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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 

ของ 

บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั(มหาชน) 

วนัที ่ 27  เมษายน  2560 

ณ ห้องประชุมช้ัน 9 อาคารทีพไีอ ทาวเวอร์ 

เลขที ่26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา 

 

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทาํหน้าท่ีพิธีกรในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

(“พิธีกร”) ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ขณะน้ีเวลา 16.30 นาฬิกา บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด 22,930 ราย จาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 20,190,000,000 หุ้น มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 172 ราย 

จาํนวนหุน้ 2,011,859,251 หุน้  และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทนจาํนวน 525 ราย  จาํนวน

หุ้น 10,915,240,138 หุ้น รวมผู ้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนจํานวน 697 ราย นับจาํนวนหุ้นรวมกันทั้ งส้ิน

12,927,099,389 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 64.03 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบ

เป็นองคป์ระชุม  

 

 พิธีกร กล่าวแนะนาํกรรมการบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯและ

คณะทาํงานเลขานุการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คือ 

 1.  นายวสิิทธ์ิ  นอ้ยพนัธ์ุ                 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

 2.  ดร.นราศรี  ไววนิชกุล                 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 3.  พลตาํรวจเอกชาญชิต  เพียรเลิศ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 4.  นายมนสั  สุขสมาน                 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 5.  นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 6.  นายประทีป  เล่ียวไพรัตน์    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 7.  ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 8.  นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์   กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 

 9.  ดร.ชวนิ  เอ่ียมโสภณา                กรรมการบริหาร 

 10. นายทยติุ  ศรียกุตสิ์ริ    กรรมการบริหาร 

 11. นายพิเศษ  เอ่ียมสกุลรัตน์    กรรมการ 

              12. นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์       กรรมการ 
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13. นายทวชิ  เตชะนาวากลุ   กรรมการอิสระ 

14. นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ    กรรมการอิสระ 

15. นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์   กรรมการอิสระ 

สําหรับกรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากมีเหตุจาํเป็นหรือติดภารกิจ

เร่งด่วน ไดแ้ก่     นายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์         กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

 ผูบ้ริหารฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม คือ 

 1. นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์      รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสสายบญัชีและการเงิน 

               2. นายอนุกลู  ปิยะปกรณ์    รองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี  

              คณะทาํงานเลขานุการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม คือ 

              1.นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์   เลขานุการบริษทั 

              2.นางสาววรีนุช  ขิมขาํ    ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

ทีมงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จาก บริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  ท่ีเขา้ร่วมประชุม คือ  

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ 

 2. นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   

3. นางสาวโศภิษฐ ์ พรหมพล 

ทีมงานท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ จากบริษทั สํานกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั ท่ีเขา้ร่วม

ประชุมคือ  

1. นายชวลิต  อตัถศาสตร์ 

2. นายวรีะ  คาํมี  

3. นางสาวนิโลบล  ตั้งประสิทธ์ิ 

               

 พิธีกรช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมเพื่อทราบดงัน้ี 

 1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ี

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 2. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัฯ กาํหนดวา่ เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

    - กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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 3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน บริษทัฯ ไดน้าํระบบบาร์โคต้มาใชใ้นการนบั

คะแนนเสียง   ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ทาํเคร่ืองหมาย หรือ ×ในช่อง ลงคะแนนใน

บตัรลงคะแนนท่ีได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเม่ือลงคะแนนเรียบร้อยแลว้จะมีเจา้หน้าท่ีไปรับบตัร

ลงคะแนนเพื่อนาํไปนบัคะแนนต่อไป 

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น 

โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน สําหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงเห็นดว้ย

ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนโดยจะถือว่าผูไ้ม่ส่งบตัรลงคะแนนมีมติอนุมติัหรือเห็นด้วยตามท่ีประธานฯ 

หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ และบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเรียงตามลาํดบัการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

    ลาํดบัแรก เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีลงมติไม่เห็นดว้ย และ  

    ลาํดบัท่ีสอง เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

5. สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีส่งบตัรลงคะแนน แต่ไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือวา่

มีมติอนุมติัหรือเห็นดว้ยตามท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ  

    อน่ึง ผูถื้อหุ้นท่ีทาํเคร่ืองหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหน่ึงแลว้มีความประสงค์ท่ี

จะเปล่ียนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอ่ืน  กรุณาขีดฆ่าช่องท่ีไม่ประสงคจ์ะลงคะแนนพร้อมลงช่ือ

กาํกบัการขีดฆ่าดว้ยและทาํเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนใหม่ 

    กรณีบตัรเสียจะถือวา่ผูถื้อหุน้งดออกเสียง 

    หากเป็นการส่งบตัรลงคะแนนผดิวาระถือวา่ท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบัการลงมติในวาระนั้น 

6. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 

    6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียง

ของผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง หรือ บตัรเสีย หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมซ่ึงส่วนท่ีเหลือจะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย 

    6.2 ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานมอบหมายจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง

ทีละวาระเรียงตามลาํดบัวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนบัคะแนนเสียง 

ประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลาํดบัถดัไป 

     นอกจากน้ีเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งโปร่งใส บริษทัฯ ขอเชิญผูแ้ทนจากบริษทั สํานกังาน

กฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั และ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจ

นบัคะแนนเสียงบริษทัละ 1 ท่าน 

 

 พิธีกรเรียนเชิญประธานกรรมการบริษทัฯ กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
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               ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีใหค้วามสนใจมาร่วมประชุมใน

วนัน้ี  พร้อมกบักล่าวนาํถวายอาลยัพระเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ ร่วมกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูรั้บ

มอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  และไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 

 

               ประธานฯได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษ์รัตน์ เลขานุการบริษทั เป็นผูแ้ถลงต่อท่ี

ประชุม 

 นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2559  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29  เมษายน  2559  โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่ง

ไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ซ่ึงการประชุมดงักล่าวมีระเบียบวาระการประชุม

ดงัต่อไปน้ี 

 วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

  วาระท่ี 2  รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 2558 

  วาระท่ี 3  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 

               วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 

                วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 

 วาระท่ี 7  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 วาระท่ี 8  รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 

 วาระท่ี  9   พจิารณาอนุมติัการออกและการเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท 

 วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัแผนการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์  

                               จาํกดั ต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก(IPO) และแผนการนาํบริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์  

                               จาํกดั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

               วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  

 

               จึงใคร่ขอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 

29  เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย  12,961,769,106  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 -   ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   งดออกเสียง  1  เสียง  

 

วาระที ่2 รับทราบรายงานกจิการประจําปี 2559 

 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัใน

รอบปี 2559 ซ่ึงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงักล่าว บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีในรูปแบบแผน่

ซีดีรอม และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้และขอมอบหมายให ้นายประทีป  เล่ียวไพ

รัตน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 

 

นายประทีป   เล่ียวไพรัตน์ ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานในธุรกิจของบริษทัฯ โดย

สรุปดงัน้ี 

 
ธุรกจิปูนซีเมนต์ 

ในปี 2559 ธุรกิจปูนซีเมนตค์่อนขา้งซบเซาตามภาวะตลาดท่ีถดถอยทั้งในประเทศและตลาด

ส่งออกโดยปริมาณการใชปู้นซีเมนตใ์นประเทศในปี 2559 ท่ีผา่นมาอยูท่ี่ประมาณ 30.7ลา้นตนัลดลงร้อย

ละ1จากประมาณ 31 ลา้นตนัในปี 2558 เน่ืองจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยงัคงซบเซาอยา่งต่อเน่ือง

เศรษฐกิจรากหญา้ยงัมีปัญหาดา้นการเงินอีกทั้งราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะอยา่งยิ่งขา้วมีแนวโนม้

ตกตํ่าลงจากปี 2558 ท่ีผา่นมาเน่ืองจากปริมาณผลผลิตขา้วในตลาดโลกมีเพิ่มข้ึนหลงัจากภาวะความแหง้

แลง้ในพื้นท่ีต่างๆของโลกไดผ้อ่นคลายลงนอกจากน้ีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและ

เอกชนในปี 2559 ยงัคงชะลอตวัอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2558 ส่งผลใหป้ริมาณการใชปู้นซีเมนตล์ดลงโดย

บริษทัไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่ๆเขา้สู่ตลาดไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์สีรองพื้นสาํหรับงานศิลปะเคร่ืองผสมสี

อตัโนมติัและปูนสาํเร็จรูปสาํหรับซ่อมผวิคอนกรีตเป็นตน้ 
นอกจากน้ีในปี 2559 โรงงานปนูซีเมนตส์ายการผลิตท่ี 4 ของบริษทัไดด้าํเนินการผลิตในเชิง

พาณิชยท์าํใหป้ริมาณผลผลิตปูนเมด็และปูนซีเมนตเ์พิ่มมากข้ึนซ่ึงสามารถใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิต

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีเก่ียวเน่ืองไดม้ากข้ึนไดแ้ก่ผลิตภณัฑบ์ล็อกมวลเบากระเบ้ืองหลงัคาคอนกรีตผลิตภณัฑ์

ไฟเบอร์ซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑป์ูนสาํเร็จรูปซ่ึงสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัเพิ่มมากข้ึน 
สาํหรับตลาดส่งออกปูนเมด็และปูนซีเมนตมี์การชะลอตวัลงเล็กนอ้ยเน่ืองจากมีคู่แข่งขนัในตลาด

เพิ่มมากข้ึนโดยตอ้งแข่งขนักบัภาวะการส่งออกท่ีราคาตํ่าจากผูผ้ลิตในประเทศญ่ีปุ่นจีนและเวยีตนาม 

อยา่งไรก็ตามคุณภาพปูนส่งออกของผูผ้ลิตในประเทศไทยเป็นท่ียอมรับในตลาดโลกมากกวา่ผลิตภณัฑ ์

ของคู่แข่งขนัในประเทศอ่ืนจึงทาํใหปู้นซีเมนตแ์ละปูนเมด็ของประเทศไทยยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาด
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มากท่ีสุดโดยธุรกิจภาคการก่อสร้างในตลาดอาเซียนยงัคงมีอตัราการขยายตวัค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะการ

พฒันางานโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเหล่าน้ีจึงนบัเป็นตลาดส่งออกหลกัท่ียงัมีความตอ้งการใช้

ปูนซีเมนตแ์ละวสัดุก่อสร้างอ่ืนในปริมาณมาก 
         แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในปี 2560 

ในปี 2560 บริษทัคาดวา่ความตอ้งการใชปู้นซีเมนตใ์นประเทศจะขยายตวัเพิ่มข้ึนโดยมีปัจจยั

หนุนจากการลงทุนในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคระบบขนส่งมวลชนและระบบโครงข่ายการ

คมนาคมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ

ประเทศ นอกจากน้ีการเขา้สู่ ASEAN Economic Community (AEC) ซ่ึงจะทาํใหมี้การลงทุนเพิ่มข้ึนใน

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษตามท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศไวซ่ึ้งจะทาํใหมี้ความ

ตอ้งการใชปู้นซีเมนตเ์พิ่มมากข้ึนทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน 
 

ธุรกจิเม็ดพลาสติก LDPE และ EVA  
ในปี 2559 ตลาดเมด็พลาสติกในประเทศมีความผนัผวนตามราคานํ้ามนัดิบและเศรษฐกิจโลกทาํ

ใหร้าคาเมด็พลาสติกลดลงต่อเน่ืองตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 
นอกจากน้ีความตอ้งการใชเ้ม็ดพลาสติกสาํหรับสินคา้อุปโภคบริโภคในปี 2559 ท่ีผา่นมาไม่ไดมี้

ปริมาณเพิ่มข้ึนจากปี 2558 มากนกัจึงทาํใหผู้ป้ระกอบการต่างเฝ้ารอดูสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ 

ส่งผลใหต้ลาดเมด็พลาสติก LDPE และ EVA ในประเทศไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากปีก่อนหนา้นั้น 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดพ้ึ่งพิงตลาดในประเทศเท่านั้นบริษทัมุ่งเนน้การขายในตลาดต่างประเทศเป็น

หลกัโดยในส่วนของ EVA ยงัคงเป็นท่ีตอ้งการสูงในตลาดประเทศจีนและประเทศอินเดียส่งผลให้

ยอดขายต่างประเทศของบริษทัมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 1-2 ปีท่ีผา่นมา 
ทั้งน้ีบริษทัยงัคงมีนโนบายมุ่งพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัเมด็พลาสติก EVA

รวมทั้งการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเช่นผลิตภณัฑก์าวนํ้า EVA Emulsion กาวผง Stretch Wrap 

Film และ PE Film ท่ีมีคุณภาพสูงซ่ึงยงัเป็นท่ีตอ้งการอยา่งมากจากตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากน้ี

ยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ ์EVA Sheet Encapsulate เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตแผงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์Solar Cell Module และ EVA Sheet ดา้นถุง Shopping bag ร่ม และแผน่กระจก Safety Glass 

ดว้ย 
         แนวโน้มอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก LDPE/EVA ในปี 2560 

ในปี 2560 บริษทัคาดวา่ราคาเมด็พลาสติกในประเทศน่าจะดีข้ึนในขณะท่ีราคาวตัถุดิบในการ

ผลิตมีแนวโนม้ลดลงซ่ึงจะเป็นผลดีกบัอุตสาหกรรมเมด็พลาสติกทั้งน้ีบริษทัไดมุ้่งเนน้พฒันาผลิตภณัฑ์

โดยสร้างมูลค่าเพิ่มและเจาะตลาด Niche Market ซ่ึงจะทาํใหมี้อตัรากาํไรท่ีสูงข้ึน 
 

ธุรกจิเกษตรชีวอนิทรีย์ 
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ในปี 2559 บริษทัไดอ้อกผลิตภณัฑท์างดา้นปศุสัตวซ่ึ์งเป็นสารเสริมชีวนะสาํหรับสัตวแ์ละ

ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติเพื่อป้องกนัโรคในปศุสัตวท์าํให้สัตวปี์กรอดพน้จากโรคไขห้วดันก สัตวกี์บ

สามารถรอดพน้จากโรคปากเทา้เป่ือย (Foot and Mouth) และกุง้สามารถรอดพน้จากโรคกุง้ตายด่วน และ

เป็นการลดการใชย้าปฏิชีวนะทั้งน้ีผลิตภณัฑข์องบริษทัเนน้เร่ืองความปลอดภยัต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
ในปี 2559 เกษตรอินทรียย์งัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงการขยายตวัส่วนใหญ่เกิดข้ึนในผลิตภณัฑ์

ขา้วออแกนิกและพืชผสมผสานเน่ืองจากราคาขา้วตกตํ่าเกษตรกรจึงตอ้งปรับเปล่ียนการผลิตท่ีมุ่งไปใน

การสร้างมูลค่าของผลผลิตซ่ึงเกษตรอินทรียเ์ป็นทางเลือกท่ีดีของเกษตรกรแต่เน่ืองจากในประเทศไทย

ประสบปัญหาภยัแลง้หนกัสุดในรอบ 20 ปีทาํใหภ้าพรวมเศรษฐกิจภาคการเกษตรลดลงซ่ึงเห็นไดช้ดัใน

ภาคส่วนสาขาพืชท่ีลดลงในขณะท่ีสาขาปศุสัตวย์งัขยายตวัไดดี้ 
ทั้งน้ี คาดการณ์วา่แนวโนม้ของเศรษฐกิจภาคการเกษตรน่าจะขยายตวัดีข้ึนในทุกภาคส่วน

เน่ืองจากไดผ้า่นวกิฤติภยัแลง้ไปแลว้ประกอบกบัเกษตรกรสามารถปรับตวัจากการประสบปัญหาราคา

ผลผลิตตกตํ่าในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
 

 ประธานฯ ขอให้นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส รายงานในส่วน

กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเพื่อสังคมและการเขา้ไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

ต่อสังคม หรือ CSR ให้ท่ีประชุมทราบ ซ่ึงนางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ ไดร้ายงานเร่ืองดงักล่าวข้างตน้

ดงัต่อไปน้ี 

ในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบับริษทัในเครือรวมทั้งมูลนิธิ

ส่ิงแวดลอ้มเพื่อชีวิต ซ่ึงบริษทัฯ ให้การสนบัสนุนอยูไ่ดท้าํกิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

หรือ CSR หลายเร่ือง หลายอยา่งมากมายทั้งเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ศาสนา สังคม การศึกษา  ซ่ึงขอนาํเสนอฉาย

เป็นภาพวีดีทศัน์ให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บฟังและชมดงัต่อไปน้ี (หลังจากน้ันบริษัทฯ ได้เปิดวีดีทัศน์เกี่ยวกับ

กจิกรรมสําคัญของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม) 

 

จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจาํปี 2559 

 

 ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี ้

นายวิชา  โชคพงษ์พนัธ์  เสนอให้บริษทัฯ นําเสนอวีดีทศัน์เก่ียวกบักิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและการเขา้ไปมีบทบาทแสดงความรับผดิชอบของบริษทัฯ ต่อสังคม (CSR) มาเปิดช่วง

ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุน้ 
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วาระที ่3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 

 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 ตามท่ีได้

จดัพิมพ์ไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้

มอบหมายให ้ดร.นราศรี  ไววนิชกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 

ดร.นราศรี ไววนิชกุล  ไดร้ายงานให้ท่ีประชุมทราบวา่  ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 5 คร้ัง ในการปฏิบติัหนา้ท่ีสรุปได ้ดงัน้ี 

 1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

 บริษทั (รวมถึงบริษทัในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงมีเอกสารประกอบการ

ปฏิบติังาน มีการบริหารความเส่ียงท่ีสําคญัอยา่งเป็นระบบ อนัส่งผลให้สามารถป้องกนัความเสียหายอนั

อาจจะเกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของ

บริษทัถูกตอ้งเช่ือถือได้ และช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นของบริษทัและเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นด้วย 

นอกจากน้ีบริษทัดาํเนินงานโดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) โดยมีจรรยาบรรณ

ทีพีไอโพลีน (Code of Conduct) เพื่อให้พนกังานปฏิบติัตามนโยบายบริษทั โดยคาํนึงถึงประโยชน์และ

ความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย นบัตั้งแต่ผูถื้อหุ้น คู่คา้ คู่สัญญา ให้ความสําคญั

กบัการช่วยเหลือเก้ือกูลสังคม ดูแลใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนของพนกังานมีการพฒันาส่งเสริมการเรียนรู้

ในลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัพฒันาไปอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 

 2. การสอบทานเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน 

 บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ตลอดจนรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้ผูล้งทุนทราบโดยให้ความสําคญักับความ

ถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูล และเปิดเผยภายในเวลาอนัรวดเร็วทนักาล 

 3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกาํหนดของกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 บริษทัมีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั มีระบบป้องกนั

การใช้ขอ้มูลภายในในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีการกาํหนดขอ้ห้ามและบทลงโทษไวใ้นขอ้บงัคบัของ

พนักงานโดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กํากับดูแลให้ผูบ้ริหารของบริษัทจัดทํารายงานการถือครอง

หลกัทรัพยข์องบริษทัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย นอกจากน้ียงัให้ความสําคญักบัหนา้ท่ีตามกฎหมายใน

เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัทางงบการเงินและรายงานต่างๆให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได้

และทนักาล 

4.พจิารณาคัดเลอืก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้สนอตวัเป็น

ผูส้อบบญัชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีจึงมีมติ
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เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ

พิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอก

สิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์   เลขทะเบียน 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 8829  แห่งบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2560 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทรวมทั้ ง

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานตามหลกัการบรรษทัภิบาลท่ีดี มีจริยธรรม มีความ

มุ่งมัน่ในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเยี่ยงมืออาชีพ บริษทัฯ มีการพฒันาระบบ

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการ

ช่วยเหลือเก้ือกูลสังคมและดูแลใส่ใจส่ิงแวดล้อม มีการจดัทาํรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ

และเหมาะสม มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไม่ปรากฏขอ้บกพร่องอนัเป็นสาระสาํคญั 

 

จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าว 

 

 ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี ้

             นายสถาพร  ผงันิรันดร์  ผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบั รายงานประจาํปี 2559 หนา้ 91 ยอ่หนา้ท่ี 2 

จากบรรทดัสุดทา้ยของหนา้  มีขอ้ความท่ีไม่เป็นผลดีกบับริษทัฯ 
 นายบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ช้ีแจง

วา่ เป็นขอ้ความท่ีเป็นแบบฟอร์มของมาตรฐานสอบบญัชี โดยไม่มีกรณีท่ีเป็นเร่ืองร้ายแรงกบับริษทัฯ  

             นายวชิา โชคพงษพ์นัธ์  ผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องของบริษทัฯ จบไปหมดหรือยงั    
             พลตํารวจเอกชาญชิต  เพยีรเลิศ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงวา่ ในส่วนของ

คดี บริษทัฯ ก็ต่อสู้กนัไปตามพยานหลกัฐานโดยเร่ืองยงัอยูใ่นกระบวนการยติุธรรม 

             นายสิทธิโชค บุญวนิชย ์กล่าวใหก้าํลงัใจคณะกรรมการบริษทัฯ และขอใหบ้ริษทัฯ ช่วยพิจารณา

เร่ืองการปรับสถานท่ีประชุมสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ในคราวถดัไป  พร้อมกนัน้ีไดส้อบถามวา่ โรงปูน

บริเวณจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นท่ีดินของบริษทัฯหรือไม่ 

             นายประทปี  เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ช้ีแจงวา่ เป็นศูนยก์ระจายสินคา้ของบริษทัฯ  

โดยท่ีดินดงักล่าวไดเ้ช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย 

             นายสิทธิโชค บุญวนิชย ์ ไดส้อบถามวา่ การใชห้วัรถจกัรของตวัเองจะมีกาํไรกวา่การใชห้วัรถ

จกัรของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือไม่ 
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             นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากหวัรถจกัรของการรถไฟ

แห่งประเทศไทยจะเสียบ่อย การใชห้วัรถจกัรของบริษทัฯ เองจะทาํใหบ้ริษทัฯ แกปั้ญหา Logistic ได้

ดีกวา่ 

 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2559 

 

 ประธานฯ  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2559 ส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย  

สอบบญัชี จาํกดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ และไดม้อบหมาย 

ให ้ดร.นราศรี ไววนิชกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมพจิารณา 

 

 ดร.นราศรี ไววนิชกุล ไดช้ี้แจงรายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี 

 งบการเงินรวมของบริษทั ประจาํปี 2559 มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2559 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

    สรุปรายการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในปี 2559 

         หน่วย : ลา้นบาท 

 2558 2558 (ปรับปรุง) 2559 ผลต่าง เพิม่ (ลด) 

สินทรัพยร์วม 107,645 107,645 115,534 7,889 

หน้ีสินรวม 51,679 51,679 60,460 8,781 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 55,966 55,966 55,074 (892) 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้(บาท) 2.80 2.80 2.76 (0.04) 

รายไดจ้ากการขายรวม 27,135 27,135 29,128 1,993 

รายไดร้วม 29,247 29,247 31,492 2,245 

กาํไรจากการดาํเนินงาน(สุทธิ) 1,089 1,089 1,056 (33) 

กาํไรสาํหรับปี 364 (1,257) (521) 736 

กาํไรต่อหุน้(บาท) 0.018 (0.063) (0.026) 0.037 

 

จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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 -    เห็นดว้ย  13,040,982,841  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9969 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   ไม่เห็นดว้ย  400,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0031  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -       งดออกเสียง  2,160,000  เสียง 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางอรพนิ  เล่ียวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส เป็นผูน้าํเสนอ 

 

นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี2559

บริษทัมีผลกาํไรสุทธิประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 315,903,338.74 บาท (จากงบ

การเงินเฉพาะของบริษทั) โดยในกรณีท่ีบริษทัมีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิบริษทัตอ้งจดัสรรกาํไร

สุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวน

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ทั้งน้ีในปี 2559 บริษทัมีผลประกอบการกาํไรสุทธิบริษทัจึงได้

จดัสรรทุนสาํรองตามกฏหมายสาํหรับปี 2559 จาํนวน 15,795,166.94 บาทโดยในปี 2559 บริษทัมีทุน

สาํรองตามกฏหมายเท่ากบั 824,300,113.16 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 
เพื่อเป็นการดาํเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ืองโดยบริษทัยงัสามารถรักษาสภาพ

คล่องทางการเงินในระดบัท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจจึงเรียนเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาทเป็นจาํนวนเงินรวม 

403,800,000.00 บาท จากกาํไรสะสมของบริษทัในปี 2559 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงิน

ปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 9 มีนาคม 2560และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัศุกร์ท่ี 10 

มีนาคม 2560 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกาํไรสะสมท่ีเสียภาษีใน

อตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณสามส่วน

เจด็ 
 

จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรทุนสํารองและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 ตามรายละเอียด

ท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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 -    เห็นดว้ย  13,043,807,041  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   ไม่เห็นดว้ย  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -       งดออกเสียง  0  เสียง  

 

วาระที ่ 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 

 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นราศรี  ไววนิชกุล   ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอ

รายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2560 

ดร.นราศรี ไววนิชกุล  ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็น

สํานกังานสอบบญัชี และมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 ดงัน้ี 

                 1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 ไดแ้ก่ 

   - นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 หรือ 

   - นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195 หรือ  

   - นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  8829  

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ  ทาํ  และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของ

บริษทัฯ 

    2. อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แลว้) เป็นจาํนวน

เงิน 5,500,000 บาท (ค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 เป็นเงิน 5,200,000 บาท) เพิ่มข้ึนจากปี 2559  

จาํนวน 300,000 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.77  ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกัค่า

ล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการจดัทาํงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการ

ลงทุน เป็นตน้  

 

จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 

7900 หรือ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195 หรือนายณัฐพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทัเคพีเอม็จีภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษัทฯในปี 2560 โดยกําหนดค่าสอบบญัชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจาํนวน 

17 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 

5,500,000 บาท ทั้งน้ีไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่นค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการ

จดัทาํงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้ ดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย  13,043,827,041  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -       งดออกเสียง  0  เสียง 

 

วาระที ่7 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

    ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท  เป็นผูแ้ถลง

รายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

                  นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ในปี 2560 น้ี มีกรรมการท่ีครบรอบออก

ตามวาระจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

            1. นายขนัธ์ชยั วจิกัขณะ กรรมการอิสระ 
    2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ 
    3. นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
    4. นายทยติุ ศรียกุตสิ์ริ  กรรมการบริหาร 
    5. ดร.นราศรี ไววนิชกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
     โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดงักล่าว มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการ กรรมการ

อิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ของบริษทัฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง 

    ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัฯ ยกเวน้ผูมี้ส่วนไดเ้สียได้พิจารณาจากคุณสมบติัของกรรมการท่ี

ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแลว้มีความเห็นวา่ กรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 

ท่านดงักล่าว มีพื้นฐานและความเช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมี

คุณสมบติัเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ ประกอบกบัในระหวา่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยูเ่ดิมไดป้ฏิบติั

หน้าท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสมํ่าเสมอและบงัเกิดผลดีต่อบริษทัฯ ตลอดมา  ซ่ึงประวติั

และผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมแลว้  
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  จึงใคร่ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง และมีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ 

เหมือนเดิมทุกประการ  

  

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีก

วาระหน่ึงและมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดงัน้ี 

            1. นายขนัธ์ชยั วจิกัขณะ กรรมการอิสระ 
    2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ 
    3. นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
    4. นายทยติุ ศรียกุตสิ์ริ  กรรมการบริหาร 
    5. ดร.นราศรี ไววนิชกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย  12,526,479,485  เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.0288  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   ไม่เห็นดว้ย  518,025,867  เสียง คิดเป็นร้อยละ  3.9712  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -       งดออกเสียง   0  เสียง  

 

 ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้

ดังนี ้

นางกญัญา  บุญสุภาพร ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอการเลือกกรรมการ

เป็นรายบุคคล  
นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงว่า เน่ืองจากท่ีประชุมฯ มีการเสนอขอให้มี

การพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งคณะอยู่ก่อนแล้ว  ดงันั้น ท่ีประชุมฯ จึงเห็นสมควรให้รอผล

คะแนนเสียงจากการลงมติในเร่ืองน้ีเสียก่อน หากยงัไม่ได้คะแนนเสียงขา้งมากจากการลงมติเลือกตั้ง

กรรมการทั้งคณะ  ท่ีประชุมฯ จึงจะมาพิจารณาการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป  

 

วาระที ่8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

                     ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท  เป็นผูแ้ถลงต่อท่ี

ประชุม 
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                 นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษรั์ตน์ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

ประจาํปี 2553 เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2553 ไดมี้มติอนุมติัหลกัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของ

บริษัทฯ โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู ้มีอ ํานาจพิจารณากําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นตน้ไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติ

เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนนั้น 

   บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบวา่ สาํหรับค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ 

จาํนวน 16 ท่านไดรั้บในปี 2559 ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนสัรวมเป็นเงินทั้งส้ิน

จาํนวน 29,750,176.- บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.09 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ (รายไดร้วมของ

บริษทัฯ ปี 2559 มีจาํนวน 31,492,435,373.29 บาท)  รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปีซ่ึงไดจ้ดัส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 

 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 

 ------ไม่มี------- 

 

  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลา

มาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีและขอปิดการประชุม 

 

ปิดการประชุมเวลา 18.15 นาฬิกา 

 

                                                                  วสิิทธ์ิ  นอ้ยพนัธ์ุ 

    ลงช่ือ                                                       ประธานท่ีประชุม 

                                                             (นายวสิิทธ์ิ  นอ้ยพนัธ์ุ)  

 

                                                             นิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์ 

    ลงช่ือ                                                       เลขานุการบริษทั 

                                                         (นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์) 
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