สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
ของ
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 4/2 ซอยประเสริฐมนูกจิ 29 แยก 8 ถนน
ประเสริฐมนูกจิ แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เขาประชุม
1. ดร. ธนู กุลชล
2. นางกนกทิพย จันทรพลังศรี
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล
4. นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
5. นายนรชัย ศรีพิมล
6. นายไชยณรงค จันทรพลังศรี
7. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
8. นายพล คงเสือ
9. นายปฐมพล สาวทรัพย
กรรมการที่ลาประชุม
-

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการฝายกอสรางและการดําเนินงาน
กรรมการ/กรรมการบริหาร

ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1.
2.
3.

นางสาวสมพิศ แสนเรือง
นางสาวนันทนภัส สระบงกช
นางสาวยุพาวดี ไชยยะ

ผูเขารวมประชุมอื่นๆ
1. นายวิโรจน สัจจธรรมนุกูล

รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจตางประเทศ
ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจในประเทศ/เลขานุการบริษัท
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวาจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมมีผูถือหุนที่มาประชุม
ดวยตนเองจํานวน 22 รายและโดยการมอบฉันทะจํานวน 895 ราย รวมผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวม 917 ราย นับรวมจํานวนหุนได
ทั้งสิ้น 195,273,064 หุนเทากับรอยละ 48.6722 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํานวน 401,200,000 หุน ครบ
เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 37 จึงไดเชิญทานประธานที่ประชุม ดร.ธนู กุลชล กลาวเปดการประชุม
กอนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับ
วิธีการดําเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระ ดังนี้
1. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแตละทาน จะ
ไดรับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบี ยนเขารวมประชุม หากทานใดยังไมไดรับบัตรลงคะแนน กรุณ ายกมือเพื่อใหเจาหนาที่ นําบั ตร
ลงคะแนนไปใหกับทานตอไป
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2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระ และเปด
โอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนแลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการซักถามหรือแสดง
ความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอใหทานแจงชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ทานเปนผูรับมอบฉันทะ กรุณาแจงชื่อผูถือหุนที่ทานรับ
มอบฉันทะมาใหที่ประชุมทราบดวยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ทานไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไดรับจากเจาหนาที่ตอนลงทะเบียน และสงคืนใหกับเจาหนาที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว ในการนั บ คะแนน เจาหน าที่ ข องบริษั ท จะจัด เก็บ บั ต รลงคะแนนของผู ถือ หุ น ที่ ลงคะแนนไม เห็ น ด วย และตามด วยบั ต ร
ลงคะแนนของผูถื อหุ น ที่งดออกเสี ยง โดยผู ถือหุ น ท านใดที่ ไมเห็ น ดวยหรืองดออกเสี ยง ขอให ยกมือ ขึ้น เพื่อ ให เจาหน าที่ จัดเก็ บ
ตามลําดับ
4. ผูถือหุนทุกทานมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ผูถือหุนทานใดที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใดจะไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1,3,5 และ 7 ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
สวนวาระที่ 6 ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวนั้นหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่
เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความ
คิดเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเปนเอกฉันท ทั้งนี้ เพื่อมิใหเปนการเสียเวลาระหวางที่รอการนับคะแนน
เสียงจะใหพิจารณาวาระถัดไป
6. ในวาระเลือกตั้งกรรมการทางบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลซึ่งเห็นไดจากใบลงคะแนน
จะแบงเปน 5.1, 5.2 และ 5.3
7. และเพื่อเปนการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน ที่กลาวถึงการนับคะแนนเสียงใน
การประชุม บริษัทไดมอบหมายให บริษัท Quid Lab เปนผูดําเนินการนับคะแนนและขอเชิญผูถือหุนเขารวมเปนสักขีพยานในการนับ
คะแนน 1 ทาน โดยมีนางสาวพิณญดา เลาะเซ็ม เสนอตนเองเปนตัวแทนผูถือหุน
จากนั้นประธานกรรมการ จึงไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระประชุมดังตอไปนี้
เริ่มการประชุม
ดร. ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 วันที่ 24 เมษายน
2562 โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึ่งไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการ
ประชุมที่สงใหแกผูถือหุนกอนการประชุมพรอมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ตามที่
เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย 195,161,064
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.00
งดออกเสียง
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.00
บัตรเสีย
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.00
จํานวนผูเขารวมประชุม
916 ราย
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2562
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผูจัดการ เปนผูกลาวสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท
และบริษัทยอยในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผานมา ใหที่ประชุมทราบ นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
กรรมการผูจัดการ ไดกลาวสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย ดังนี้ ผลการดําเนินงานของบริษัทและ
บริ ษั ท ย อ ยในรอบป บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ที่ ผ า นมาบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยมี ร ายได ร วมจํ า นวน
1,642,022,088.85 บาท และมีกําไรสุทธิรวม 575,196,813.39 บาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอย ปรากฏตามรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ภาพรวมบริษัทยอยของ TPCH
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จํานวนหน่วยไฟฟ้ าทีจ� าํ หน่ายปี 2562

77.58
ล้านหน่วย
96.3%

66.25
ล้านหน่วย
94.5%

18.67

19.21

18.73

17.02

18.86

19.15

19.14

18.82

19.40

18.72

18.68

16.94

17.43
14.61

17.11

17.05

17.61

17.33

15.87

15.43

18.07

20.16

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 ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามและแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีด้ ังนี้
นายธีรภัทร นิคมานนท ไดสอบถามขอมูลโรงไฟฟาปตตานี กรีน ที่มีการ COD ไปในชวงเดือน พ.ค. 63 ที่ผานมา ซึ่งมี
ขนาดโครงการใหญที่สุด ทําไมถึงเปน Adder ไมเปน Feed-in Tariff เหมือนโรงไฟฟาอื่น
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ไดชี้แจงสาเหตุที่โรงไฟฟาปตตานี กรีน เปน Adder ไมไดเปน FiT เหมือนโรงไฟฟาอื่นนั้น
เนื่องจาก โรงไฟฟาปตตานี กรีน เปน PPA ยุคแรก ซึ่งใชรูปแบบ Adder สวนยุคที่สองคือ FiT และยุคที่สามคือ FiT
Bidding โรงไฟฟาปตตานี กรีน ไดมีการขอใบอนุญาต ตั้งแตป พ.ศ. 2559 ซึ่งอยูในชวงของรูปแบบ Adder จะไดคาไฟ
ฐาน และคาเสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยปกติ Adder โรงไฟฟาชีวมวลนั้น จะใหราคาที่ 0.30 บาท แตถา
อยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จะใหที่ 1.30 บาท สวนรูปแบบ FiT จะมีโรงไฟฟาแคประเภทเดียวที่ได คือ VSPP
(โรงไฟฟาที่มีขนาดต่ํากวา 10 MW) ดังนั้นโรงไฟฟาที่เปนแบบ SPP จะเปนแบบ Adder เทานั้น และยังไมมีประกาศ
ในการเปลี่ยนแปลงจาก Adder มาเปน FiT ของโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิตมากกวา 10 MW
มติ
วาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผูจัดการ เปนผูกลาวสรุปขอมูลงบการเงินของบริษัท
สําหรับรอบปบัญ ชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญ ชีแลว และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานแลว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปที่ไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลวกอนการประชุม โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
สินทรัพย
7,821,507,500.19 บาท
หนี้สิน
4,114,283,050.04 บาท
สวนของผูถือหุน
3,707,224,450.15 บาท
รายได
1,642,022,088.85 บาท
กําไรสําหรับป
575,196,813.39 บาท
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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
2560
รายได้

2561
กําไรขัน� ต้น

กําไรสุทธิ

2562

2558

กําไรของ TPCH

CRB

2559
MWE

2560
MGP

2561
TSG

PGP

2562
SGP

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามและแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ แตไมมีผูใดซักถาม
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
195,161,064
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 100.00
ไมเห็นดวย เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.00
งดออกเสียง เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.00
บัตรเสีย
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.00
จํานวนผูเขารวมประชุม 916 ราย
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผูจัดการ เปนผูกลาวสรุปขอมูลการจายเงินปนผลจากผล
การดําเนินงานของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดรวมจํานวน 1,642,022,088.85 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ
มีรายได 278,946,970.65 บาท และมี ผลการดําเนิ นงานกํ าไรรวมจํานวน 217,509,159.83 บาท ดั งนั้ น ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผล
การดําเนินงานในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.207 บาท เปนจํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 83,048,400.00 บาท เปนเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรก ของป 2562 ในอัตราหุน
ละ 0.084 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 33,700,800.00 บาท จายใหกับผูถือหุนเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และเนื่อง
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ไดมีมติเลื่อนการจัดการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ออกไปกอน อันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัส COVID-19 นั้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 จึงไดมีมติ
ใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของป 2562 ในอัตราหุนละ 0.123 บาท เปน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 49,347,600.00 บาท จายใหกับผูถือหุน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยเงินปนผลดังกลาวจาย
จากบัญ ชีกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคิดเปนรอยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยบริษัทไดมีการจัดสรรทุนสํารองตามที่กฎหมายกําหนด และคณะกรรมการจะไมได
เสนอจายเงินปนผลของการดําเนินงานประจําป 2562 อีก เนื่องจากมีการจายเงินปนผลระหวางกาลแลว
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามและแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีด้ ังนี้
นายสมพงษ บุ ญ ธรรมจิ น ดา ตั ว แทนจากสมาคมส งเสริ ม ผู ล งทุ น ไทย ได แ สดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งของ
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปจจุบัน วามีผลกระทบตอโครงการโรงไฟฟาหรือไม และบริษัท
มีมาตรการในการปองกันอยางไร หากมีพนักงานที่โรงไฟฟาติดเชื้อไวรัส COVID-19 และตองปดทําการชั่วคราว ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอรายได และเงินปนผล
ดร.ธนู กุลชล ไดชี้แจงวาประธานฯ บริษัทไดมีระบบมาตรการในการปองกันไวรัส COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพ จึงมั่นใจ
ไดวาจะไมเกิดปญหาดังกลาว สวนในเรื่องของผลการดําเนินงานนั้น มีแนวโนมทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคต เพราะหากมีการ
เปดโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นไดในแตละโรง จะมีรายไดเขาสูบริษัทเพิ่มมากขึ้น และบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลอยางนอย
40% สวนกําไรที่เหลือจะถูกนําไปใชในการขยายกิจการ และบริหารจัดการบริษัทตอไป
มติ
วาระที่ 5

ที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานฯ แจงวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 18 กําหนดวาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการคิด
เปนจํานวนหนึ่งในสาม หรือจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม จะตองออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกจาก
ตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหน งนานที่ สุ ด เป น ผูอ อกจากตํ าแหน ง ซึ่ งการประชุม สามั ญ ผู ถือ หุ น ประจํ าป 2563 กรรมการที่ ต องออกจาก
ตําแหนงกรรมการของบริษัทตามที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายนรชัย ศรีพิมล
2. นายพล คงเสือ
3. นายไชยณรงค จันทรพลังศรี

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานไดเชิญใหกรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 3 ทานออกจากหองประชุมเพื่อใหทางผูถือหุนไดลงคะแนนดวยความโปรงใส
โดยประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ทาน ปรากฏตามเอกสารแนบทายหนังสือเชิญ
ประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลวกอนการประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการดังกลาวขางตน ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกจาก
มติ
ตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้
1. นายนรชัย ศรีพิมล
เห็นดวย
191,930,964
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 98.2885
ไมเห็นดวย 3,342,100
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 1.7115
งดออกเสียง เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.00
บัตรเสีย
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.00
จํานวนผูเขารวมประชุม
917
ราย
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2. นายพล คงเสือ
เห็นดวย
191,866,164
ไมเห็นดวย 3,342,100
งดออกเสียง บัตรเสีย
จํานวนผูเขารวมประชุม
916

เสียง คิดเปนอัตรารอยละ
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ
ราย

3. นายไชยณรงค จันทรพลังศรี
เห็นดวย
187,930,964
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ
ไมเห็นดวย 3,342,100
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ
งดออกเสียง เสียง คิดเปนอัตรารอยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ
จํานวนผูเขารวมประชุม
916
ราย
วาระที่ 6

98.2879
1.7121
0.00
0.00

98.2527
1.7473

0.00
0.00

พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563
ประธานฯ แจงวา บริษัทไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณากําหนด
คาตอบแทนของกรรมการ แต ที่ ป ระชุม คณะกรรมการของบริษั ท ไดรวมกัน พิ จารณากํ าหนดคาตอบแทนจากผล
ประกอบการของบริษัทในปที่ผานมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอางอิงกับ
ธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกลเคียงกับบริษัท
ประธานฯ ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารกํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการสํ า หรั บ ป 2563
(ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร) ในรูปของเบี้ ยประชุ ม
คาตอบแทนรายป และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายป
คาตอบแทน/ตําแหนง

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

คาตอบแทนรายป (บาท)

ประธานกรรมการ

20,000

1,440,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

780,000

กรรมการตรวจสอบ

10,000

600,000

กรรมการ

10,000

540,000

หมายเหตุ
1. กรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายตําแหนงในบริษัทเดียวกันใหรับคาตอบแทนในตําแหนงสูงสุดตําแหนงเดียวเทานั้น
2. กรรมการจะไดรับเบี้ยประชุม 4 ครั้งตอปเทานั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งที่บริษัทกําหนด กรรมการจะ
ไมไดรับเบี้ยประชุมแตอยางใด
3. กรรมการบริหารที่ไดรบั คาตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไมไดรบั คาตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก
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2. โบนัสกรรมการ
ในกรณีที่บริษัทมีกําไรจากผลการดําเนินงานจะจายโบนัสใหแกคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ในวงเงินรวมไมเกิน
5,000,000 บาท โดยกรรมการบริษัท แตละคนจะไดรับโบนัสจากตําแหนงเดียวที่อัตราที่สูงที่สุดเทานั้น และกรรมการ
ที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมไดรับเงินโบนัสกรรมการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอขางตนทุกประการ ดวย
คะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
195,273,064
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.00
งดออกเสียง เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.00
บัตรเสีย
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ จํานวนผูเขารวมประชุม
917
ราย
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี
ประธานฯ ได ม อบหมายให น างบุ ญ ทิ พ า สิ ม ะสกุ ล ประธานกรรมการตรวจสอบเป น ผูก ล าวรายงานต อ ที่ ป ระชุ ม
นางบุญทิพา สิมะสกุล ไดแจงวา คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดมีความเห็นวาสมควรแตงตั้งผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต นาย นพฤกษ พิษณุวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบ
บัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ มั่งจิตร ผูสอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 8125 แหงบริษั ท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2563 และกําหนดคาสอบบัญชีเปน
จํานวนเงิน ไมเกิน 1,180,000 บาทตอป โดยไมรวมคาใชจายอื่นๆ
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว จึ ง มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า ตอบแทนผู ส อบบั ญ ชี
ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
195,251,064
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 99.9887
ไมเห็นดวย 22,000
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.0113
งดออกเสียง เสียงคิดเปนอัตรารอยละ 0.00
บัตรเสีย
เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.00
จํานวนผูเขารวมประชุม
917
ราย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
นายวัชระ มัทนพจนารถ ไดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทวา ถาหากในอนาคตปหนา
บริษัทมีการ COD โรงไฟฟาครบทุกโรงแลว และไมมีลงทุนเพิ่ม มีแนวโนมที่จะจายเงินปนผลมากกวา 40% หรือไม และ
บริษัทมีชองทางในการติดตอสื่อสารกับผูถือหุนรายยอยทางเว็บไซตของบริษัท โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีการ
สอบถามขอมูลตางๆ ในเรื่องที่ไมผิดกฎหมาย อยางไรไดบาง เชน ทาง Chat Room
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ดร.ธนู กุลชล ไดตอบคําถามในสวนของการจายเงินปนผลที่มากกวา 40% นั้น มีแนวโนมที่จะเปนไปได แตทั้งนี้ขึ้นอยู
กับสถานการณในปหนาวาจะเปนอยางไร และบริษัทจะมีการเติบโตไปในทิศทางใด โดยกรรมการบริษัทจะพิจารณาดวย
ความเปนธรรม และมีกรรมการอิสระชวยดูแลแทนผูถือหุน
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ไดแจงชองทางการติดตอสื่อสาร ซึ่งบริษัทมีสวนของนักลงทุนสัมพันธ คอยใหบริการตอบขอ
ซักถาม และคําแนะนําตางๆ ใหกับผูถือหุน โดยสามารถติดตอได 3 ชองทาง ดังนี้
1. เว็บไซตของบริษทั : www.tpcpower.co.th
2. เบอรโทรศัพท : 02-943-2935-6
3. Facebook Fanpage : TPC Power Holding PCL. – TPCH
นายวริศ สินธพเรืองชัย ผูรับมอบฉันทะ บมจ.หลักทรัพยฟลลิป ไดสอบถามขอมูลเรื่องรูปแบบการบริหารของบริษัทฯ
ที่เปลี่ยนมาเปนแบบ Hybrid วามีรายละเอียดอยางไร และสอบถามเรื่องพืชพลังงานรากแกววาในปจจุบันเปนอยางไร
รวมถึงขอทราบสถานะการดําเนินงานเรื่องโรงไฟฟาชุมชนวาในขณะนี้มีทิศทางอยางไรบาง
ดร.ธนู กุลชล ไดกลาวสรุปในการที่บริษัทฯ เปลี่ยนมาใชวิธีการบริหารแบบ Hybrid นั้น คือการนําเอาขอดีของทั้ง 2
รูปแบบมาผสมผสานกัน ถาในสวนไหนที่บริษัทสามารถทําเองได ก็จะทําใหบริษัทไดประสบการณมากขึ้น และรูราคา
ตนทุนที่แทจริง ทําใหเกิดความไดเปรียบ ซึ่งในขณะเดียวกันถาบริษัททําเองทั้งหมดอาจเกิดความซับซอน ไมคุมคากับ
การลงทุน ดังนั้นควรจะแบงให Outsource ดูแลในสวนที่เหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดผล
ดีที่สุด
นายพล คงเสือ ไดตอบขอซักถามเรื่องพืชพลังงานรากแกว ที่บริษัทฯ ไดมีการศึกษาทดลองอยูในขณะนี้วา พืชดังกลาว
ไดจดทะเบียนคุมครองสายพันธุ โดยมีชื่อวา “เขียวสยาม” ชื่อทางการคาคือ “พืชพลังงานรากแกว” บริษัทฯ ไดมีการ
ทดลองเพาะปลูกที่จังหวัดนครสวรรค จํานวน 400-500 ไร ซึ่งมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เรียนรูการบริหารจัดการแปลงเกษตร
2. ลดปริมาณการใชไม
ในปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการนําพืชพลังงานรากแกวมาใชในโรงไฟฟาแลว แตในชวงปที่ผานมาเกิดฝนแลงทิ้งชวงยาวนาน
ถึง 6 เดือน ทําใหไมไดพืชตามที่ตองการ บริษัทจึงตองศึกษาพัฒนาน้ําใตดิน โดยพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดนครสวรรค มี
การปลูกพืชฤดูแลงที่ใชน้ําใตดินอยูแลว ไดแกขาวโพด ซึ่งพืชที่ไดมีการทดลองเพาะปลูกนั้นสามารถทนความแหงแลงได
ดี แตจะเจริญเติบโตดียงิ่ ขึ้นเมื่อไดรับน้ํา ทําใหบริษัทฯ ตองทําการศึกษาและพัฒนาเรื่องน้ําใตดินตอไป ทั้งนี้ พืชดังกลาว
ไดให Partner จากประเทศเยอรมัน ทําการทดลองในหอง Lab และผลการทดลองพบวาใหปริมาณแกสที่ใกลเคียงกับ
ขาวโพด ซึ่งมีศักยภาพในการนํามาใชเปนปจจัยในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา Biogas และมีตนทุนต่ํากวาพืชเนเปยร
ประมาณ 40% โดยขณะนี้บริษัทฯ ไดเตรียมความพรอมดานตางๆ เพื่อรวมแขงขันตามนโยบายของรัฐบาล
ดร. ธนู กุลชล กลาวเสริมเรื่องโรงไฟฟาชุมชนนั้น จะตองมีรายไดกลับไปใหชุมชนดวย แตปญหาคือพืชชนิดนี้ถานําไปใช
เปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตวจะไดราคาที่สูงขึ้น ทําใหบริษัทมีแนวทางในการปองกันการตัดราคาซื้อขาย และ
ปองกันการลักลอบจําหนายใหกับผูผลิตอาหารสัตว ดวยการใหชุมชนเปนคนเพาะปลูก แตทางบริษัทจะเปนผูเก็บเกี่ยว
เอง และพืชชนิดนี้ถึงจะมีการจดลิขสิทธิ์แลว แตบริษัทฯ ไดมีการศึกษารวมกับนักวิจัยตั้งแตเริ่มตน จึงทําใหบริษัทฯ มี
ความไดเปรียบมากกวา
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นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ไดอัพเดตสถานะการดําเนินงานโรงไฟฟาชุมชนวาในขณะนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการทั้ง 2
โครงการคือ โรงไฟฟาขยะชุมชน ที่จังหวัดนนทบุรี ของบริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด ซึ่งบริษัทไดถือหุน 50% ในขณะนี้
ดําเนินการกอสรางไปแลว 40% คาดวาจะ COD ในไตรมาสที่ 1 ของ ป พ.ศ. 2564 และมีเปาหมายในการผลิตไฟฟา
ประมาณ 50 MW ในสวนของโรงไฟฟาชุมชน บริษัทฯ ไดมีการจัดพื้นที่จํานวน 2 จังหวัด และไดมีการจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนเรียบรอยแลว โดยมีการกําหนดโมเดลโรงไฟฟาชุมชน เปนโรงไฟฟาแกสชีวภาพขนาด 3 MW ซึ่งสามารถกระจาย
รายไดใหกับชุมชนในรอบ 20 ป ของสัญญา เปนมูลคาประมาณ 600 ลานบาท ตอ 1 ชุมชน ซึ่งเปนโมเดลที่ตอยอดมา
จากการปลูกพืชพลังงานรากแกวที่จังหวัดนครสวรรค และตอยอดมาในสวนของ Biogas โดยในขณะนี้ไดมีการเตรียม
ความพรอมตามหลักเกณฑ และคุณ สมบัติของโรงไฟฟาชุมชนไปแลวกวา 90% เพื่อรอการเขารวมประมูลโครงการ
ตอไป
เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมอีก
ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุน ทุกทานและกลาวปดประชุม เวลา 11.05 น.

(ลงชื่อ)

ประธานทีป่ ระชุม
(ดร. ธนู กุลชล)

(ลงชื่อ)

เลขานุการทีป่ ระชุม
(นางสาวยุพาวดี ไชยยะ)
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