสรุปผลการดําเนินงานของ
บริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ท่ปี ระชุมทราบ นายเชิดศักดิ ์
วัฒ นวิจิต รกุ ล กรรมการผู้จ ัด การ ได้ก ล่ า วสรุป ผลการดํา เนิ น งานของบริษัท และบริษัท ย่ อ ย ดังนี้ ผลการ
ดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีผ่ ่านมาบริษทั และบริษทั ย่อย
มีรายได้รวมจํานวน 1,560,122,532.14 บาท และมีกาํ ไรสุทธิรวม 560,753,433.16 บาท รายละเอียดผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึ่งได้จดั ส่งให้กบั ผู้ถือหุ้น แล้วพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม
ภาพรวมบริษทั ย่อยของ TPCH
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และในปี 2561 มีเหตุการณ์สาํ คัญต่างๆ เกิดขึน้ ดังนี้
 ได้รบั เครคิ ต “BBB” จาก Tris Rating
ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษทั ทีร่ ะดับ “BBB” จัดอยู่ในกลุ่ม “Investment Grade” โดยสะท้อน
ถึงกระแสเงินสดทีส่ ามารถคาดการณ์ได้และมังคง
่ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคํานึงถึงผลการดําเนินงานทีแ่ ข็งแกร่ง
ของโรงไฟฟ้ าของบริษทั โดยปริมาณไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้จากโรงไฟฟ้ าส่วนใหญ่สงู กว่า 80% ของกําลังการผลิตสูงสุดซึง่
ถือว่าเป็ นระดับที่สงู ส่งผลให้อตั รากําไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ าย ของโรงไฟฟ้ าของ
บริษทั ทรงตัวอยู่ทร่ี ะดับสูงประมาณ 50%
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 รับรางวัล ASEAN Energy Award ด้านพลังงานทดแทน
โรงไฟฟ้ าช้างแรก ไบโอ เพาเวอร์ และ โรงไฟฟ้ าแม่วงศ์ ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้ าในเครือของบริษทั ฯ ได้รบั รางวัล
Thailand Energy Award ประจําปี 2018 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อคัดเลือก
ผู้ประกอบการและหน่ วยงานที่มจี ุดเด่นด้านการอนุ รกั ษ์พลังงานไทยอย่างยังยื
่ นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ
อนุ รกั ษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ อนึ่งโรงไฟฟ้ าช้างแรก ไบโอ เพาเวอร์ ได้รบั คัดเลือกเป็ น
ตัว แทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับ ASEAN Energy Award และได้รบั รางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy
Award 2018 ทีจ่ ดั ขึน้ ณ ประเทศสิงคโปร์อกี ด้วย
 ESG100 หุ้นยังยื
่ น
บริษทั TPCH ได้รบั คัดเลือกให้ตดิ อันดับ ESG100 (Environmental, Social and Governance) ปี 2561 โดย
ติด อัน ดับ ESG100 3 ปี ซ้อ น ตัง้ แต่ ปี 2559 ในกลุ่ ม ทรัพ ยากร จากสถาบัน ไทยพัฒ น์ ซึ่ง ทํ า การประเมิน การ
ดําเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และผลประกอบการ จากหลักการแนวทางตามมาตรฐานการประเมิน
ความยังยื
่ นของ GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings)
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระนี้ แต่ไม่มผี ใู้ ดซักถาม
ประธานฯ จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2561
มติ
วาระที่ 3

ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ

พิ จารณาและอนุมตั ิ งบการเงิ นรวมของบริษทั สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูก้ ล่าวสรุปข้อมูลงบการเงินของ
บริษัท สําหรับ รอบปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ซึ่ง ผ่ านการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชีแ ล้ว และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี ทไ่ี ด้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื
หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดทีส่ าํ คัญดังนี้
สินทรัพย์
หนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้
กําไรสําหรับปี

5,950,580,605.87 บาท
2,682,101,575.45 บาท
3,268,479,030.42 บาท
1,560,122,532.14 บาท
560,753,433.16 บาท
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระนี้ แต่ไม่มผี ใู้ ดซักถาม
มติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั ิงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
194,389,967
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
งดออกเสียง เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
193 ราย
วาระที่ 4

พิ จารณาและอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลสําหรับผลการดําเนิ นงานสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูก้ ล่าวสรุปข้อมูลการจ่ายเงินปั น
ผลจากผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวมจํานวน 1,560,122,532.14 บาท งบการเงินเฉพาะ
กิจการมีรายได้ 196,583,263.30 บาท และมีผลการดําเนินงานกําไรรวมจํานวน 144,060,197.36 บาท ดังนัน้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 ให้แก่ผูถ้ อื
หุน้ ในอัตราหุ้นละ 0.0623 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 24,994,760.00 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้ายละ 18 ของกําไร
สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โดยบริษทั ได้มกี ารจัดสรรทุนสํารองตามทีก่ ฎหมายกําหนดแล้ว และ
บริษัทฯ ได้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั จิ า่ ยเงินปั น
ผล สําหรับผลการดําเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยนายเชิดศักดิได้
์ ช้แี จงเพิ่มเติมว่า ปั จจุบนั
บริษทั อยู่ในช่วงภาวะการเติบโตในการลงทุน จําเป็ นจะต้องใช้เงินสดจึงขอกันเงินสดบางส่วนเพื่อใช้ในการลงทุน
และบางส่วนในการจ่ายปั นผล ส่งผลให้สดั ส่วนในการจ่ายปั นผลของปี 2561 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 18
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระเพิม่ เติมดังนี้
นางสาวเกศสิรี ปั น้ ธุระ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ขอคําชีแ้ จงเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผลที่
ร้อยละ 18 เนื่องจากทราบมาว่าทางบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปั นผลไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไร โดยดร.ธนู
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ประธานฯได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า ปั จจุบนั ทางบริษทั มีการลงทุนเพิม่ ขึน้ หลายโครงการ เป็ นผลจากการอยู่ในภาวะ
เติบโตของบริษทั ซึง่ ในการทํางานนัน้ ถ้าไม่ใช้เงินทุนของตนเองจะต้องไปกูจ้ ากธนาคาร ซึง่ มีผลทําให้ตอ้ งจ่าย
ดอกเบีย้ ตามมา ทางบอร์ดบริหาร จึงมีความเห็นว่าควรจะใช้เงินของตัวเองเป็ นการลงทุนก่อน เพื่อผลประโยชน์ท่ี
ดีกว่าในอนาคต ส่วนนโยบายร้อยละ 40 ทีไ่ ด้แจ้งไปนัน้ เป็ นเป้ าหมายของทางบริษทั ทีม่ คี วามพยายามจะทําให้ถงึ
เป้ าโดย อยากให้มองว่ามูลค่าเงินปั นผลรวมทีบ่ ริษทั จ่ายในปี น้มี มี ลู ค่ามากกว่าในปี 2560
นายอนุรกั ษ์ บุญแสวง ได้ออกมาแสดงความเห็นถึงแม้ว่าจะมีการขยายโครงการแต่อยากให้บริษทั พิจารณาการ
ปั นผลของปี 2561 ให้ได้มากกว่าร้อยละ 18 ซึง่ ทางผูบ้ ริหารก็ได้รบั ไว้พจิ ารณา
นายเชิดศักดิ ์ ได้ช้แี จงถึงประเด็นเงินปั นผลเพิม่ เติมว่า การลงทุนที่เพิม่ ขึน้ นัน้ มาจากการเพิม่ สัดส่วนในบริษัท
ย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ โครงการ TPCH 1 และ โครงการ TPCH 2 จากการถือหุ้นสัดส่วนเดิมที่รอ้ ยละ 65
เพิม่ เป็ น ร้อยละ 85 และ โครงการ TPCH 5 จากการถือหุ้นสัดส่วนเดิมที่รอ้ ยละ 65 เพิม่ เป็ น ร้อยละ 89 โดย
เป็ นเงินลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ รวม 3 โครงการ อยู่ทป่ี ระมาณ 150 ล้านบาท และเหตุผลทีใ่ นการตัดสินใจลงทุนในบริษทั
ย่อยมากขึน้ นัน้ เนื่องจากร่างแผน PDP ทีท่ างภาครัฐได้ประกาศนัน้ มีการผลักดันพลังงานทดแทนค่อนข้างน้อย
ยกเว้นในส่วนของพลังงานทดแทนจากขยะที่ให้การสนับสนุ นค่อนข้างมาก บริษัทจึงได้มกี ารไปลงทุนใน Siam
Power เพื่อที่จะลงทุนและเติบโตในด้านนี้ ส่วนโครงการชีวมวลในอนาคตนัน้ ต้องมาจากการประมูล ส่งผลให้มี
ผลตอบแทนทีต่ ่าํ กว่าและมีความเสีย่ งค่อนข้างสูงกว่าโครงการทีม่ อี ยู่แล้วแทนในการลงทุน บริษทั จึงเลือกทีจ่ ะนํา
เงินไปลงทุนในโครงการทีม่ ผี ลตอบแทนทีด่ กี ว่า อีกทัง้ ยังเป็ นการเพิม่ Equity Megawatt ให้กบั บริษทั อีกด้วย
นางสาวเกศสิรี ยังได้แนะนํ าว่าถ้าหากผู้บริหารมีการพิจารณาให้มกี ารจ่ายปั นผลเพิม่ เติม บริษทั สามารถทําได้
โดยการจ่ายปั นผลระหว่างกาล
นายสรร จันทร์เกษมพร ขอทราบถึงความหมายของนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 อย่างแน่ ชดั
เพราะไม่แน่ ใจว่าบริษทั สามารถจ่ายเงินปั นผลได้แค่รอ้ ยละ 18 ได้จริงหรือไม่เพราะไม่ตรงกับนโยบาย ทีแ่ จ้งไว้
โดย ดร.ธนู ประธานฯ ได้ชแ้ี จงว่า นโยบายทีไ่ ด้แจ้งไปนัน้ มีเนื้อความดังนี้ บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังหัก
สํารองตามกฎหมาย ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงไปจากทีก่ ําหนดไว้ขา้ งต้นขึน้ อยู่กบั
ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การลงทุน
เพิม่ เติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจํากัดตามทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องใน
การบริหารงานตามทีค่ ณะกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร โดยในปี น้บี ริษทั มีการลงทุนเพิม่ เติม
จึงส่งผลให้การจ่ายเงินปั นผลอยู่ทร่ี อ้ ยละ 18 แต่ความเห็นของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยต่างๆทางบริษทั จะรับฟั งและนําไป
พิจารณาในการจ่ายปั นผลครัง้ ต่อไป
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี บญ
ั ชี
มติ
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
193,973,889
ไม่เห็นด้วย 4,464,378
งดออกเสียง 21,000
บัตรเสีย
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
206
ราย
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97.7399
2.2495
0.0106
-

วาระที่ 5

พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 18 กําหนดว่าในการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจําปี ทุ ก ครัง้
กรรมการคิดเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม หรือจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตําแหน่ ง กรรมการ
ทีจ่ ะออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั ให้ใช้วธิ จี บั สลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่ งนานที่สุด เป็ น ผู้ออกจากตําแหน่ ง ซึ่งการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษทั ตามทีด่ าํ รงตําแหน่งนานทีส่ ดุ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
2. นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล
3. นายปฐมพล สาวทรัพย์

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/กรรมการบริหาร

ประธานได้เชิญให้กรรมการทีม่ รี ายชื่อทัง้ 3 ท่านออกจากห้องประชุมเพื่อให้ทางผูถ้ อื หุน้ ได้ลงคะแนนด้วยความ
โปร่งใส โดยประธานได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการของบริษั ท อีก วาระหนึ่ ง รายละเอีย ดประวัติ โ ดยสัง เขปของกรรมการทัง้ 3 ท่ า น ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ อ้ ง
มติ
ออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ 6

1. นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
เห็นด้วย
198,377,589
ไม่เห็นด้วย 100
งดออกเสียง 81,578
บัตรเสีย
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 99.9588
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.0001
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.0411
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 206
ราย

2. นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล
เห็นด้วย
198,239,610
ไม่เห็นด้วย 40,500
งดออกเสียง 179,157
บัตรเสีย
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
206
ราย

99.8893
0.0204
0.0903
-

3. นายปฐมพล สาวทรัพย์
เห็นด้วย
196,166,989
ไม่เห็นด้วย 2,268,700
งดออกเสียง 23,578
บัตรเสีย
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
206
ราย

98.8450
1.1432
0.0119
-

พิ จารณาและอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทไม่มีการแต่ งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทําหน้ าที่ในการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ทป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ได้ร่วมกันพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
15

จากผลประกอบการของบริษทั ในปี ทผ่ี ่านมา การปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562
(ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร) ในรูปของเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2. 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. กรรมการทีด่ ํารงตําแหน่ งหลายตําแหน่งในบริษทั เดียวกันให้รบั ค่าตอบแทนในตําแหน่ งสูงสุดตําแหน่งเดียว
เท่านัน้
2. กรรมการจะได้รบั เบีย้ ประชุม 4 ครัง้ ต่อปี เท่านัน้ การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครัง้ ทีบ่ ริษทั กําหนด กรรมการ
จะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการบริห ารที่ ไ ด้ ร ับ ค่ า ตอบแทนในฐานะพนั ก งานของบริษั ท จะไม่ ไ ด้ ร ับ ค่ า ตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริหารอีก
2. โบนัสกรรมการ
ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกาํ ไรจากผลการดําเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ในวงเงินรวมไม่
เกิน 5,000,000 บาท โดยกรรมการบริษทั แต่ละคนจะได้รบั โบนัสจากตําแหน่งเดียวทีอ่ ตั ราทีส่ งู ทีส่ ดุ เท่านัน้ และ
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั เงินโบนัสกรรมการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุ ก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
198,458,167
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 99.9994
ไม่เห็นด้วย 100
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง 1,000
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.0005
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
206
ราย
วาระที่ 7

พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางบุญทิพา สิมะสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูก้ ล่าวรายงานต่อที่ประชุม
นางบุญทิพา สิมะสกุล ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้มคี วามเห็นว่าสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาต นาย นพฤกษ์ พิษณุ วงษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั
รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มังจิ
่ ตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8125
แห่ งบริษั ท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อิน เตอร์เนชัน่ แนล จํา กัด เป็ น ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท สําหรับ ปี 2562 และ
กําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ตาม
มติ
รายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
198,458,267
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 99.9995
ไม่เห็นด้วย เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ งดออกเสียง 1,000
เสียงคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.0005
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
206
ราย
วาระที่ 8

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
นายอนุ รกั ษ์ บุญแสวงได้สอบถามเพิม่ เติมถึงนโยบายบริษทั เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้ ามีรายได้จากการขายไฟที่
คงทีแ่ ต่ราคาต้นทุนสามารถผันผวนได้ ทางผูบ้ ริหารมีนโยบายอย่างไรในการจัดการปั ญหาเหล่านี้โดยแบ่งเป็ น 2
ประเด็นคือ แนวทางการลดต้นทุน และ ปั ญหาเรื่องความปลอดภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซง่ึ เป็ นทีต่ งั ้ ของ
หลายโครงการ
นายพล คงเสือ ได้อธิบายว่าต้นทุนของโรงไฟฟ้ ามีอยู่ 2 ส่วนคือ การเดินเครื่องและการบํารุงรักษา และในส่วน
ของเชื้อเพลิง โดยมาตรฐานแล้วโรงไฟฟ้ าที่มีผลการผลิตไฟฟ้ าที่ดีเยี่ยม ควรจะมี capacity factor ไม่ต่ํากว่า
92% บริษทั ก็ได้มกี ารควบคุมดําเนินงานให้ทุกโรงไฟฟ้ าในเครือมี capacity factor มากกว่า 92% แสดงให้เห็นถึง
การดําเนินงานที่ ดีเยี่ยม ส่งผลให้มรี ายได้จากการขายไฟได้มาก ส่วนในเรื่องของต้นทุนเชื้อเพลิงนัน้ ปั จจุบนั
โรงไฟฟ้ าใช้เชื้อเพลิงหลักคือเศษไม้ยางพารา หรือวัสดุเหลือใช้จากพืชผลทางเกษตรกรรมเป็ นเชือ้ เพลิง ซึ่งมี
ความผันผวนในเรื่องราคาที่มากระทบต่ อต้นทุนอยู่บ้าง ทางบริษัทจึงได้ทําการศึกษาและลงทุน เกี่ยวกับพืช
พลังงานรากแก้ว มาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงเสริมให้กบั โรงไฟฟ้ า โดยพืชพลังงานรากแก้วนัน้ ได้มกี ารนําไปใช้จริง และ
ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพในการใช้เป็ นเชือ้ เพลิงได้อย่างดีเยีย่ ม ไม่มปี ั ญหาในเรื่องศักยาภาพของตัวพืช ส่วนใน
เรื่องของการบริหารจัดการนัน้ ได้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ ทางโรงไฟฟ้ าเป็ นผูบ้ ริหารจัดการพืน้ ทีเ่ พาะปลูกด้วย
ตัวเอง และการส่งเสริมให้เกษตรกรมามีส่วนร่วมในการเพาะปลูกและดูแลเชือ้ เพลิงเพื่อส่งเข้าโรงไฟฟ้ า ปั ญหาที่
พบเจอได้บา้ งในปั จจุบนั คือปั ญหาเรื่องการดูแล บริหารจัดการเชือ้ เพลิงเนื่องจากว่าต้องมีความชืน้ ทีเ่ หมาะสมถึง
จะนํ ามาส่งโรงไฟฟ้ าได้ บริษัท อยู่ระหว่างการปรับ ปรุงพัฒ นาในส่วนของการบริห ารจัดการพื้น ที่เพาะปลูก
เชือ้ เพลิงนัน้ ให้ดยี งิ่ ขึน้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบาลการลดต้นทุนของบริษทั เพื่อผลประโยชน์ของโรงไฟฟ้ า โดยมี
เป้ าหมายที่จ ะนํ ามาใช้แ ทนเชื้อเพลิงหลัก อยู่ท่ีร้อ ยละ 30 อีก ทัง้ พืช พลังงานรากแก้วสามารถนํ ามาใช้เป็ น
เชือ้ เพลิงในโรงไฟฟ้ าจากชีวภาพได้อกี ด้วย
ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเชิดศักดิ ์ ได้อธิบายว่า บริษัท ไทยโพลี
คอนส์จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทแม่ของ TPCH ได้มโี อกาสไปทําธุรกิจในพื้นที่น้ีตงั ้ แต่ปี 2549 ไม่เคยประสบ
ปั ญหาด้านความปลอดภัยเลย สืบจนมาถึงบริษทั ได้เข้าไปธุรกิจในพืน้ ทีน่ นั ้ ด้วย โดยอธิบายว่าเนื่องจากตัวธุรกิจ
โรงไฟฟ้ านัน้ เป็ นธุรกิจที่ทําประโยชน์ให้กบั ชุมชนในพื้นที่ จากการว่าจ้างพนักงาน ร้อยละ 90 จากคนในพื้นที่
และการรับ ซื้อ เชื้อ เพลิงจากเกษตรกรในพื้น ที่ โดยแต่ ละโรงไฟฟ้ า ขนาด 10 MW นัน้ มีก ารรับ ซื้อ เชื้อ เพลิง
ประมาณ 80 - 90 ล้านบาทต่ อปี ก่อให้เกิดกระแสเงิน สดที่ห มุ นเวีย นอยู่ในพื้น ที่ อีกทัง้ ภาษีท่ีเข้าไปบํารุงใน
ท้องถิน่ จึงเห็นได้ว่าธุรกิจโรงไฟฟ้ านัน้ เป็ นธุรกิจทีท่ ําประโยชน์ให้กบั พืน้ ที่ นัน่ จึงเป็ นหนึ่งในนโนบายด้านความ
ปลอดภัยของบริษทั
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เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิม่ เติมอีก
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านและกล่าวปิ ดประชุม เวลา 11.18 น.

(ลงชือ่ )

ประธานทีป่ ระชุม
(ดร. ธนู กุลชล)

(ลงชือ่ )

เลขานุการทีป่ ระชุม
(นางสาวยุพาวดี ไชยยะ)
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