รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2563
ของ
บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษทั ชัน้ 3 เลขที่ 4/2 ซอยประเสริฐมนูกจิ 29 แยก 8 ถนน
ประเสริฐมนูกจิ แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าประชุม
1. ดร. ธนู กุลชล
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล
4. นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
5. นายนรชัย ศรีพมิ ล
6. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
7. นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล
8. นายพล คงเสือ
9. นายปฐมพล สาวทรัพย์
กรรมการที่ลาประชุม
-

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

ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
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 การบริษัท ชี้แจงว่าจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเองจํานวน 22 รายและโดยการมอบฉันทะจํานวน 895 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวม 917 ราย นับรวม
จํ า นวนหุ้ น ได้ท ัง้ สิ้น 195,273,064 หุ้ น เท่ า กับ ร้อ ยละ 48.6722 ของจํ า นวนหุ้ น ที่จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของบริษั ท จํ า นวน
401,200,000 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 37 จึงได้เชิญท่านประธานทีป่ ระชุม ดร.ธนู กุลชล กล่าวเปิ ดการ
ประชุม
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุ การบริษัท ชี้แจงเกีย่ วกับ
วิธกี ารดําเนินการประชุมและขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมแต่ละท่าน จะ
ได้รบั บัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รบั บัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้ าที่นําบัตร
ลงคะแนนไปให้กบั ท่านต่อไป
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2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มกี ารลงมติสาํ หรับวาระนัน้ ๆ กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดง
ความเห็น กรุณายกมือขึน้ และขอให้ท่านแจ้งชือ่ และนามสกุล และในกรณีทท่ี ่านเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ กรุณาแจ้งชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีท่ ่านรับ
มอบฉันทะมาให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
3. ภายหลังทีท่ ่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทัง้ นี้ เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้ าที่ของบริษัท จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัต ร
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จดั เก็บ
ตามลําดับ
4. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1,3,5 และ 7 ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียง โดยบริษทั จะนําคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่มผี ู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความ
คิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถอื ว่าทีป่ ระชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์ ทัง้ นี้ เพื่อมิให้เป็ นการเสียเวลาระหว่างทีร่ อการนับคะแนน
เสียงจะให้พจิ ารณาวาระถัดไป
6. ในวาระเลือกตัง้ กรรมการทางบริษัท ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุ ค คลซึ่งเห็น ได้จากใบ
ลงคะแนนจะแบ่งเป็ น 5.1, 5.2 และ 5.3
7. และเพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีด่ ใี นการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน ทีก่ ล่าวถึงการนับคะแนนเสียงใน
การประชุม บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั Quid Lab เป็ นผูด้ ําเนินการนับคะแนนและขอเชิญผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการ
นับคะแนน 1 ท่าน โดยมีนางสาวพิณญดา เลาะเซ็ม เสนอตนเองเป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้
จากนัน้ ประธานกรรมการ จึงได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้
เริ่มการประชุม
ดร. ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุม
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2562
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 วันที่ 24 เมษายน
2562 โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงาน
การประชุมทีส่ ง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 1
มติ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562
ตามทีเ่ สนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
195,161,064 เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
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งดออกเสียง
บัตรเสีย
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
วาระที่ 2

เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
916 ราย

พิ จารณารับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้กล่าวสรุปผลการดําเนินงานของ
บริษัท และบริษั ท ย่ อ ยในรอบปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ที่ผ่ า นมา ให้ท่ีป ระชุ ม ทราบ นายเชิด ศัก ดิ ์
วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษทั ย่อย ดังนี้ ผลการดําเนินงาน
ของบริษทั และบริษทั ย่อยในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีผ่ ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม
จํานวน 1,642,022,088.85 บาท และมีกําไรสุท ธิรวม 575,196,813.39 บาท รายละเอียดผลการดําเนิ น งานของ
บริษทั และบริษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ภาพรวมบริษทั ย่อยของ TPCH
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จํานวนหน่วยไฟฟ้ าทีจ� าํ หน่ายปี 2562

66.25
ล้านหน่วย
94.5%

18.67

19.21

18.73

17.02

19.15

18.86

19.14

18.82

19.40

18.72

18.68

16.94

17.43

17.05
14.61

17.11

17.61

15.87

15.43

77.58
ล้านหน่วย
96.3%

17.33

20.16
18.07

19.79

19.57

433,382,010 หน่วย

66.20
ล้านหน่วย
94.5%

Q1

73.74
ล้านหน่วย
91.5%

Q2

Q3

75.98
ล้านหน่วย
94.3%

73.63
ล้านหน่วย
91.4%

Q4

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระนี้ดงั นี้
นายธีรภัทร นิคมานนท์ ได้สอบถามข้อมูลโรงไฟฟ้ าปั ตตานี กรีน ทีม่ กี าร COD ไปในช่วงเดือน พ.ค. 63 ทีผ่ ่านมา
ซึง่ มีขนาดโครงการใหญ่ทส่ี ดุ ทําไมถึงเป็ น Adder ไม่เป็ น Feed-in Tariff เหมือนโรงไฟฟ้ าอื่น
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้ชแ้ี จงสาเหตุทโ่ี รงไฟฟ้ าปั ตตานี กรีน เป็ น Adder ไม่ได้เป็ น FiT เหมือนโรงไฟฟ้ าอื่น
นัน้ เนื่องจาก โรงไฟฟ้ าปั ตตานี กรีน เป็ น PPA ยุคแรก ซึง่ ใช้รปู แบบ Adder ส่วนยุคทีส่ องคือ FiT และยุคทีส่ ามคือ
FiT Bidding โรงไฟฟ้ าปั ตตานี กรีน ได้มกี ารขอใบอนุ ญาต ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 ซึง่ อยู่ในช่วงของรูปแบบ Adder จะ
ได้ค่าไฟฐาน และค่าเสีย่ งภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปกติ Adder โรงไฟฟ้ าชีวมวลนัน้ จะให้ราคาที่ 0.30
บาท แต่ถ้าอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะให้ท่ี 1.30 บาท ส่วนรูปแบบ FiT จะมีโรงไฟฟ้ าแค่ประเภทเดียวทีไ่ ด้
คือ VSPP (โรงไฟฟ้ าทีม่ ขี นาดตํ่ากว่า 10 MW) ดังนัน้ โรงไฟฟ้ าทีเ่ ป็ นแบบ SPP จะเป็ นแบบ Adder เท่านัน้ และยัง
ไม่มปี ระกาศในการเปลีย่ นแปลงจาก Adder มาเป็ น FiT ของโรงไฟฟ้ าทีม่ กี าํ ลังการผลิตมากกว่า 10 MW
มติ
วาระที่ 3

ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2562 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ

พิ จารณาและอนุมตั ิ งบการเงิ นรวมของบริษทั สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูก้ ล่าวสรุปข้อมูลงบการเงินของบริษทั
สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี ทไ่ี ด้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดทีส่ าํ คัญดังนี้
4

สินทรัพย์
หนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้
กําไรสําหรับปี

7,821,507,500.19 บาท
4,114,283,050.04 บาท
3,707,224,450.15 บาท
1,642,022,088.85 บาท
575,196,813.39 บาท

ผลการดําเนินงาน

เงินปั นผลแก่ TPCH

278.95

1,642
32.51

1,560

196.58 66.00
1,093

163.38
42.25

101.00
562

573

4.32
51.00

42.50

64.35

24.05

18.65

20.40

17.00

76.78

80.44

357

355

326

55.25

751

736
507

5.10
15.00

207
58.50

65.81

22.67
2561

2560
รายได้

กําไรขัน� ต้น

กําไรสุทธิ

2562
กําไรของ TPCH

2558
CRB

2559
MWE

2560
MGP

2561
TSG

PGP

2562
SGP

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระนี้ แต่ไม่มผี ใู้ ดซักถาม
มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตั งิ บการเงินรวมของบริษทั สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
195,161,064
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
916 ราย
วาระที่ 4

พิ จารณารับทราบการจ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาล
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผู้กล่าวสรุปข้อมูลการจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจํานวน 1,642,022,088.85 บาท งบการเงินเฉพาะ
กิจการมีรายได้ 278,946,970.65 บาท และมีผลการดําเนินงานกําไรรวมจํานวน 217,509,159.83 บาท ดังนัน้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผถู้ ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.207 บาท
เป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 83,048,400.00 บาท เป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรก ของปี
2562 ในอัต ราหุ้น ละ 0.084 บาท เป็ น จํานวนเงิน รวมทัง้ สิ้น 33,700,800.00 บาท จ่ายให้กบั ผู้ถือ หุ้น เมื่อวัน ที่ 5
กันยายน 2562 และเนื่องด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้
มีมติเลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ออกไปก่อน อันเนื่องมาจาก
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นัน้ ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2563 ประชุมเมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2563 จึงได้มมี ติให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2562
ในอัต ราหุ้ น ละ 0.123 บาท เป็ นจํ า นวนเงิน รวมทัง้ สิ้น 49,347,600.00 บาท จ่ า ยให้ ก ับ ผู้ ถื อ หุ้ น เมื่ อ วัน ที่ 20
พฤษภาคม 2563 โดยเงินปั นผลดังกล่าวจ่ายจากบัญชีกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โดยบริษทั ได้มกี ารจัดสรรทุนสํารอง
ตามที่ก ฎหมายกํ าหนด และคณะกรรมการจะไม่ ได้เสนอจ่ า ยเงิน ปั น ผลของการดํ าเนิ น งานประจํา ปี 2562 อีก
เนื่องจากมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระนี้ดงั นี้
นายสมพงษ์ บุ ญ ธรรมจินดา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุ น ไทย ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของ
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปั จจุบนั ว่ามีผลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้ าหรือไม่ และ
บริษัท มีม าตรการในการป้ องกัน อย่ างไร หากมีพ นัก งานที่โรงไฟฟ้ าติดเชื้อไวรัส COVID-19 และต้องปิ ด ทําการ
ชัวคราว
่
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินปั นผล
ดร.ธนู กุลชล ได้ช้แี จงว่าประธานฯ บริษัทได้มรี ะบบมาตรการในการป้ องกันไวรัส COVID-19 ที่มปี ระสิทธิภาพ จึง
มันใจได้
่
ว่าจะไม่เกิดปั ญหาดังกล่าว ส่วนในเรื่องของผลการดําเนินงานนัน้ มีแนวโน้มทิศทางทีด่ ขี น้ึ ในอนาคต เพราะ
หากมีการเปิ ดโรงไฟฟ้ าเพิม่ ขึน้ ได้ในแต่ละโรง จะมีรายได้เข้าสูบ่ ริษทั เพิม่ มากขึน้ และบริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลอย่างน้อย 40% ส่วนกําไรทีเ่ หลือจะถูกนําไปใช้ในการขยายกิจการ และบริหารจัดการบริษทั ต่อไป
มติ
วาระที่ 5

ทีป่ ระชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ

พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กําหนดว่าในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการ
คิดเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม หรือจํานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตําแหน่ ง กรรมการทีจ่ ะออกจาก
ตําแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั ให้ใช้วธิ จี บั สลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ใน
ตําแหน่ งนานที่สุดเป็ น ผู้ออกจากตําแหน่ ง ซึ่งการประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 กรรมการที่ต้องออกจาก
ตําแหน่งกรรมการของบริษทั ตามทีด่ าํ รงตําแหน่งนานทีส่ ดุ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายนรชัย ศรีพมิ ล
2. นายพล คงเสือ
3. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานได้เชิญ ให้กรรมการที่มีรายชื่อทัง้ 3 ท่านออกจากห้องประชุมเพื่อให้ทางผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยความ
โปร่งใส โดยประธานได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ครบวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
หนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ อ้ งออก
จากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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1. นายนรชัย ศรีพมิ ล
เห็นด้วย
191,930,964
ไม่เห็นด้วย 3,342,100
งดออกเสียง บัตรเสีย
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 98.2885
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 1.7115
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
917
ราย

2. นายพล คงเสือ
เห็นด้วย
191,866,164
ไม่เห็นด้วย 3,342,100
งดออกเสียง บัตรเสีย
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
916
ราย

3. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
เห็นด้วย
187,930,964
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
ไม่เห็นด้วย 3,342,100
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
งดออกเสียง เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
916
ราย
วาระที่ 6

98.2879
1.7121
0.00
0.00

98.2527
1.7473

0.00

0.00

พิ จารณาและอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทําหน้าที่ในการพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากําหนดค่าตอบแทนจากผล
ประกอบการของบริษัทในปี ท่ผี ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
ธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาและอนุ ม ัติก ารกํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการสํา หรับ ปี 2563
(ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริห าร) ในรูป ของเบี้ยประชุ ม
ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายปี
ค่าตอบแทน/ตําแหน่ ง

เบี้ยประชุม (บาท/ครัง)้

ค่าตอบแทนรายปี (บาท)

ประธานกรรมการ

20,000

1,440,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

780,000

กรรมการตรวจสอบ

10,000

600,000

กรรมการ

10,000

540,000

7

หมายเหตุ
1. กรรมการที่ดํารงตําแหน่ งหลายตําแหน่ งในบริษัทเดียวกันให้รบั ค่าตอบแทนในตํ าแหน่ งสูงสุดตําแหน่ งเดียว
เท่านัน้
2. กรรมการจะได้รบั เบี้ยประชุม 4 ครัง้ ต่อปี เท่านัน้ การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครัง้ ทีบ่ ริษทั กําหนด กรรมการจะ
ไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการบริหารทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษทั จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร
อีก
2. โบนัสกรรมการ
ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกาํ ไรจากผลการดําเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ในวงเงินรวมไม่เกิน
5,000,000 บาท โดยกรรมการบริษทั แต่ละคนจะได้รบั โบนัสจากตําแหน่งเดียวทีอ่ ตั ราทีส่ งู ทีส่ ดุ เท่านัน้ และกรรมการ
ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั เงินโบนัสกรรมการ
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามทีเ่ สนอข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
195,273,064
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
งดออกเสียง เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
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พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางบุญทิพา สิมะสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูก้ ล่าวรายงานต่อทีป่ ระชุม นาง
บุญ ทิพ า สิม ะสกุล ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้มีความเห็น ว่าสมควรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีรบั
อนุ ญ าต นาย นพฤกษ์ พิษณุ วงษ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มังจิ
่ ตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษทั
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับปี 2563 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ น
จํานวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตาม
รายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
195,251,064
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 99.9887
ไม่เห็นด้วย 22,000
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.0113
งดออกเสียง เสียงคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
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พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
นายวัชระ มัทนพจนารถ ได้สอบถามเพิม่ เติมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทว่า ถ้าหากในอนาคตปี
หน้ าบริษัทมีการ COD โรงไฟฟ้ าครบทุกโรงแล้ว และไม่มีลงทุนเพิ่ม มีแนวโน้ มที่จะจ่ายเงินปั นผลมากกว่า 40%
หรือไม่ และบริษทั มีช่องทางในการติดต่อสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ รายย่อยทางเว็บไซต์ของบริษทั โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
รายย่อยมีการสอบถามข้อมูลต่างๆ ในเรื่องทีไ่ ม่ผดิ กฎหมาย อย่างไรได้บา้ ง เช่น ทาง Chat Room
ดร.ธนู กุลชล ได้ตอบคําถามในส่วนของการจ่ายเงินปั นผลทีม่ ากกว่า 40% นัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็ นไปได้ แต่ทงั ้ นี้ขน้ึ อยู่
กับสถานการณ์ในปี หน้าว่าจะเป็ นอย่างไร และบริษทั จะมีการเติบโตไปในทิศทางใด โดยกรรมการบริษทั จะพิจารณา
ด้วยความเป็ นธรรม และมีกรรมการอิสระช่วยดูแลแทนผูถ้ อื หุน้
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้แจ้งช่องทางการติดต่อสือ่ สาร ซึง่ บริษทั มีสว่ นของนักลงทุนสัมพันธ์ คอยให้บริการตอบ
ข้อซักถาม และคําแนะนําต่างๆ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยสามารถติดต่อได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. เว็บไซต์ของบริษทั : www.tpcpower.co.th
2. เบอร์โทรศัพท์ : 02-943-2935-6
3. Facebook Fanpage : TPC Power Holding PCL. – TPCH
นายวริศ สินธพเรืองชัย ผูร้ บั มอบฉันทะ บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป ได้สอบถามข้อมูลเรื่องรูปแบบการบริหารของบริษทั ฯ
ทีเ่ ปลีย่ นมาเป็ นแบบ Hybrid ว่ามีรายละเอียดอย่างไร และสอบถามเรื่องพืชพลังงานรากแก้วว่าในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
รวมถึงขอทราบสถานะการดําเนินงานเรื่องโรงไฟฟ้ าชุมชนว่าในขณะนี้มที ศิ ทางอย่างไรบ้าง
ดร.ธนู กุลชล ได้กล่าวสรุปในการทีบ่ ริษทั ฯ เปลีย่ นมาใช้วธิ กี ารบริหารแบบ Hybrid นัน้ คือการนํ าเอาข้อดีของทัง้ 2
รูปแบบมาผสมผสานกัน ถ้าในส่วนไหนทีบ่ ริษทั สามารถทําเองได้ ก็จะทําให้บริษทั ได้ประสบการณ์มากขึน้ และรูร้ าคา
ต้นทุนทีแ่ ท้จริง ทําให้เกิดความได้เปรียบ ซึง่ ในขณะเดียวกันถ้าบริษทั ทําเองทัง้ หมดอาจเกิดความซับซ้อน ไม่คุม้ ค่า
กับการลงทุน ดังนัน้ ควรจะแบ่งให้ Outsource ดูแลในส่วนที่เหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีทส่ี ดุ
นายพล คงเสือ ได้ตอบข้อซักถามเรื่องพืชพลังงานรากแก้ว ที่บ ริษัท ฯ ได้มีการศึกษาทดลองอยู่ในขณะนี้ว่า พืช
ดังกล่าว ได้จดทะเบียนคุม้ ครองสายพันธุ์ โดยมีช่อื ว่า “เขียวสยาม” ชื่อทางการค้าคือ “พืชพลังงานรากแก้ว” บริษทั ฯ
ได้มกี ารทดลองเพาะปลูกทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ จํานวน 400-500 ไร่ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เรียนรูก้ ารบริหารจัดการแปลงเกษตร
2. ลดปริมาณการใช้ไม้
ในปั จจุบนั บริษัทฯ ได้มกี ารนํ าพืชพลังงานรากแก้วมาใช้ในโรงไฟฟ้ าแล้ว แต่ ในช่วงปี ท่ผี ่านมาเกิดฝนแล้งทิ้งช่วง
ยาวนานถึง 6 เดือน ทําให้ไม่ได้พชื ตามทีต่ อ้ งการ บริษทั จึงต้องศึกษาพัฒนานํ้าใต้ดนิ โดยพื้นทีเ่ พาะปลูกในจังหวัด
นครสวรรค์ มีการปลูกพืชฤดูแล้งทีใ่ ช้น้ําใต้ดนิ อยู่แล้ว ได้แก่ขา้ วโพด ซึง่ พืชทีไ่ ด้มกี ารทดลองเพาะปลูกนัน้ สามารถทน
ความแห้งแล้งได้ดี แต่จะเจริญเติบโตดียงิ่ ขึน้ เมื่อได้รบั นํ้ า ทําให้บริษัทฯ ต้องทําการศึกษาและพัฒนาเรื่องนํ้าใต้ดนิ
ต่อไป ทัง้ นี้ พืชดังกล่าวได้ให้ Partner จากประเทศเยอรมัน ทําการทดลองในห้อง Lab และผลการทดลองพบว่าให้
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ปริมาณแก๊สที่ใกล้เคียงกับข้าวโพด ซึ่งมีศกั ยภาพในการนํ ามาใช้เป็ นปั จจัยในการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ า Biogas
และมีตน้ ทุนตํ่ากว่าพืชเนเปี ยร์ประมาณ 40% โดยขณะนี้บริษทั ฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อร่วมแข่งขันตาม
นโยบายของรัฐบาล
ดร. ธนู กุลชล กล่าวเสริมเรื่องโรงไฟฟ้ าชุมชนนัน้ จะต้องมีรายได้กลับไปให้ชุมชนด้วย แต่ปัญหาคือพืชชนิดนี้ถ้า
นําไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตอาหารสัตว์จะได้ราคาทีส่ งู ขึน้ ทําให้บริษทั มีแนวทางในการป้ องกันการตัดราคาซือ้ ขาย
และป้ องกันการลักลอบจําหน่ายให้กบั ผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ ด้วยการให้ชุมชนเป็ นคนเพาะปลูก แต่ทางบริษทั จะเป็ นผูเ้ ก็บ
เกี่ยวเอง และพืชชนิดนี้ถึงจะมีการจดลิขสิทธิแล้
์ ว แต่ บริษัทฯ ได้มกี ารศึกษาร่วมกับนักวิจยั ตัง้ แต่เริม่ ต้น จึงทําให้
บริษทั ฯ มีความได้เปรียบมากกว่า
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล ได้อพั เดตสถานะการดําเนินงานโรงไฟฟ้ าชุมชนว่าในขณะนี้ บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการทัง้ 2
โครงการคือ โรงไฟฟ้ าขยะชุม ชน ที่จงั หวัด นนทบุ รี ของบริษัท สยาม พาวเวอร์ จํากัด ซึ่งบริษัทได้ถือหุ้น 50%
ในขณะนี้ดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว 40% คาดว่าจะ COD ในไตรมาสที่ 1 ของ ปี พ.ศ. 2564 และมีเป้ าหมายในการ
ผลิตไฟฟ้ าประมาณ 50 MW ในส่วนของโรงไฟฟ้ าชุมชน บริษัทฯ ได้มกี ารจัดพื้นที่จํานวน 2 จังหวัด และได้มีการ
จัดตัง้ วิสาหกิจชุมชนเรียบร้อยแล้ว โดยมีการกําหนดโมเดลโรงไฟฟ้ าชุมชน เป็ นโรงไฟฟ้ าแก๊สชีวภาพขนาด 3 MW
ซึง่ สามารถกระจายรายได้ให้กบั ชุมชนในรอบ 20 ปี ของสัญญา เป็ นมูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท ต่อ 1 ชุมชน ซึ่ง
เป็ นโมเดลทีต่ ่อยอดมาจากการปลูกพืชพลังงานรากแก้วทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ และต่อยอดมาในส่วนของ Biogas โดย
ในขณะนี้ได้มกี ารเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของโรงไฟฟ้ าชุมชนไปแล้วกว่า 90% เพื่อรอการ
เข้าร่วมประมูลโครงการต่อไป
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิม่ เติมอีก
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านและกล่าวปิ ดประชุม เวลา 11.05 น.

(ลงชื่อ)

ประธานทีป่ ระชุม
(ดร. ธนู กุลชล)

(ลงชื่อ)

เลขานุการทีป่ ระชุม
(นางสาวยุพาวดี ไชยยะ)
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