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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ของ
บริษัท ทีพไี อ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด(มหาชน)
วันที่ 19 เมษายน 2562
ณ ห้ องประชุ มชั้ น 9 อาคารทีพไี อ ทาวเวอร์
เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุ มเวลา 16.30 นาฬิ กา
นางสาวจุ ฑ ามาศ สุ โ รจน์ รั ต น์ ทํา หน้า ที่ พิ ธี ก รในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ น ประจํา ปี 2562
(“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 16.30 นาฬิกา บริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุ ้นทั้งหมด 18,622 ราย จํานวน
หุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,400,000,000 หุ ้น มีผถู ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองจํานวน 297 ราย
จํานวนหุ ้น 40,045,049 หุ ้น และผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุ มแทนจํานวน 1,558 ราย จํานวน
หุ ้น 6,403,665,231 หุ ้น รวมผูถ้ ื อหุ ้นที่ ล งทะเบี ยนจํา นวน 1,855 ราย นับ จํา นวนหุ ้นรวมกันทั้ง สิ้ น
6,443,710,280 หุ ้น ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 76.701 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ครบ
เป็ นองค์ประชุม
พิธีกร กล่าวแนะนํากรรมการบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯและ
คณะทํางานเลขานุการบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุมดังนี้
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
ประธานกรรมการ
2. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
รองประธานกรรมการ
3. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
รองประธานกรรมการ
4. นางสาวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
5. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
6. นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
7. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
8. นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. ดร.ธี ระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. ดร.อภิชยั จันทรเสน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
กรรมการอิสระ
12. นายวันชัย มโนสุ ทธิ
กรรมการอิสระ
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กรรมการบริ ษทั ฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้เนื่ องจากมีเหตุจาํ เป็ นหรื อติดภารกิ จเร่ งด่วน
ได้แก่
1. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
2. นางณิ ธาวัน เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ
กรรมการ

ผูบ้ ริ หารฯ และทีมงานผูด้ ูแลงานด้านสายการบัญชีและการเงินเข้าร่ วมประชุม คือ
1. นางสาวกรุ ณา เพิ่มศิริพนั ธุ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
2. นางบุศรา เกตุมณี
ผูช้ ่วยรองผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบัญชี บริ ษทั ทีพไี อ โพลีน จํากัด
(มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่ของบริ ษทั ฯ
3. นายประเสริ ฐ อิทธิ เมฆินทร์ รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน บริ ษทั ทีพีไอ
โพลีน จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่ของบริ ษทั ฯ
คณะทํางานเลขานุการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นางสาววีรนุช ขิมขํา
เลขานุการบริ ษทั
2. นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
ทีมงานผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ
2. นายฉัตรศรณ์ ลิขิตพิพฒั นะกุล
3. นายระวีวฒั น์ วายุเวช
ที มงานที่ ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯ จากบริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จํากัด เข้าร่ วม
ประชุมคือ
1. นายวีระ คํามี
2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิ ทธิ์
พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุมทราบดังนี้
1. ในการออกเสี ยงลงคะแนนจะนับ 1 หุ ้น เท่ากับ 1 เสี ยง และผูถ้ ื อหุ ้น 1 ราย มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในแต่ ล ะวาระว่า เห็ นด้วย ไม่ เห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ย ง เพี ย งทางใดทางหนึ่ ง เท่ า นั้น จะ
แบ่งแยกจํานวนหุ น้ เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงมิได้ ยกเว้นกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศที่
แต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้
2. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดฯ กําหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
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- กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน บริ ษทั ฯ ได้นาํ ระบบบาร์ โค้ตมาใช้ในการนับ
คะแนนเสี ยง ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ประสงค์จะลงคะแนนเสี ยงให้ทาํ เครื่ องหมาย หรื อ ×ในช่อง ลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนที่ ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเมื่ อลงคะแนนเรี ยบร้ อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรั บบัตร
ลงคะแนนเพื่อนําไปนับคะแนนต่อไป
4. การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บ
มอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุ มเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงในแต่ละวาระเท่านั้น
โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สําหรับผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ออกเสี ยงเห็นด้วย
ไม่ตอ้ งส่ งบัตรลงคะแนนโดยจะถื อว่าผูไ้ ม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติ อนุ มตั ิ หรื อเห็ นด้วยตามที่ ประธานฯ
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเสนอ และบริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเรี ยงตามลําดับการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้
ลําดับแรก เก็บจากผูถ้ ือหุ น้ ที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ
ลําดับที่สอง เก็บจากผูถ้ ือหุ น้ ที่งดออกเสี ยง
5. สําหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทาํ เครื่ องหมายใดๆในช่องออกเสี ยงลงคะแนนถือว่า
มีมติอนุมตั ิหรื อเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเสนอ
อนึ่ง ผูถ้ ือหุ ้นที่ทาํ เครื่ องหมายออกเสี ยงช่ องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่ งแล้วมีความประสงค์ที่
จะเปลี่ยนใจออกเสี ยงในช่ องลงคะแนนช่องอื่น กรุ ณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่ อ
กํากับการขีดฆ่าด้วยและทําเครื่ องหมายในช่องลงคะแนนใหม่
กรณี บตั รเสี ยจะถือว่าผูถ้ ือหุ น้ งดออกเสี ยง
หากเป็ นการส่ งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผูถ้ ือหุน้ เห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น
6. การนับผลการลงคะแนนเสี ยง
6.1 เพื่อความรวดเร็ วในการนับผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระบริ ษทั ฯ จะนําคะแนนเสี ยง
ของผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง หรื อ บัตรเสี ย หักออกจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ น้ ที่มาประชุมซึ่ งส่ วนที่เหลือจะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกเสี ยงเห็นด้วย
6.2 ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุ มทราบผลการลงคะแนนเสี ยง
ทีละวาระเรี ยงตามลําดับวาระการประชุ ม และเพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสี ยง
ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลําดับถัดไป
นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ขอเชิญผูแ้ ทนจากบริ ษทั สํานักงาน
กฎหมายสยามซิ ต้ ี จํากัด และ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจ
นับคะแนนเสี ยงบริ ษทั ละ 1 ท่าน
พิธีกรเรี ยนเชิญประธานกรรมการบริ ษทั ฯ กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562
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ประธานฯ กล่าวขอบคุ ณผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่ วมประชุ มใน
วันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
ประธานฯได้มอบหมายให้ นางสาววีรนุช ขิมขํา เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ถลงต่อที่ประชุม
นางสาววีรนุ ช ขิมขํา ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่ งไปยัง
ผูถ้ ื อ หุ ้ น พร้ อ มหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ในครั้ งนี้ แล้ว ซึ่ งการประชุ ม ดัง กล่ า วมี ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการออก และการเสนอขายหุ น้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 25,000
ล้านบาท
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงใคร่ ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุ ม: ที่ประชุ มมีมติรับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่
4 กันยายน 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็ นด้วย 6,447,254,282 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ100.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อ
หุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ ม
และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,040,000 เสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2561
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ใน
รอบปี 2561 ซึ่ งรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงานประจําปี ในรู ปแบบแผ่น
ซี ดีรอม และได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ มในครั้งนี้แล้ว และขอมอบหมายให้ นายภัคพล เลี่ยวไพ
รัตน์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานสรุ ปให้ที่ประชุมทราบ
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นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั สําหรับปี 2561
ดังนี้
ธุ รกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
ในปี 2561 ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าโดยรวมของประเทศมีประมาณ 192,923 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากประมาณ 185,370 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ในปี 2560 เนื่ องจากปริ มาณความต้องการ
ใช้ไฟฟ้ าในประเทศเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ในปี 2561 บริ ษทั ได้ผลิตและขายไฟฟ้ าจํานวน 1,248 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง เพิ่มขึ้น 472 ล้าน
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง หรื อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.83 จาก 776 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ในปี 2560 โดยแบ่งเป็ น
1. การขายไฟฟ้ าให้แก่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยจํานวน 967 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมงในปี
2561 (คิดเป็ นราคาขายเฉลี่ย 6.24 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง) เพิ่มขึ้น 392 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 68.28 จากจํานวน 575 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมงในปี 2560 (คิดเป็ นราคาขายเฉลี่ย 6.18 บาทต่อ
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
2. การขายให้แก่ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) จํานวน 281 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ในปี
2561 (คิดเป็ นราคาขายเฉลี่ย 2.96 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง) เพิ่มขึ้น 80 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง หรื อ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 39.54 จากจํานวน 201 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ในปี 2560 (คิดเป็ นราคาขายเฉลี่ย 2.83 บาทต่อ
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
ในปี 2562 บริ ษทั คาดว่าจะผลิตและขายไฟฟ้ าให้แก่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(“กฟผ.”) และบริ ษทั ทีพไี อโพลีน จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
1. โรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงขยะ กําลังการผลิตติดตั้ง 100 เมกะวัตต์ (TG 4 & TG 6) ดําเนินการผลิตใน
เชิงพาณิ ชย์และจําหน่ายไฟฟ้ าให้แก่ กฟผ. เต็มปี ในปี 2562 (เทียบกับดําเนินการ 9 เดือนเศษในปี 2561
เนื่องจากเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561)
2. โรงไฟฟ้ าถ่านหิ น-RDF กําลังการผลิตติดตั้ง 70 เมกะวัตต์ (TG7) (มีกาํ ลังการผลิตที่ได้รับ
อนุญาต 40 เมกะวัตต์) ดําเนิ นการผลิตในเชิงพาณิ ชย์และจําหน่ายไฟฟ้ าให้แก่บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด
(มหาชน) เต็มปี ในปี 2562 (เทียบกับดําเนินการเชิงพาณิ ชย์ 4 เดือนเศษ ในปี 2561 เนื่องจากเปิ ด
ดําเนินการเชิงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2561)
3. โรงไฟฟ้ าถ่านหิ น กําลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต์ (TG8) ได้ดาํ เนินการผลิตในเชิงพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผา่ นมา โดยขายไฟฟ้ าให้แก่ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
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ในปี 2561 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ติดตั้งหม้อผลิตไอนํ้าแบบ Grate Boiler เพิ่มเติม 2 เครื่ อง เพื่อผลิต
ไอนํ้าเพิ่มเติมให้กบั โรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงขยะ(TG5 และ TG6) แล้วเสร็ จ ซึ่ งได้ส่งผลให้บริ ษทั สามารถเพิ่ม
อัตราการใช้กาํ ลังการผลิตไฟฟ้ า เพื่อขายให้แก่ กฟผ. ได้สูงขึ้น และสามารถที่จะใช้เชื้อเพลิงขยะที่มีการ
คัดแยกประเภทคุณภาพตํ่า เพื่อเป็ นการลดต้นทุนค่าเชื้ อเพลิงด้วย
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เริ่ มดําเนิ นการติดตั้งหม้อผลิตไอนํ้าแบบ Grate Boiler ซึ่ งใช้เชื้อเพลิง RDF
เพิ่มเติมอีก 3 เครื่ อง ขนาดกําลังการผลิตเครื่ องละ 75 ตันต่อชัว่ โมง เพื่อใช้เป็ นหม้อผลิตไอนํ้าเสริ ม โดย
คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็ จประมาณช่วงปี 2563-2564 ซึ่ งจะส่ งผลให้บริ ษทั สามารถใช้กาํ ลังการผลิต
โรงไฟฟ้ าได้อย่างเต็มที่
ธุ รกิจสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ
ในปี 2561 ปริ มาณการบริ โภคนํ้ามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย มีจาํ นวน 95 ล้านลิตรต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จากจํานวน 94 ล้านลิตรต่อวันในปี 2560 โดยปริ มาณการบริ โภคก๊าซธรรมชาติในปี
2561 มีจาํ นวนประมาณ 6,088 ตันต่อวัน ลดลงร้อยละ 9.8 จากจํานวน 6,748 ตันต่อวันในปี 2560
ทั้งนี้ บริ ษทั มีปริ มาณการขายนํ้ามันเชื้อเพลิงในปี 2561 จํานวน 14.4 ล้านลิตร ลดลงร้อยละ 21.67
จากจํานวน 14.7 ล้านลิตรในปี 2560 เนื่ องจากมีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากผูป้ ระกอบการรายใหญ่ (ปตท.
และบางจาก) โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสระบุรี ส่ วนปริ มาณการขายก๊าซธรรมชาติในปี 2561 มีจาํ นวน
22.7 ล้านกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 11.51 จากจํานวน 25.7 ล้านกิโลกรัม ในปี 2560 เนื่องจากราคาก๊าซ
ธรรมชาติได้ปรับตัวสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการภาคการขนส่ งหันมาใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิง
แทนการใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ในปี 2562 คาดว่าปริ มาณการบริ โภคนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติจะปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั มีแผน
ส่ งเสริ มการขายในทุกสถานีบริ การ
ซึ่งคาดว่าจะส่ งผลให้บริ ษทั สามารถขายนํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ
ธรรมชาติได้เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจําปี 2561
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วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2561
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561 ตามที่
ได้จดั พิมพ์ไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ มแล้วและ
ได้มอบหมายให้ นายมนู เลี ยวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุ ปให้ที่ประชุ ม
ทราบ
นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้ น 5 ครั้ง ในการปฏิบตั ิหน้าที่สรุ ปได้ ดังนี้
1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั (รวมถึ งบริ ษทั ในเครื อ) มีระบบการควบคุ มภายในที่ดี มีการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ท ธิ ผลภายใต้ระบบการควบคุ ม ภายในที่ เพี ย งพอและเหมาะสม ซึ่ ง มี เอกสารประกอบการ
ปฏิบตั ิงาน มีการบริ หารความเสี่ ยงที่สําคัญอย่างเป็ นระบบ อันส่ งผลให้สามารถป้ องกันความเสี ยหายอัน
อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ ยงทางธุ รกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของ
บริ ษทั ถู กต้องเชื่ อถื อได้ และช่ วยปกป้ องคุ ม้ ครองทรัพย์สินของบริ ษทั และเงิ นลงทุ นของผูถ้ ื อหุ ้นด้วย
นอกจากนี้ บ ริ ษ ทั ดํา เนิ นงานโดยยึดหลัก การกํา กับ ดู แลกิ จการที่ ดี (GOOD GOVERNANCE) โดยมี
จรรยาบรรณทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิตามนโยบายบริ ษทั โดย
คํานึ งถึ งประโยชน์และความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ เกี่ยวข้องทุ กฝ่ าย นับตั้งแต่ผูถ้ ือหุ ้น คู่คา้
คู่สัญญา ให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม ในส่ วนของพนักงานมีการ
พัฒนาส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ในลักษณะองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ อนั จะส่ งผลให้บริ ษทั พัฒนาไปอย่างยัง่ ยืนใน
ระยะยาว
2. การสอบทานเรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อผู้ลงทุน
บริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตลอดจนรายการที่ อาจมี ค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ใ ห้ผูล้ งทุ นทราบโดยให้ค วามสํา คัญกับ ความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล และเปิ ดเผยภายในเวลาอันรวดเร็ วทันกาล
3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
บริ ษทั มี การปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั มี ระบบป้ องกัน
การใช้ขอ้ มูลภายในในการซื้ อขายหลักทรั พย์ มีการกําหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของ
พนัก งานโดยมี โ ทษสู ง สุ ด ถึ ง เลิ ก จ้า ง กํา กับ ดู แ ลให้ ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท จัด ทํา รายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ตามข้อกําหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ ยงั ให้ความสําคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายใน
เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ทางงบการเงิ นและรายงานต่างๆให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่ อถือได้
และทันกาล
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4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตั้ง และเสนอค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็ นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้ สนอตัวเป็ น
ผูส้ อบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี จึงมีมติ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 7900 หรื อ นายเอก
สิ ทธิ์ ชูธรรมสถิ ตย์ เลขทะเบียน 4195 หรื อ นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลข
ทะเบียน 8829 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาแล้ว เห็ นว่า ในปี ที่ ผ่า นมาคณะกรรมการบริ ษ ัท รวมทั้ง
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการบริ หารงานตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริ ยธรรม มีความ
มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรเยีย่ งมืออาชีพ โดยบริ ษทั ฯ มีการพัฒนาระบบ
คุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มี การปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง มี การ
ช่ วยเหลื อเกื้ อกูล สั ง คมและดู แลใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้อม มี ก ารจัดทํา รายงานทางการเงิ นเพื่อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไม่ปรากฏข้อบกพร่ องอันเป็ นสาระสําคัญ
จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนประจําปี 2561 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนประจําปี 2561 สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
และได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายมนู เลี ยว
ไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุ ปให้ที่ประชุมพิจารณา
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นางสาวกรุ ณา เพิ่มศิริพนั ธ์ ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบดังนี้
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประจําปี 2561 มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2561 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผู ้
ถือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
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สรุ ปรายการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในปี 2561
หน่วย : ล้านบาท
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ น้ (บาท)
รายได้จากการขายรวม
รายได้รวม
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ น้ (บาท)

2560
27,567
3,353
24,214
2.88
4,865
5,188
2,591
0.333

2561
31,542
6,493
25,049
2.98
7,620
7,915
3,699
0.440

ผลต่ าง เพิม่ (ลด)
3,975
3,140
835
0.10
2,755
2,727
1,108
0.107

จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2561 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 6,460,748,930 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ100.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อ
หุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํ ารองและการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูน้ าํ เสนอต่อที่ประชุม
ว่า บริ ษทั มีผลการดําเนินงานประจําปี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นกําไรสุ ทธิ จาํ นวน
3,699,597,524.43 บาท โดยตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 44 และข้อ 45 กําหนดให้บริ ษทั ต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 (สิ บ) ของ
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ทุนจดทะเบียน และห้ามบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยูห่ า้ มมิให้แบ่งเงินปั นผล
ดังนั้น บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2561 ตามงบการเงิน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 (สิ บ) ของทุนจดทะเบียน ในการนี้
บริ ษทั จึงจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจํานวน 184,979,876.22 บาท รวมเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายทั้งสิ้ น 533,356,317.76 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.35 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
โดยบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ จากผลประกอบการปี 2561 จํานวน 3,699,597,524.43 บาท โดยมีกาํ ไร
สะสมยกมาจํานวน 884,770,950.48 บาท และมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนิ นงานในปี
2560 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จํานวน 336,000,000 บาท รวมถึงการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
ประกอบการจนถึงไตรมาส 3 ปี 2561 จํานวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 วันที่ 4 ตุลาคม 2561
และวันที่ 21 ธันวาคม 2561 จํานวนรวม 2,520,000,000 บาท หักสํารองตามกฏหมายในปี 2561 จํานวน
184,979,876.22 บาท และหักรายการปรับปรุ งทางบัญชี จาํ นวน 8,707,722.22 บาท จึงทําให้มีกาํ ไรสะสม
ณ สิ้ นปี 2561 จํานวน 1,534,680,876.47 บาท
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ
ใคร่ ขอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2561 ในอัตราหุ น้ ละ 0.40 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 3,360,000,000 บาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 90.82 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2561 โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผล
ประกอบการจนถึงสิ้ นสุ ดไตรมาส 3 ปี 2561 จํานวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้ นในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท คิดเป็ น
จํานวนเงินรวม 2,520,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปั นผลที่จ่ายอีก 0.10 บาทต่อหุ น้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม
840,000,000 บาท โดยจ่ายจากกําไรจากผลประกอบการสําหรับงวด 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม
2561 โดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปั น
ผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ น้ ละ 0.10 บาท ดังกล่าว เป็ นการจ่ายจาก
กําไร ซึ่ งสรุ ปได้ ดังนี้
1. เงินปั นผล จํานวน 0.02 บาท/หุ น้ เป็ นการจ่ายจากกําไรที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรา
ร้อยละ 20 ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปั นผลได้
2. เงินปั นผล จํานวน 0.08 บาท/หุ น้ เป็ นการจ่ายจากกําไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากการส่ งเสริ มจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้รับเงินปั นผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่าย ดังนั้นผูร้ ับเงินปั นผลไม่ได้รับเครดิตภาษี
จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมได้โปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรทุนสํารองและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 ตามรายละเอียด
ที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 6,471,792,933 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 9,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอ
รายละเอียดการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2562
นายมนู เลี ยวไพโรจน์ ได้เสนอต่อที่ประชุ มว่า คณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้ว
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ น
สํานักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 ดังนี้
1. แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2562 ได้แก่
- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรื อ
- นายเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรื อ
- นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
โดยให้ผสู ้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งมีอาํ นาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ
2. อนุมตั ิค่าสอบบัญชี งบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2562 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็ นจํานวน
เงิน 2,300,000 บาท (ค่าสอบบัญชี งบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561 เป็ นเงิน 2,200,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2561
จํานวน 100,000 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่า
ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริ การจัดทํางบการเงิน ค่าบริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการ
ลงทุน เป็ นต้น
จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติที่ประชุ ม: ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน
7900 หรื อ นายเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4195 หรื อนายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบ
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บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯในปี 2562 โดยกํา หนดค่ า สอบบัญ ชี (รวมค่ าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็ นเงิ น จํา นวน
2,300,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่นค่าเดิ นทาง ค่าที่พกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าบริ การ
จัดทํางบการเงิน ค่าบริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน เป็ นต้น ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 6,471,777,863 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9996 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 24,670 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0004 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววีรนุช ขิมขํา เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูแ้ ถลงรายละเอียด
เกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม
นางสาววีรนุช ขิมขํา ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ
จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ
2. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3. นายมนู เลียวไพโรจน์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอภิชยั จันทรเสน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายวันชัย มโนสุ ทธิ
กรรมการอิสระ
โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวมีสิทธิ ที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ นรองประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ซึ่ งคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ยกเว้นผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้พิจารณาจากคุ ณสมบัติของกรรมการที่
ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็ นรายบุคคลแล้วมีความเห็ นว่า กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5
ท่านดังกล่าว มีพ้ืนฐานและความเชี่ ยวชาญหลากหลายอาชี พ มีภาวะผูน้ าํ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส มีความสามารถในการแสดงความคิ ดเห็ นอย่างเป็ นอิสระและมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอยูเ่ ดิมได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุ กรรมการอย่างสมํ่าเสมอและบังเกิ ดผลดีต่อบริ ษทั ฯ ตลอดมา ซึ่ งประวัติ
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และผลงานโดยสั ง เขปของกรรมการทั้ง 5 ท่า น ปรากฏตามเอกสารที่ ส่ ง ให้ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมหนัง สื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว
จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดํารง
ตํา แหน่ ง กรรมการของบริ ษ ทั ฯ ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง และมี อาํ นาจหน้า ที่ เ กี่ ย วกับ กิ จการของบริ ษ ัท ฯ
เหมือนเดิมทุกประการ
มีผถู ้ ือหุ น้ สนับสนุนให้ทาํ การเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งตามเดิม
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่งและมีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดังนี้
1. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
รองประธานกรรมการ
2. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3. นายมนู เลียวไพโรจน์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอภิชยั จันทรเสน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายวันชัย มโนสุ ทธิ
กรรมการอิสระ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 6,441,287,759 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.5282 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 30,535,542 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.4718 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
วาระที่ 8 รับทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววีรนุ ช ขิมขํา เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ถลงต่อที่ประชุม
นางสาววีรนุ ช ขิมขํา ได้แถลงต่อที่ประชุ มว่า ตามที่ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2559 ในวาระที่ 2.6 ได้มีมติอนุ มตั ิหลักการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั โดย
มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ โดย
ถื อหลักเกณฑ์การพิ จารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ตามแนวทางเช่ นเดี ยวกับบริ ษ ทั
มหาชนจํากัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิ บตั ิ โดยเปรี ยบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน
และขนาดใกล้เคียงและคํานึ งถึ งฐานะและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการตอบ
แทนผลการปฏิ บ ัติ หน้าที่ สร้ างแรงจู งใจให้แก่ บุ คคลากรที่ มี คุ ณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุ ดต่อความสําเร็ จในการประกอบกิจการของบริ ษทั ฯ โดยให้มีผล
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ตั้งแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิเป็ นต้นไป จนกว่าที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
นั้น
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งส่ งเสริ มให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
ควรรายงานค่าตอบแทน
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบเป็ นประจําทุกปี บริ ษทั ฯ จึงใคร่ ขอเรี ยนให้ที่
ประชุ มรับทราบว่า สําหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จํานวน 14 ท่าน ที่ได้รับในปี พ.ศ. 2561
ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน, เงินโบนัส และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 15,904,000 บาท
คิดเป็ นอัตราประมาณร้อยละ0.20 ของรายได้รวมของบริ ษทั ฯ (รายได้รวมบริ ษทั ฯ ปี 2561 มีจาํ นวน
7,915,304,227.69 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อ
เชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
------ไม่มี------ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้ อมูลสรุปได้ ดังนี้
1. นายวิชา โชคพงษ์พนั ธ์ ผูถ้ ือหุ น้ มาด้วยตัวเองถามว่า บริ ษทั ฯ ขายไฟฟ้ าให้ บมจ.โพลีนฯ ราคาเท่าไหร่
ขายให้อีแกตในราคาเท่าไหร่
ประธานมอบหมายให้ นายภัคพลเป็ นผู้ตอบ: นายภัคพลตอบว่า บริ ษทั ขายให้กบั Egat ในราคาค่าไฟฐานบวก
กับเงินเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้ าซึ่ งผลิตจากไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน (Adder) จํานวน 3.50 บาท เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
ใช้เชื้ อเพลิ งจากขยะ ส่ วนที่ขายให้ ทีพีไอโพลี น นั้นบริ ษทั ฯขายให้ในราคาเดียวกับที่ ทีพีไอ โพลีน ซื้ อจาก
กฟภ. ดังนั้น ราคาที่ขายให้โพลีน จึงเป็ นราคาตลาด
นายวิชาถามเพิ่มว่า บริ ษทั ฯ ได้ Adder กี่ปี
นายประเสริ ฐ อิทธิเมฆินทร์ ตอบเสริ มว่า บริ ษทั ฯได้ Adder เป็ นเวลา 7 ปี แต่ละโรงไฟฟ้ าจะหมดโควต้า
Adder ไม่เท่ากัน เพราะ COD ไม่พร้อมกัน
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2. นายสมคิด วงศ์ภากร ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย มาด้วยตัวเอง ถามว่า ในอนาคตบริ ษทั ฯมีแผนการดําเนิ นงาน
อย่างไร จะมีการขยายไปที่ต่างประเทศบ้างหรื อไม่
ประธานมอบหมายให้ นายภัคพลเป็ นผู้ตอบ: นายภัคพล ตอบว่า บริ ษทั ฯมีการเข้าประมูลโรงไฟฟ้ าของ กทม.
2 แห่ง ที่หนองแขม และอ่อนนุช ซึ่ งยังไม่ประกาศผล นอกจากนี้ ยงั มีนโยบายจากทางรัฐบาลใหม่ คือจะเพิ่ม
กําลังการผลิตไฟฟ้ าจากขยะจาก 500 เมกกะวัตต์ (pdp 2015) เป็ น 900 เมกกะวัตต์ (pdp 2018) ซึ่ งการเพิ่มขึ้น
400 เมกกะวัตต์ นี้ เทศบาลของแต่ละท้องที่ก็คงจะเปิ ด tor ขึ้นมาเรื่ อยๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯของเราเป็ นผูน้ าํ ของธุ รกิจ
พลังงานก็คงจะเข้าไปประมูล แต่ก็ตอ้ งดูเงื่อนไขในการประมูลด้วยว่าถ้ามีความเสี่ ยง หรื อไม่เหมาะสม บริ ษทั
ฯก็อาจจะไม่เข้าไปประมูล ใน 400 เมกกะวัตต์ นี้ก็น่าจะมีโครงการที่บริ ษทั ฯได้เข้าไปประมูลด้วย
3. นายฤทธิ ชยั หยิกเจริ ญพร ผูถ้ ือหุ น้ มาด้วยตนเอง ถามดังนี้
คําถามที่ 1 ในระยะยาว ถ้าหมดส่ วนของ Adder แล้วบริ ษทั ฯ จะเหลือกําไรเท่าไหร่
คําถามที่ 2 วิธีการประมูลที่รัฐบาลกําหนดนั้นแข่งกันด้วยอะไร ด้วยการเสนอราคาที่ต่าํ กว่าหรื อไม่
คําถามที่ 3 หากรัฐบาลให้มีโรงไฟฟ้ าขยะมากขึ้น การหา RDF จะหายากขึ้นหรื อเปล่า วัตถุดิบที่เป็ นขยะจะ
เพียงพอหรื อไม่
ประธานมอบหมายให้ นายภัคพลเป็ นผู้ตอบ: นายภัคพล ตอบดังนี้
- เรื่ อง adder มีผลต่อกําไรของบริ ษทั ฯแน่นอน แต่ถา้ บริ ษทั ฯหมด Adder บริ ษทั ฯ สามารถเลือกได้ว่าจะใช้
RDF หรื อไม่ใช้ก็ได้ ซึ่งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกาํ ลังการกําจัดขยะอยู่ ที่ 6,000-10,000 ตันต่อวัน ถ้าเลิกใช้ RDF เชื่ อ
ว่าทางผูเ้ กี่ยวข้องคงไม่ตอ้ งการให้ส่ิ งนั้นเกิดขึ้น คิดว่าอาจจะมีผลประโยชน์รูปแบบอื่นออกมาซึ่ งอาจจะไม่ได้ดี
เท่า Adder อีกประการคือตอนนี้บริ ษทั ฯรับกําจัดขยะฟรี เพราะบริ ษทั ฯยังได้ Adder ถ้าหมด Adder ก็เป็ นไปได้
ที่บริ ษทั ฯ จะคิดค่ากําจัดขยะ
- เรื่ อง RDF ตอนนี้หายากหรื อไม่ ตอบว่าตอนนี้ บริ ษทั ฯ มีโมเดลธุ รกิจแบบใหม่ คือบริ ษทั ฯจะไปตั้งเครื่ องคัด
แยกเบื้องต้น ในบ่อขยะ ที่มีศกั ยภาพ โดยทําสัญญากับบ่อขยะว่าขยะที่เข้าและออกมาจากเครื่ องนี้ จะต้องส่ ง
ให้กบั โรงงานของบริ ษทั ฯเท่านั้น
- เรื่ องวิธี การประมูล ในส่ วนของวิธีก ารประมู ลนั้น ใช้เกณฑ์ในเรื่ องคุ ณสมบัติของผูป้ ระมูลมาเป็ นตัววัด
คะแนน เช่ นถ้า บริ ษ ทั ฯที่ เข้า มาไม่ มีป ระสบการณ์ จะได้ 0 คะแนน แต่ ถ้า มี ป ระสบการณ์ 1-5 ปี ก็จะได้ 1
คะแนน ดังนี้ เป็ นต้น นอกจากนี้ มีคะแนนในส่ วนของเทคโนโลยี เงิ นทุน ความสามารถด้านต่างๆ จะให้เป็ น
เกณฑ์ประมาณ 90 คะแนน ส่ วน 10 คะแนนสุ ดท้ายจึงจะเป็ นเรื่ องราคา ดังนั้นผูท้ ี่ชนะการประมูล อาจจะไม่ใช่
ผูท้ ่ีเสนอราคาตํ่าสุ ดก็เป็ นได้
นายฤทธิ ชยั หยิกเจริ ญพร ถามต่อว่าบริ ษทั ฯ มีวธิ ีการในการจัดการต้นทุนอย่างไรให้ในอนาคต บริ ษทั
สามารถแข่งขันในการประมูลได้ และให้ความสบายใจผูถ้ ือหุ น้ ว่าเมื่อหมด adder แล้ว บริ ษทั ฯจะยังมีกาํ ไรอยู่
ประธานเป็ นผู้ตอบคําถาม : การทําไฟฟ้ าจากขยะไม่ใช่เรื่ องง่าย ที่สิงคโปร์ ใช้แก๊สธรรมชาติในการเผาขยะ
แล้วได้ไฟฟ้ าเป็ นผลพลอยได้ ของเราใช้เชื้ อเพลิ งเผาขยะแล้วได้ไฟฟ้ า คิดว่าเทคโนโลยีที่บริ ษทั ฯมี อยู่ เป็ น
เทคโนโลยีที่ดีที่สุด มีโรงไฟฟ้ าที่ใหญ่ที่สุด
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นายวิชา โชคพงษ์พนั ธ์ถามเรื่ อง ขยะอุตสาหกรรมที่มาจากต่างประเทศว่าบริ ษทั ฯกําจัดได้หรื อไม่
ประธานเป็ นผู้ ต อบคํ าถาม : อันที่ จริ งด้วยเทคโนโลยีปั จจุ บนั ของบริ ษทั ฯสามารถกํา จัดได้ แต่ ติดขัดที่
ข้อกําหนดของกฎหมายว่าให้กาํ จัดขยะเหล่านั้นด้วยการฝั งกลบ อันที่จริ งปั ญหาเรื่ องขยะอย่างเช่ นพลาสติก
สามารถจัดการได้ อยูท่ ี่วนิ ยั ในการทิ้ง และคัดแยกขยะ
4. นายสิ ทธิ โชค บุญวนิชย์ ถามว่า โรงไฟฟ้ านี้ได้เปรี ยบกว่าโซลาร์ ฟาร์ มหรื อไม่
ประธานเป็ นผู้ตอบคําถาม : ปั จจุบนั การไฟฟ้ ารับซื้ อไฟจากโซลาร์ ฟาร์ มที่ราคาตํ่ามาก โดยไม่มี Adder คิดว่า
โซล่าร์ ฟาร์ มเหมาะกับทะเลทรายที่มีแดดตลอดเวลา ส่ วนในเมืองไทยไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าจะผลิตไฟแค่ไม่
เกิน 6 ชัว่ โมง ถ้ามีฝนตก ก็จะผลิตไฟไม่ได้ เห็นว่าโซล่าร์ ฟาร์ มไม่เหมาะกับการทําธุ รกิจ
5. นายกําพล อัศวศิริลาศ ผูร้ ับมอบฉันทะ ถามว่า เรื่ องใบอนุ ญาตของพลังงานขยะ 200 เมกกะวัตต์ที่เปิ ด
ประมูลไปแล้วแต่ไม่ได้ COD อยากทราบความคืบหน้าว่าทางรัฐบาลจะเปิ ดประมูลใหม่หรื อจะจัดการ
อย่างไร และ ในส่ วนของ RDF ปั จจุบนั มีค่าความร้ อนเท่าไหร่ และจะทําให้ค่าวามร้ อนสู งขึ้นอีกได้
หรื อไม่
ประธานมอบหมายให้ นายภัคพลเป็ นผู้ตอบ: นายภัคพล ตอบว่า ใบอนุ ญาตตามที่ถามที่ได้รับกันไปส่ วนใหญ่
ขอไปเพื่อขายต่อ จึงมีความเป็ นไปได้สูงว่ารัฐบาลอาจจะมีการยึดคืน ส่ วน RDF ที่บริ ษทั ฯผลิตได้มีหลายเกรด
ซึ่ งจะให้ค่าความร้อนต่างกัน จะอยูท่ ี่ประมาณ 2,500-4,000 กิโลแคลอรี่ ต่อกิโลกรัม ซึ่ งบริ ษทั ฯ ก็พยายามเพิ่มค่า
ความร้อนต่อ 1 หน่วย ขึ้นไปเรื่ อยๆ เพื่อที่จะได้ใช้ RDF ให้นอ้ ยลงต่อหน่วยไฟฟ้ า
เมื่อไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นเสนอเรื่ องอื่นใดหรื อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ื อหุ ้นที่ได้สละ
เวลามาร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งนี้และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุ มเวลา 17.45 นาฬิ กา

ลงชื่อ

ประชัย เลี่ยวไพรัตน์
(นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

วีรนุช ขิมขํา
(นางสาววีรนุช ขิมขํา)

เลขานุการบริ ษทั
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