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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ของ
บริษัท ทีพไี อ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 1 มีนาคม 2560
ณ ห้ องประชุ ม ชั้ น 29 อาคารทีพไี อ ทาวเวอร์
เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เปิ ดประชุมเวลา 11.00 น. มีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมจํานวน 6 คน นับจํานวนหุ น้ ได้
จํานวน 5,899,999,900 หุ น้ (บริ ษทั ฯมีหุน้ จํานวนทั้งสิ้ น 5,900,000,000 หุ น้ ) ครบเป็ นองค์ประชุม โดยมี
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ เป็ นประธานในที่ประชุม มีการประชุมกันตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/ 2559
ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้

ครั้งที่ 2/2559 ของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ฯ ครั้งที่2/2559 ที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมแล้ว
จึงใคร่ ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์จากคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม
และออกเสี ย งลงคะแนนรั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามัญผู ้ถื อหุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯ ครั้ งที่ 2 /2559ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น
คะแนนเสี ยง “เห็นด้วย”

จํานวน 5,899,999,900เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

คะแนนเสี ยง “ไม่เห็นด้วย”

จํานวน

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

งดออกเสี ยง

จํานวน

0

เสี ยง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2559
นายภัคพลเลี่ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั สําหรับปี 2559
ดังนี้
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ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าโดยรวมของประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากประมาณ 177,821 ล้านกิโลวัตต์ชัว่ โมง ในปี 2558 เป็ นประมาณ 184,069 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ในปี 2559 เนื่ องจากปริ มาณความต้องการ
ใช้ไฟฟ้ าในประเทศเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยอัตราค่าไฟฟ้ าพื้นฐาน
เฉลี่ยลดลงในปี 2559 เมื่อเทียบกับ 2558 เนื่องจากมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้ าอัตโนมัติขายส่ งเฉลี่ย (Ft
Charge)ในระหว่างปี 2559 ที่ผา่ นมา
ในปี 2559 บริ ษทั ได้ผลิตและขายไฟฟ้ าเพิม่ ขึ้น 336 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง หรื อ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 102
จาก 329 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ในปี 2558 เป็ น 665 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง ในปี 2559 โดยแบ่งเป็ น
1. การขายไฟฟ้ าให้แก่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย เพิ่มขึ้น 298 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 163จากจํานวน 183 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมงในปี 2558 (ราคาขายเฉลี่ย 6.476.59 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง) เป็ น 482 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมงในปี 2559 (ราคาขายเฉลี่ย 6.216.26 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
2. การขายให้แก่ บริ ษทั ที พีไอ โพลี น จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 38 ล้านกิ โลวัตต์-ชัว่ โมง หรื อ
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 26 จาก 146 ล้านกิ โลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2558 (ราคาขายเฉลี่ ย 3.20 บาทต่ อ
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง) เป็ น 183 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ในปี 2559 (ราคาขายเฉลี่ย 2.81-2.84 บาทต่อ
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
ในปี 2560 บริ ษทั คาดว่าจะผลิตและขายไฟฟ้ าให้แก่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น เนื่ องจาก
1. การก่อสร้างโรงไฟฟ้ า RDF 70 เมกะวัตต์ จะแล้วเสร็ จ ส่ งผลให้สามารถขายไฟฟ้ าให้แก่การ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย ภายใต้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า 90 เมกะวัตต์ ได้ในไตรมาส 4 ปี
2560 นี้ โดยบริ ษทั ได้ติดตั้ง Boilers สํารองเพิ่มเติม ซึ่ งจะมีผลให้สามารถใช้อตั รากําลังการ
ผลิตไฟฟ้ าได้เต็มที่
2. การเตรี ยมการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหิ น 150 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ าถ่านหิ น-RDF 70 เมกะ
วัตต์ ส่ งผลให้บริ ษทั สามารถผลิต และขายไฟฟ้ าให้แก่บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
เพิ่มขึ้น
ธุรกิจสถานีบริการนํา้ มันเชื้อเพลิงและก๊ าซธรรมชาติ
ในปี 2559 ปริ มาณการบริ โภคนํ้ามันเชื้อเพลิงของประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จาก 88 ล้านลิตรในปี
2558 เป็ น 89 ล้านลิตรในปี 2559 โดยปริ มาณการบริ โภคก๊าซธรรมชาติ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 9 จาก 7,680 ตัน
ต่อวันในปี 2558 เป็ น 8,449 ตันต่อวันในปี 2559
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ทั้งนี้ บริ ษทั มีปริ มาณการขายนํ้ามันเชื้ อเพลิง ลดลงร้อยละ 2 จาก 17.7 ล้านลิตรในปี 2558 เป็ น
17.3 ล้านลิตรในปี 2559 เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากผูป้ ระกอบการรายใหญ่ (ปตท.) โดยเฉพาะใน
เขตจังหวัดสระบุรี ส่ วนปริ มาณการขายก๊าซธรรมชาติ ลดลงร้อยละ 9 จาก 34.5 ล้านกิโลกรัม ในปี 2558
เป็ น 31.4 ล้านกิโลกรัม ในปี 2559 เนื่องจากราคานํ้ามันเชื้อเพลิงลดตํ่าลง ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคหันไปใช้
นํ้ามันเชื้อเพลิงแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในปี 2560 คาดว่าปริ มาณการบริ โภคนํ้ามันจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ปริ มาณการบริ โภคก๊าซ
ธรรมชาติยงั ไม่สดใสนัก เนื่ องจากคาดว่าปริ มาณรถใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจะลดลง ซึ่ งสะท้อนจากยอด
จดทะเบียนรถใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั คาดว่าจะสามารถขายนํ้ามันเชื้อเพลิง
และก๊าซธรรมชาติให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ โดยรักษาปริ มาณการขายให้อยู่
ในระดับไม่ต่าํ กว่าปริ มาณการขายในปี ที่ผา่ นๆมา
จึงเรี ยนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี 2559 ที่ผา่ นมา
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการดังกล่าว
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2559

นางสาววีรนุช ขิมขํา เลขานุ การที่ประชุม ได้เรี ยนให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้ น 7 ครั้ง ในการปฏิบตั ิหน้าที่
สรุ ปได้ ดังนี้
1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่ งมีเอกสารประกอบการปฏิบตั ิงาน มีการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่สาํ คัญอย่างเป็ นระบบ อันส่ งผลให้สามารถป้ องกันความเสี ยหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ ยงทางธุ รกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของบริ ษทั ถูกต้องเชื่อถือได้
และช่วยปกป้ องคุม้ ครองทรัพย์สินของบริ ษทั และเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ น้ ด้วย นอกจากนี้บริ ษทั ดําเนินงาน
โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (GOOD GOVERNANCE) โดยมีจรรยาบรรณทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
(Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิตามนโยบายบริ ษทั โดยคํานึงถึงประโยชน์ และความเป็ นธรรม
ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย นับตั้งแต่ผถู ้ ือหุ ้น คู่คา้ คู่สัญญา ให้ความสําคัญกับการช่วยหลือ
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เกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม ในส่ วนของพนักงานมีการพัฒนาส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในลักษณะ
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้อนั จะส่ งผลให้บริ ษทั พัฒนาไปอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
2. การสอบทานเรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อผู้ลงทุน
บริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน เช่น รายการที่
เกี่ยวโยงกันตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผลู ้ งทุนทราบโดยให้ความสําคัญ
ความถูกต้องเชื่ อถือได้ของข้อมูล และเปิ ดเผยภายในเวลาอันรวดเร็ วทันกาล
3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั มีระบบ
ป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกําหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับ
ของพนักงานโดยมีโทษสู งสุ ดถึงเลิกจ้าง กํากับดูแลให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั จัดทํารายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ตามข้อกําหนดของกฎหมายนอกจากนี้ยงั ให้ความสําคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายใน
เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ทางงบการเงินและรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
และทันกาล
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตั้งและเสนอค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560
คณะกรรมการการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็ นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผู ้
เสนอตัวเป็ นผูส้ อบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบ
บัญชีจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพือ่ ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ น้ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ทะเบียนเลขที่ 7900 หรื อ นายเอกสิ ทธิ์ ชูธรรม
สถิต ทะเบียนเลขที่ 4195 หรื อ นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 8829 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯประจําปี 2560
คณะกรรมการการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปี ที่ผา่ นมาคณะกรรมการบริ ษทั
รวมทั้งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ให้ความสําคัญกับการบริ หารงานตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีมีจริ ยธรรมใน
การประกอบธุ รกิจ มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรเยีย่ งมืออาชีพ โดย
บริ ษทั ฯ มีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีไม่ปรากฎข้อบกพร่ องอันเป็ น
สาระสําคัญ
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จึงใคร่ ขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม:

ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นางสาววีรนุช ขิมขํา เลขานุ การที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมเพือ่ พิจารณางบแสดง
ฐานะการเงินประจําปี 2559 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายงานของผูส้ อบบัญชี ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2560 โดยผูส้ อบบัญชีได้รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินว่าถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ให้ที่ประชุมพิจารณาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมประจําปี 2559
ด้ านสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ มียอดสิ นทรัพย์รวม 18,169 ล้านบาท ณ ธันวาคม 2559 เพิม่ ขึ้นจาก 12,674 ล้าน
บาท ในปี 2558 จํานวน 5,495 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 43.36% มีสาเหตุมาจาก
- ลูกหนี้การค้าในปี 2559 ลดลง 856 ล้านบาทเกิดจากการรับชําระจากลูกหนี้บริ ษทั ที
พีไอโพลีนชีวอินทรี ย ์ จํากัด1,348 ล้านบาทในไตรมาส1/2559แต่ลูกหนี้ค่าไฟฟ้ า EGAT เพิ่มขึ้น 381 ล้าน
บาท และลูกหนี้ TPIPL เพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท
- เครื่ องจักรโรงงานผลิตไฟฟ้ า ในปี 2559เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 6,177 ล้านบาทเกิดจากมีงาน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ า 70 MW(TG 6),150 MW,โรงงาน RDF PlantและBoilerPlant.
- เงินจ่ายล่วงหน้า เครื่ องจักรลดลง74 ล้านบาทและขายที่ดินมูลค่า 44 ล้านบาท
- เงินสดเพิ่มขึ้น 172 ล้านบาทและทรัพย์สินอื่นเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท
ด้ านหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวม 9,848 ล้านบาท ในปี 2559เพิ่มขี้นจาก 3,628ล้านบาทในปี 2558
จํานวน 6,220 ล้านบาทเกิดจาก
- มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น1,027 ล้านบาท
- มีเงินกูย้ มื จาก บริ ษทั ทีพีไอโพลีน เพิ่มขึ้น 2,894ล้านบาท
- มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,497ล้านบาท
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- มีเจ้าหนี้เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 323 ล้านบาท
- มีประมาณการหนี้สินสําหรับต้นทุนรื้ อถอนเพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ลดลง 724ล้านบาท จาก 9,045 ล้านบาทในปี 2558เป็ น8,321
ล้านบาทในปี 2559หรื อลดลง8% และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ น้ ลดลงจาก 1.77 บาท/หุ ้น ณ 31ธ.ค. 2558เป็ น
1.41 บาท/หุ น้ ในปี 2559หรื อลดลง0.36 บาท/หุ น้ เกิดจากบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ น้ จํานวน 2,552
ล้านบาทในไตรมาส2/2559 และปี 2559มีกาํ ไรจากการดําเนินงาน 1,824 ล้านบาท
ด้ านกําไรขาดทุน
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 1,824ล้านบาท สําหรับปี 2559เพิ่มขึ้นจากปี 2558จํานวน 1,331
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น270%และมีกาํ ไรต่อหุ น้ เพิ่มขึ้นจาก 0.1บาท/หุ น้ ในปี 2558เป็ น 0.31 บาท/หุ น้ ในปี
2559เกิดจากบริ ษทั มีรายได้จากการขายไฟฟ้ าให้ TPIPL และ Egat มีมูลค่า 4,368 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2558 เป็ นจํานวน 1,739 ล้านบาท และมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 25 ล้านบาท แต่ในปี 2558 มีขาดทุน
จากการขายเงินลงทุน 537 ล้านบาทและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 65 ล้านบาท
จึงใคร่ ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์จากคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่31 ธันวาคม 2559ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น
คะแนนเสี ยง “เห็นด้วย”

จํานวน 5,899,999,900เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
คะแนนเสี ยง “ไม่เห็นด้วย” จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
งดออกเสี ยง
จํานวน
0
เสี ยง
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํ ารองและการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2559

นางสาววีรนุช ขิมขํา เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริ ษทั ฯ มีผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นกําไรสุ ทธิ จาํ นวน 1,824,247,672.55 บาท
โดยตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 44 และข้อ 45 กําหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 (สิ บ) ของทุนจดทะเบียน
และห้ามบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ยังมียอดขาดทุน
สะสมอยูห่ า้ มมิให้แบ่งเงินปั นผล
ดังนั้น บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2559 ตามงบ
การเงินสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 (สิ บ) ของทุนจดทะเบียน
ในการนี้ บริ ษทั ฯ จึงจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจํานวน 91,212,383.63 บาท รวมเป็ นทุน
สํารองตามกฎหมายทั้งสิ้ น 218,799,883.63 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.71 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ในส่ วนการจ่ายเงินปั นผลนั้น เนื่องจากในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน
1,824,247,672.55 บาท และมีกาํ ไรสะสมจํานวน 2,202,191,017.58 บาท จึงเรี ยนเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.27 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม
1,593,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 87.32 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2559 โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มี
สิ ทธิ ได้รับเงินปั นผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์จากคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 ในอัตราหุ น้ ละ 0.27 บาท เป็ นจํานวนเงิน
รวม 1,593,000,000 บาทและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2559 เพิม่ เติมจํานวน
91,212,383.63 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
คะแนนเสี ยง “เห็นด้วย”

จํานวน 5,899,999,900เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
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คะแนนเสี ยง “ไม่เห็นด้วย” จํานวน

0

เสี ยง

งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

วาระที่ 6

จํานวน

คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2560

นางสาววีรนุช ขิมขํา เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2560 และที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจําปี 2560 แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี
2560 ของบริ ษทั ฯ โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 7900 หรื อ
2. นายเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรื อ
3. นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 8829
ซึ่ งทางบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ทีพีไอ โพ
ลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 เป็ นเงิน 2,000,000 บาท ซึ่ งเพิ่มจากปี 2559 จํานวน 600,000
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.86 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่า
เดินทาง ค่าที่พกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริ การจัดทํางบการเงินและค่าบริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน) ซึ่ งเหมาะสมกับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของปี 2560
จึงใคร่ ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์จากคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี
2560โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
คะแนนเสี ยง “เห็นด้วย”

จํานวน 5,899,999,900เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
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คะแนนเสี ยง “ไม่เห็นด้วย” จํานวน

0

เสี ยง

งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

วาระที่ 7

จํานวน

คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

นางสาววีรนุช ขิมขําเลขานุการที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี พ.ศ. 2560 นี้มีกรรมการที่
ต้องออกตามวาระจํานวน 5ท่านประกอบด้วย
1.นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
รองประธานกรรมการ
2.นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
3.นางสาวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
4.นางณิ ธาวัน เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
5.นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
กรรมการ และกรรมการอิสระ
โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวมีสิทธิ ที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ นรองประธาน
กรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยกเว้นผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกจาก
ตําแหน่งตามวาระเป็ นรายบุคคลแล้วเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านมีพ้ืนฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลาย
อาชีพ มีภาวะผูน้ าํ มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใสและมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอยูเ่ ดิม ได้
ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการ อย่างสมํ่าเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริ ษทั ฯ ตลอดมา
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออก
จากตําแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยให้
กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ อยูเ่ ดิมกลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวมีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ เหมือนเดิมทุกประการ
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ จากคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยให้กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งรองประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ
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อยูเ่ ดิมกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งดังกล่าวมีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ เหมือนเดิมทุกประการ
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
คะแนนเสี ยง “เห็นด้วย”

จํานวน 5,899,999,800เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
คะแนนเสี ยง “ไม่เห็นด้วย” จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
งดออกเสี ยง
จํานวน 100 เสี ยง
อนึ่ง บุคคลที่มีส่วนได้เสี ยมิได้ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระการประชุมนี้
วาระที่ 8

พิจารณาค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

นางสาววีรนุช ขิมขํา เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในวาระที่ 2.6 ได้มีมติอนุ มตั ิหลักการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริ ษทั มหาชนจํากัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบตั ิ โดยเปรี ยบเทียบและอ้างอิงกับ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงและคํานึ งถึงฐานะและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ เป็ น
สําคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการตอบแทนผลการปฏิบตั ิหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุ ดต่อความสําเร็ จในการประกอบกิจการ
ของบริ ษทั ฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิเป็ นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นนั้น
เนื่ องจากบริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริ ษทั เอกชนจํากัด เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ในมาตรา 185 ระบุให้บริ ษทั เอกชนที่จดทะเบียนแปร
สภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนแล้วย่อมได้รับทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิ ทธิ และความรับผิดชอบของบริ ษทั เอกชนเดิม
ทั้งหมด
ดังนั้น เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั เตรี ยมการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งส่ งเสริ มให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ควรรายงาน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบเป็ นประจําทุกปี บริ ษทั ฯ จึงใคร่ ขอ
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เรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สําหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จํานวน 15 ท่าน ได้รับในปี
พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุ ม รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 15,440,000 บาท
คิดเป็ นอัตราร้อยละประมาณ 0.3 ของรายได้รวมของบริ ษทั ฯ (รายได้รวมบริ ษทั ฯ ปี 2559 มีจาํ นวน
4,433,315,214 บาท)
จึงใคร่ ขอให้ที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุ มรับทราบการรายงานดังกล่าว
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ(เพิม่ เติม)

นางสาววีรนุช ขิมขํา เลขานุการที่ประชุม
ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีก 2,500,000,000
(สองพันห้าร้อยล้าน) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 5,900,000,000 (ห้าพันเก้าร้อยล้าน) บาท เป็ น
จํานวน 8,400,000,000 (แปดพันสี่ ร้อยล้าน) บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,500,000,000 (สอง
พันห้าร้อยล้าน) หุ น้ มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท และมีมติอนุมตั ิจดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นการทัว่ ไปครั้งแรก (Initial Public Offering) จํานวนไม่เกิน
2,500,000,000 (สองพันห้าร้อยล้าน) หุ น้ มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุน้ ละ 1 (หนึ่ง) บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 125,000,000 (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บห้าล้าน) หุ ้น มูลค่า
หุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ทีพีไอ โพ
ลีน จํากัด (มหาชน) (“ทีพไี อ โพลีน”) ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ในทีพีไอ โพลีน เพื่อรักษา
สิ ทธิ (Pre-emptive Rights) ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
ของ ทีพีไอ โพลีน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ตามที่คณะกรรมการของ
ทีพีไอ โพลีน หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของทีพไี อ โพลีน จะเป็ นผู ้
กําหนดต่อไป ในราคาเสนอขายหุ ้นเท่ากับราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้ง
แรก (IPO) อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่ยงั คงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร รวมถึงหุ ้นในส่ วนที่เหลือ
จากการเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของทีพีไอ โพลีน ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ในทีพีไอ โพ
ลีน บริ ษทั ฯ จะนําหุ ้นส่ วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดไปรวมจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อ
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2.

ประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ทั้งนี้ รายละเอียดจะเป็ นไปตามส่ วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสื อชี้ชวน
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,375,000,000 (สองพันสามร้อยเจ็ดสิ บห้าล้าน)
หุ น้ รวมถึงหุ น้ ในส่ วนที่เหลือจากการเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมของทีพีไอ โพลีน ตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ ในทีพีไอ โพลีน (Pre-emptive Rights) (ถ้ามี) มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ
1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นการทัว่ ไป

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการของทีพีไอ โพลีน ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้มี
มติกาํ หนดให้วนั ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็ นวันกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นของทีพีไอ โพลีน ที่มีสิทธิได้รับจัดสรร
หุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก โดยอยูภ่ ายใต้ขอ้ จํากัดที่
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรื อผูจ้ อง
ซื้ อรายใด หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ ้นดังกล่าวทําให้หรื ออาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทําขัดต่อ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรื อต่างประเทศ และ/หรื อ ข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ หรื อ (ข) บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิหรื อต้องดําเนินการใด ๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจากที่ตอ้ ง
ดําเนินการตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาํ หนดในการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ น้ โดย
เรี ยกประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุ่มซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ เดิมของทีพีไอ โพลีน ที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรหุ ้นซึ่ งอยู่
ภายใต้ขอ้ จํากัดการจัดสรรข้างต้นว่า “ผู้ถือหุ้นของ TPIPL เฉพาะกลุ่มทีม่ ีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้น” และ
กําหนดให้วนั ที่ 17 ตุลาคม 2559 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้มีมติ
อนุมตั ิกาํ หนดอัตราส่ วนหุ น้ สามัญของทีพีไอ โพลีน ต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ เดิมของทีพีไอ โพลีน ในการ
จองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกของบริ ษทั ฯ ในอัตราส่ วน 162 หุ น้
สามัญของทีพีไอโพลีน ต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ (กรณี มีเศษจากการคํานวณ ให้ปัดทิ้งทุกกรณี )
ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีขอ้ พิจารณาว่าอาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรื อเป็ นการเพิ่ม
ภาระหน้าที่อนั ทําให้บริ ษทั ฯ
ต้องปฏิบตั ินอกเหนื อไปจากที่ตอ้ งดําเนิ นการตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทีพีไอ โพลีน จะไม่จดั ส่ งเอกสาร
ประกอบการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของทีพีไอ โพลีน ทุกรายที่มีที่อยูต่ ามที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ อยูน่ อกประเทศไทยนั้น
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งนี้ พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรร
หุ น้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
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ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ชว่ั คราวในการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ ้นที่
ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก กําหนดไว้วา่ บริ ษทั ที่ประสงค์เสนอขายและจัดสรร
ให้แก่ผลู ้ งทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั ฯ ด้วย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาให้กนั ส่ วนหนึ่งของหุ น้ สามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่
เกิน 2,375,000,000 (สองพันสามร้อยเจ็ดสิ บห้าล้าน) หุ น้ และหุ น้ ในส่ วนที่เหลือจากการเสนอขายให้กบั ผู ้
ถือหุ น้ ของ TPIPL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ ได้รับจัดสรรหุ น้ ดังกล่าว เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผลู ้ งทุน
หลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ในระหว่างการเสนอขายหุ น้ สามัญต่อประชาชนทัว่ ไป
เป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering) ด้วย (หากมี) โดยราคาที่เสนอขายหุ น้ ให้แก่ผลู ้ งทุนหลักโดย
เฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ต้องเป็ นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการ
ทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering)
ทั้งนี้ แม้วา่ บริ ษทั ฯ จะได้รับอนุ ญาตให้เสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํ านักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559
นั้น การจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนในส่ วนการเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ของ TPIPL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ
ได้รับจัดสรรหุ น้ และการเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปข้างต้น จะสามารถทําได้เมื่อแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับแล้ว
และอยูภ่ ายใต้กรอบที่
สามารถทําได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่ อง การจําหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ ้น และใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ ของบริ ษทั ที่ออกตราสารทุน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ.27/2559
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อ
ระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรื อต่างประเทศ ตลอดจนสภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น
นอกจากนี้ เพื่อให้การดําเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับแผนการเสนอขายหุ น้ สามัญต่อประชาชนทัว่ ไป
เป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ ฯ”)เป็ นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณามอบอํานาจให้นาย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ และ/หรื อ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ และ/หรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ/หรื อผูร้ ับมอบอํานาจช่วงจากนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ และ/
หรื อ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ และ/หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจใน
การตัดสิ นใจ ให้ความเห็นชอบ หรื อกําหนดรายละเอียดใด ๆ ในการดําเนิ นการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการนี้
ให้ใช้การมอบอํานาจตามรายละเอียดที่เสนอที่ประชุมในครั้งนี้
ซึ่งรวบรวมรายละเอียดจากการมอบ
อํานาจในการพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
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(1) การกําหนด และ/หรื อเปลี่ยนแปลงช่วงราคาในการสํารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์
(Book Building) ราคาเสนอขาย สัดส่ วนการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหลักทรัพย์ไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อบางส่ วน ให้แก่นกั ลงทุนภายในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของ TPIPL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ ได้รับจัดสรรหุ น้ และผูล้ งทุนหลักโดย
เฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) วิธีการจัดสรร วิธีการจองซื้ อ การจองซื้ อที่เกินสิ ทธิ ของตน
(Oversubscription) การจัดสรรหุ ้นที่เหลือจากการจองซื้อ ระยะเวลาการเสนอขาย การชําระค่าหุ น้ เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ ้นสามัญต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (Initial Public
Offering) รวมถึงการเสนอขายหุ น้ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของ TPIPL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ ได้รับจัดสรรหุ น้ และผู ้
ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาํ หนดใน
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสองกรณี ขา้ งต้น และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทําได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมถึง
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่ อง การจําหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภท
หุ น้ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั ที่ออกตราสารทุน และประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทธ.27/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรื อต่างประเทศ ตลอดจนสภาวะของ
ตลาดทุนในขณะนั้น และอาจพิจารณาไม่เสนอขายหุ ้นหรื อจัดสรรหุ น้ ให้แก่บุคคลใดหรื อผูจ้ องซื้ อรายใด
หากการเสนอขายหรื อจัดสรรดังกล่าวทําให้หรื ออาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทําขัดต่อกฎหมาย
กฎเกณฑ์ หรื อระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรื อต่างประเทศ และ/หรื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
หรื อ (ข) บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิหรื อต้องดําเนินการใด ๆ เพิม่ เติมนอกเหนื อจากที่ตอ้ งดําเนินการตาม
กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรื อ (ค) ไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาํ หนดในการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ น้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั
ฯ อาจจะเสนอขายหรื อจัดสรรหุ น้ ให้แก่ผลู ้ งทุนหรื อผูจ้ องซื้ อต่างประเทศ หรื อที่ไม่อยูใ่ นประเทศไทยโดย
อาศัยข้อยกเว้นที่มีอยูภ่ ายใต้กฎหมายต่างประเทศ
(2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดําเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับแผนการ
เสนอขายหุ น้ สามัญต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) การเข้าเจรจา ทําความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ และผูจ้ ดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ รวมถึงที่ปรึ กษาต่าง ๆ
(4) การเข้าเจรจา ทําความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง Escrow Agent และ การเปิ ดบัญชี Escrow Account ซึ่ งรวมถึงการลงนามตาม
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เอกสารที่กาํ หนดในสัญญา Escrow เช่น Payment Instruction และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสัญญา
Escrow
(5) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้องกับแผนการ
เสนอขายหุ น้ สามัญต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยืน่ คําขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่ งรวมถึงสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และการนําหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(6) การดําเนิ นการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเพื่อให้แผนการเสนอขายหุน้ สามัญต่อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ
บริ ษทั ฯ สําเร็ จลุล่วงไปได้
จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์จากคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 2,500,000,000
(สองพันห้าร้อยล้าน) หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 (หนึ่ง) บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุก
ประการ และมอบอํานาจให้นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ และ/หรื อ นางอรพิน เลี่ยวไพ
รัตน์ รองประธานกรรมการ และ/หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ/หรื อ ผูร้ ับมอบอํานาจช่วงจากจากนาย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการและ/หรื อ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ และ/
หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจ ให้ความเห็นชอบ หรื อกําหนดรายละเอียด
ใด ๆ ในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการนี้ ให้ใช้การมอบอํานาจตามรายละเอียดที่เสนอที่ประชุม
ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
คะแนนเสี ยง “เห็นด้วย”

จํานวน 5,899,999,900เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
คะแนนเสี ยง “ไม่เห็นด้วย” จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
งดออกเสี ยง
จํานวน
0
เสี ยง
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วาระที่ 10

พิจารณารับทราบและให้ ความเห็นต่ อรายการระหว่ างกันสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559

นางสาววีรนุช ขิมขํา เลขานุ การที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายการระหว่าง กัน
ของบริ ษทั ฯ สําหรับวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่นาํ เสนอต่อที่ประชุ ม
ทั้งนี้ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ
ได้พิจารณารายการระหว่างกันสําหรับวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้วมีความเห็น
ว่า บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการตามเงื่อนไขธุ รกิจปกติมีความเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยยึดถือหลักการปฏิบตั ิตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายการระหว่างกันสําหรับวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2559
จึงใคร่ ขอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วรับทราบรายการระหว่างกันสําหรับวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้เสนอ
วาระที่ 11

เรื่องอืน่ ๆ
-ไม่มี-

ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานที่ประชุม
(นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ )
ลงชื่อ นางสาววีรนุช ขิมขํา เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววีรนุช ขิมขํา)
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