หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
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วันที่ 9 มีนาคม 2564
เรื่อง
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ทานผูถือหุน บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
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1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
2. รายงานประจําป ซึ่งประกอบดวยผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 และสําเนางบการเงิน
ของบริษัทสําหรับรอบป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code
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5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
6. ขอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน
7. วิธีการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM)
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ดวยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในวันที่ 22 เมษายน
2564 เวลา 10.00 น. โดยจะจัดการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) เทานั้น ณ หองประชุมของบริษัท ชั้น 3
เลขที่ 4/2 ซอยประเสริฐมนู กิ จ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนู กิ จ แขวงจรเขบั ว เขตลาดพรา ว กรุงเทพมหานคร 10230
ภายใตพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ซึ่งจะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญ
ผูถือหุน ตั้งแตวันที่ 7 เมษายน 2564 เปนตนไป โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
ขอเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ของบริษัทไดถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2563 โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึ่งไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถอื หุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ: วาระนี้ตองผานมติที่ประชุมผูถอื หุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563
ขอเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ที่ ผ า นมา บริ ษั ท และบริษั ท ย อยมี รายได รวมจํ า นวน 1,777,373,129.97 บาท และมี กํ า ไรสุ ท ธิ รวม
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425,479,582.74 บาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย ปรากฏตามรายงานประจําป
ซึ่งสงมาในรูปของ QR Code พรอมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)
ความเห็ น ของคณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งาน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ: วาระนี้ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ขอเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการทํางบการเงินรวมของบริษัทสําหรับรอบปบัญ ชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบรับรองแลว เพื่อนําเสนอใหที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจําป ตามที่มาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 กําหนด (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท
สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ: วาระนี้ตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เปนทางเลือกในการระดมทุนเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัท และลดภาระดอกเบี้ยของ
บริษัทจากเงินกูยืมธนาคารพาณิชย จึงเห็นสมควรใหมีการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

วัตถุประสงคในการออกหุนกู

ใชในการดําเนินงานหรือเปนเงินทุนหมุนเวียน และสนับสนุนการดําเนินงานของ
บริษัท รวมทั้งการขยายธุรกิจ
ประเภทของหุนกู
หุนกูทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผูถือหรือไมระบุชื่อ มีหรือไมมีหลักประกัน มีหรือไม
มีผูแทนผูถือหุนกู หุนกูดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราวและปจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
อันดับความนาเชื่อถือของบริษัท BBB แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด
สกุลเงิน
สกุล เงิน บาท และ/หรือ สกุลเงินต างประเทศในจํานวนเทีย บเท า โดยใชอัต รา
แลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแตละคราว
มูลคาการเสนอขาย
จํ า นวนเงิ น ต น ของตราสารหนี้ ที่ จ ะออกโดยบริ ษั ท จะมี มู ล ค า ไม เกิ น 3,000
ลานบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ทั้งนี้ ในการคํานวณจํานวนเงิน
ต น สู ง สุ ด ของตราสารหนี้ ที่ บ ริ ษั ท สามารถออกและเสนอขายได ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง (Revolving Basis) จะนับรวมจํานวนเงินตนของตราสารหนี้ของบริษัท
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ที่ยังไมไดรับการไถถอน แตไมนับรวมจํานวนเงินตนของตราสารหนี้ของบริษัทที่
ไดรับการ ไถถอนแลว
อายุ
ไมเกิน 5 ป นั บจากวัน ที่ ออกหุน กูในแต ละครั้ง ทั้ งนี้ อยู ภายใต ขอกํ าหนดของ
คณะกรรมการกํากั บตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกํากั บหลั กทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
การเสนอขาย
เสนอขายต อผู ล งทุ น โดยทั่ ว ไป และ/หรื อผู ล งทุ น รายใหญ และ/หรือ ผู ล งทุ น
สถาบั นในประเทศไทย และ/หรือในตางประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวขอและมีผลบังคับใชในขณะที่ออก
และเสนอขายตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ย
ขึ้นอยูกับ สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน กูหรือตามขอตกลงและ
เงื่อนไขของหุนกูที่ไดออกในคราวนั้น
การไถถอนกอนกําหนด
ผูถือหุน และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของหุนกูที่ออกในแตละครั้ง
ตลาดรอง
บริษัท อาจจะจดทะเบียนหุนกูกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น
ใดก็ตามความเหมาะสม
อํานาจกําหนดรายละเอียดอื่นๆ มอบหมายใหค ณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษั ท หรือบุค คลที่ไดรับ มอบ
อํ า นาจจากคณะกรรมการ หรื อ กรรมการของบริ ษั ท เป น ผู มี อํ า นาจในการ
ดําเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พรอมทั้งเปนผูพิจารณา และกําหนด
ประเภทของตราสารหนี้ จํานวนตราสารหนี้ มูลคาที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้
อั ต ราดอกเบี้ ย ราคาเสนอขายต อ หน ว ย ระยะเวลาเสนอขาย วิ ธี ก ารจั ด สรร
เงื่ อ นไขการไถ ถ อนตราสารหนี้ แ ละรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ งตามความ
เหมาะสม และมอบหมายใหคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่
ได รับ มอบอํ านาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษั ท เป น ผู มี อํา นาจ
ดํา เนิ น การใดๆ ที่ จํา เป น และเกี่ ยวเนื่ องกั บ การออกและเสนอขายตราสารหนี้
ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดอยูเพียงการแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือของบริษั ท
หรือหลักทรัพยของบริษทั ผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือนายทะเบียนสําหรับตราสาร
หนี้ และเขาทําลงนาม (โดยมีตราประทับ หรือไมมีตราประทับของบริษัท) แกไข
เจรจา สัญญา และ/หรือเอกสารตางๆรวมถึงติดตอใหขอมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน
กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/
หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกลาว
3

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู
ของบริษัท
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ: วาระนี้ตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ขอบังคับ ขอ 51)
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ขอเท็ จจริงและเหตุ ผล: ตามพระราชบัญ ญั ติบริษั ทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให บริษั ท
จายเงินปนผลจากเงินกําไรเทานั้น และหามจายเงินปนผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงิน
เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท ภายหลั ง หั ก สํ า รองตามกฎหมาย ทั้ ง นี้ อั ต ราการจ า ยเงิ น ป น ผลดั ง กล า วอาจ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวขางตนขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนใน
การใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและขอจํากัดตามที่กําหนด
ไวในสัญญาเงินกูยืม และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผูถือหุนของ
บริษัทเห็นสมควร
จากผลการดําเนิน งานของบริษั ทในรอบปบัญ ชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอย มี
รายไดรวมจํานวน 1,777,373,129.97 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได 281,713,727.60 บาท และมีผล
การดําเนินงานกําไรรวมจํานวน 203,459,499.16 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให
จายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการ
ดําเนิน งานในรอบปบั ญ ชีสิ้น สุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 ให แกผูถือหุน ในอัต ราหุน ละ 0.198 บาท เป น
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 79,437,600.00 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือน
แรกของป 2563 ในอัตราหุนละ 0.088 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 35,305,600.00 บาท ที่ไดจายใหกับผู
ถือหุน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 แลว คงเหลือเปนเงินปนผลที่จะจายสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของ
ป 2563 อีก ในอัตราหุนละ 0.110 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 44,132,000.00 บาท โดยเงินปนผลดังกลาว
จะจายจากบัญชีกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากกําไรสุทธิสวนที่เสียภาษี
เงินไดนิติบุคคล ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดาสามารถนําไปเครดิตภาษีไดทั้งจํานวน ซึ่งบริษัทไดมีการจัดสรรทุน
สํารองตามที่กฎหมายกําหนดแลว
จากผลประกอบการป
อัตรากําไรสุทธิตอหุน (บาท)
เงินปนผลตอหุน (บาท)
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ(%)

2563
0.51
0.198
40

2562
0.54
0.207
40

2561
0.36
0.0623
18

2560
0.15
0.0563
40

2559
0.17
0.03
18

ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจายเงิน
ปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
4

จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ: วาระนี้ตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล: ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 18 กําหนดวาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง
กรรมการคิดเปนจํานวนหนึ่งในสาม หรือจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม จะตองออกจากตําแหนง กรรมการ
ที่จะออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไปให
กรรมการคนที่ อยูในตําแหนงนานที่สุดเป นผูออกจากตําแหน ง ซึ่งการประชุมสามัญ ผูถือหุ นประจําป 2564
กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทตามที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดไดมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. ดร.ธนู กุลชล

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

2. นางกนกทิพย จันทรพลังศรี

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

3. นางบุญทิพา สิมะสกุล

กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

หลั ก เกณฑ ในการคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเข า ดํ า รงตํ า แหน ง เป น กรรมการของบริ ษั ท มิ ได ผ า นขั้ น ตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไมไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา แตเปนการสรรหาโดยการพิจารณา
รวมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อในครั้งนี้ไดผานกระบวนการกลั่นกรอง
ของคณะกรรมการบริษัทแลววามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังคัดเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกําหนด
สําหรับ การกําหนดใหวาระการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระตอเนื่องไมเกิน 9 ป นั้น คณะกรรมการบริษั ท
พิจารณาแลวเห็นวา การแตงตั้งกรรมการอิสระใหดํารงตําแหนงตอเนื่องจะเปนประโยชนตอบริษัทและ ผูถือหุน
เนื่องจากกรรมการที่ดํารงตําแหนงตอเนื่องจะมีความรูและประสบการณ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้คณะกรรมการไดพิจารณาแลววาบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเปนกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงตอเนี่องยังคง
สามารถแสดงความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังตอไปนี้ ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่
1. ดร.ธนู กุลชล
2. นางกนกทิพย จันทรพลังศรี
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ทาน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ของบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ
ปรากฏตามรายงานประจําป ภายใตหัวขอเรื่องการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4))
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ: วาระนี้ตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ขอมูลการถือหุนของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้ (ขอมูลการถือหุน ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564)
รายชื่อผูที่ไดรบั การเสนอชื่อเปนกรรมการ

จํานวนหุน

สิทธิในการออกเสียง

1. ดร.ธนู กุลชล

58,000

58,000

2. นางกนกทิพย จันทรพลังศรี

84,684

84,684

3. นางบุญทิพา สิมะสกุล

100,000

100,000

ขอมูลการเขารวมประชุมของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงในครั้งนี้
การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
รายชื่อ

ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เขารวมประชุม
ผูถือหุน

1. ดร.ธนู กุลชล

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ

7/7

-

-

1

2. นางกนกทิพย จันทรพลังศรี

กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร

7/7

24/24

-

1

กรรมการ/กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

7/7

-

5/5

1

3. นางบุญทิพา สิมะสกุล

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงในครัง้ นี้
ปที่ไดรบั
แตงตั้ง

ปที่เลือกครั้ง
ลาสุด

1. ดร.ธนู กุลชล

2556

2561

ประธานกรรมการ/กรรมการ
อิสระ

ใช

2. นางกนกทิพย จันทรพลังศรี

2556

2561

กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร

ใช

3. นางบุญทิพา สิมะสกุล

2557

2561

กรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ใช

รายชื่อ

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/แตงตัง้ เปนกรรมการใน
ป 2564

การมีสวนไดเสียของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงในครั้งนี้
ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ

ลักษณะของการมีสวนไดเสีย
การถือหุนในบริษัท
- จํานวนหุน
- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การมี/ไมมีสวนไดเสียในลักษณะดังตอไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ/
บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในปจจุบัน
หรือในชวง 2 ปที่ผานมา
(1) เปน/ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจาง หรือทีป่ รึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
(2) เปน/ไมเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทาง
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ดร.ธนู กุลชล

นางบุญทิพา สิมะสกุล

58,000
58,000

100,000

ไมเปน

ไมเปน

ไมเปน

ไมเปน

100,000

ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ

ลักษณะของการมีสวนไดเสีย

ดร.ธนู กุลชล

นางบุญทิพา สิมะสกุล

ไมมี

ไมมี

กฎหมาย)
(3) มี/ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินคา/
บริการ การใหกยู ืมเงินหรือการกูย ืมเงิน)

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564
ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนของกรรมการ แตที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดรวมกันพิจารณากําหนดคาตอบแทน
จากผลประกอบการของบริษัทในปที่ผานมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อางอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกลเคียงกับบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสําหรับป 2564 (ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร) ในรูปของเบี้ยประชุม 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. กรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายตําแหนงในบริษัทเดียวกัน ใหรับคาตอบแทนในตําแหนงสูงสุดตําแหนงเดียวเทานั้น
2. กรรมการจะไดรับเบี้ยประชุม 4 ครั้งตอปเทานั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งที่บริษัทกําหนด กรรมการจะไมไดรับเบี้ย
ประชุมแตอยางใด
3. กรรมการบริหารที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก

2. โบนัสกรรมการ
ในกรณีที่บริษัทมีกําไรจากผลการดําเนินงานจะจายโบนัสใหแกคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ในวงเงินรวมไมเกิน
5,000,000 บาท โดยกรรมการบริษัท แตละคนจะไดรับโบนัสจากตําแหนงเดียวที่อัตราที่สูงที่สุดเทานั้น และกรรมการ
ที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมไดรับเงินโบนัสกรรมการ
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ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2564 และป 2563
เบี้ยประชุม
ตําแหนง/องคประกอบคาตอบแทน

คาตอบแทนรายป

ป 2564
(ปที่เสนอ)
20,000

ป 2563
20,000

ป 2564
(ปที่เสนอ)
1,440,000

1,440,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

20,000

780,000

780,000

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

10,000

10,000

600,000

600,000

กรรมการ

10,000

10,000

540,000

540,000

ประธานกรรมการ

ป 2563

จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ: วาระนี้ตองผานมติที่ประชุมผูถอื หุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุนซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2530 มาตรา
90
วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2564
ขอเท็ จจริงและเหตุผ ล: ตามมาตรา 120 แห งพระราชบั ญ ญั ติ บริษั ท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให ที่
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีทุกป ในการแตงตั้งสามารถแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีคนเดิมได
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย (ฉบับที่ 20) กําหนดใหบริษัทจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่
มาแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกันโดยการหมุนเวียนไมจําเปนตองเปลี่ยนบริษัทผูสอบบัญชีแหงใหม บริษัทสามารถ
แตงตั้งผูสอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผูสอบบัญชีรายเดิมได
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดมีความเห็นวาสมควรแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต นายนพฤกษ พิษณุ
วงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีใหบริษัท 4 ปแลว และ/หรือ นางสาว สมจินตนา
พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และหรือ นางสาวสุภาภรณ มั่งจิตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 8125 แห งบริษัท สอบบั ญ ชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เป นผูสอบบัญ ชีของบริษั ทสําหรับ ป
2564 และยังเปนผูสอบบัญ ชีบริษัทยอยของบริษัทอีกดวย และกําหนดคาสอบบัญ ชีเปนจํานวนเงิน ไมเกิน
1,180,000 บาทตอป โดยไมรวมคาใชจายอื่นๆ
ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชี
คาสอบบัญชี
1. คาสอบบัญชี
2. คาบริการอื่น ๆ

รอบปบัญชี 2564
(ปที่เสนอ)

รอบปบัญชี 2563

รอบปบัญชี 2562

1,180,000

1,180,000

1,180,000

-

-

-
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้ง นายนพฤกษ
พิ ษ ณุ วงษ ผู ส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจิน ตนา พลหิ รัญ รัต น ผูส อบบั ญ ชีรั บ
อนุญาตเลขที่ 5599 และหรือ นางสาวสุภาภรณ มั่งจิตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แหงบริษัท สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2564 และกําหนดคาสอบบัญชี
เปนจํานวนเงิน ไมเกิน 1,180,000 บาทตอป โดยไมรวมคาใชจายอื่นๆ
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ: วาระนี้ตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน และเวลาดังกลาว บริษัทฯ ขอความรวมมือผู
ถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ กรุณ าศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยัน
ตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเขาประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 7 (วิธีการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM))
ในกรณี ที่ ผูถือหุ นที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามัญ ผูถือหุนประจําป 2564 สามารถมอบฉัน ทะให
กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามของผูถือหุนได และขอใหทานผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ จัดสงหนังสือมอบฉันทะพรอม
เอกสารประกอบ (ในกรณี ที่มี การมอบฉั นทะ) มาที่ เลขานุ การบริษัท บริษั ท ที พีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากั ด
(มหาชน) เลขที่ 4/2 ซอยประเสริ ฐ มนู กิ จ 29 แยก 8 ถนนประเสริ ฐ มนู กิ จ แขวงจรเข บั ว เขตลาดพร า ว
กรุงเทพมหานคร 10230 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
อนึ่ง บริษัทฯ ไดกําหนดใหวันที่ 15 มีนาคม 2564 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่จะมีสิทธิเขารวม
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 (Record Date)
ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล)
กรรมการผูจัดการ
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