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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ของ
บริษัท ทีพไี อ โพลีน จํากัด(มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2560
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 2560
(“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 16.30 นาฬิกา บริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุ ้นทั้งหมด 22,930 ราย จํานวน
หุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด 20,190,000,000 หุ ้น มีผถู ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองจํานวน 172 ราย
จํานวนหุ น้ 2,011,859,251 หุ น้ และผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุ มแทนจํานวน 525 ราย จํานวน
หุ ้ น 10,915,240,138 หุ ้ น รวมผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ล งทะเบี ย นจํา นวน 697 ราย นับ จํา นวนหุ ้ น รวมกัน ทั้ง สิ้ น
12,927,099,389 หุ ้น ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 64.03 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. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. ดร.นราศรี ไววนิชกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. พลตํารวจเอกชาญชิต เพียรเลิศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายมนัส สุ ขสมาน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
6. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
7. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
8. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
9. ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา
กรรมการบริ หาร
10. นายทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
กรรมการบริ หาร
11. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการ
12. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
6

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1

13. นายทวิช เตชะนาวากุล
กรรมการอิสระ
14. นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
กรรมการอิสระ
15. นายจุลสิ งห์ วสันตสิ งห์
กรรมการอิสระ
สําหรั บกรรมการบริ ษทั ฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้เนื่ องจากมี เหตุจาํ เป็ นหรื อติ ดภารกิ จ
เร่ งด่วน ได้แก่ นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูบ้ ริ หารฯ ที่เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายประเสริ ฐ อิทธิ เมฆินทร์ รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน
2. นายอนุกลู ปิ ยะปกรณ์
รองผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่ายบัญชี
คณะทํางานเลขานุการบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุม คือ
1.นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์
เลขานุการบริ ษทั
2.นางสาววีรนุช ขิมขํา
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
ทีมงานผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ที่เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
2. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ
3. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล
ทีมงานที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯ จากบริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จํากัด ที่เข้าร่ วม
ประชุมคือ
1. นายชวลิต อัตถศาสตร์
2. นายวีระ คํามี
3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิ ทธิ์
พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้
1. ในการออกเสี ยงลงคะแนนจะนับ 1 หุ ้น เท่ากับ 1 เสี ยง และผูถ้ ื อหุ ้น 1 ราย มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในแต่ล ะวาระว่า เห็ นด้วย ไม่เห็ 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
- กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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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 ยงช่องลงคะแนนช่องใดช่ องหนึ่ งแล้วมีความประสงค์ที่
จะเปลี่ยนใจออกเสี ยงในช่ องลงคะแนนช่องอื่น กรุ ณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่ อ
กํากับการขีดฆ่าด้วยและทําเครื่ องหมายในช่องลงคะแนนใหม่
กรณี บตั รเสี ยจะถือว่าผูถ้ ือหุ น้ งดออกเสี ยง
หากเป็ นการส่ งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผูถ้ ือหุ น้ 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 ือหุน้ 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 ือหุน้ ประจําปี 2560
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่ วมประชุมใน
วันนี้ พร้อมกับกล่าวนําถวายอาลัยพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ร่ วมกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ ตลอดจนผูร้ ับ
มอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ประธานฯได้ม อบหมายให้ นายนิ ติสิ ท ธิ์ จงพิท กั ษ์รัตน์ เลขานุ ก ารบริ ษ ทั เป็ นผูแ้ ถลงต่อ ที่
ประชุม

นายนิ ติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่ ง
ไปยังผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มในครั้งนี้ แล้วซึ่ งการประชุ มดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2558
วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2558
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการออกและการเสนอขายหุ น้ กูเ้ พิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิแผนการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์
จํากัด ต่อประชาชนทัว่ ไปครั้งแรก(IPO) และแผนการนําบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
จํากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงใคร่ ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุ ม: ที่ประชุ มมีมติรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่
29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็ นด้วย 12,961,769,106 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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- ไม่ เห็ นด้วย 0 เสี ย ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจํา นวนเสี ย งทั้ง หมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ม า
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 1 เสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2559
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ใน
รอบปี 2559 ซึ่ งรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงานประจําปี ในรู ปแบบแผ่น
ซี ดีรอม และได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิญประชุ มในครั้งนี้แล้วและขอมอบหมายให้ นายประทีป เลี่ยวไพ
รัตน์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รายงานสรุ ปให้ที่ประชุมทราบ
นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุ มทราบเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดย
สรุ ปดังนี้
ธุรกิจปูนซีเมนต์
ในปี 2559 ธุ รกิจปูนซี เมนต์ค่อนข้างซบเซาตามภาวะตลาดที่ถดถอยทั้งในประเทศและตลาด
ส่ งออกโดยปริ มาณการใช้ปูนซี เมนต์ในประเทศในปี 2559 ที่ผา่ นมาอยูท่ ี่ประมาณ 30.7ล้านตันลดลงร้อย
ละ1จากประมาณ 31 ล้านตันในปี 2558 เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง
เศรษฐกิจรากหญ้ายังมีปัญหาด้านการเงินอีกทั้งราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวมีแนวโน้ม
ตกตํ่าลงจากปี 2558 ที่ผา่ นมาเนื่องจากปริ มาณผลผลิตข้าวในตลาดโลกมีเพิ่มขึ้นหลังจากภาวะความแห้ง
แล้งในพื้นที่ต่างๆของโลกได้ผอ่ นคลายลงนอกจากนี้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ท้ งั ของภาครัฐและ
เอกชนในปี 2559 ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2558 ส่ งผลให้ปริ มาณการใช้ปูนซี เมนต์ลดลงโดย
บริ ษทั ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้าสู่ ตลาดได้แก่ผลิตภัณฑ์สีรองพื้นสําหรับงานศิลปะเครื่ องผสมสี
อัตโนมัติและปูนสําเร็ จรู ปสําหรับซ่อมผิวคอนกรี ตเป็ นต้น
นอกจากนี้ในปี 2559 โรงงานปูนซี เมนต์สายการผลิตที่ 4 ของบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการผลิตในเชิง
พาณิ ชย์ทาํ ให้ปริ มาณผลผลิตปูนเม็ดและปูนซี เมนต์เพิ่มมากขึ้นซึ่งสามารถใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่ องได้มากขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์บล็อกมวลเบากระเบื้องหลังคาคอนกรี ตผลิตภัณฑ์
ไฟเบอร์ ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ปูนสําเร็ จรู ปซึ่ งสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั เพิ่มมากขึ้น
สําหรับตลาดส่ งออกปูนเม็ดและปูนซี เมนต์มีการชะลอตัวลงเล็กน้อยเนื่ องจากมีคู่แข่งขันในตลาด
เพิ่มมากขึ้นโดยต้องแข่งขันกับภาวะการส่ งออกที่ราคาตํ่าจากผูผ้ ลิตในประเทศญี่ปุ่นจีนและเวียตนาม
อย่างไรก็ตามคุณภาพปูนส่ งออกของผูผ้ ลิตในประเทศไทยเป็ นที่ยอมรับในตลาดโลกมากกว่าผลิตภัณฑ์
ของคู่แข่งขันในประเทศอื่นจึงทําให้ปูนซี เมนต์และปูนเม็ดของประเทศไทยยังเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
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มากที่สุดโดยธุ รกิจภาคการก่อสร้างในตลาดอาเซี ยนยังคงมีอตั ราการขยายตัวค่อนข้างสู งโดยเฉพาะการ
พัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเหล่านี้จึงนับเป็ นตลาดส่ งออกหลักที่ยงั มีความต้องการใช้
ปูนซี เมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่นในปริ มาณมาก
แนวโน้ มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในปี 2560
ในปี 2560 บริ ษทั คาดว่าความต้องการใช้ปูนซี เมนต์ในประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยมีปัจจัย
หนุนจากการลงทุนในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคระบบขนส่ งมวลชนและระบบโครงข่ายการ
คมนาคมในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ
ประเทศ นอกจากนี้การเข้าสู่ ASEAN Economic Community (AEC) ซึ่ งจะทําให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นใน
ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ซ่ ึงจะทําให้มีความ
ต้องการใช้ปูนซี เมนต์เพิ่มมากขึ้นทั้งในส่ วนของภาครัฐและภาคเอกชน
ธุรกิจเม็ดพลาสติก LDPE และ EVA
ในปี 2559 ตลาดเม็ดพลาสติกในประเทศมีความผันผวนตามราคานํ้ามันดิบและเศรษฐกิจโลกทํา
ให้ราคาเม็ดพลาสติกลดลงต่อเนื่ องตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี
นอกจากนี้ความต้องการใช้เม็ดพลาสติกสําหรับสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในปี 2559 ที่ผา่ นมาไม่ได้มี
ปริ มาณเพิ่มขึ้นจากปี 2558 มากนักจึงทําให้ผปู ้ ระกอบการต่างเฝ้ ารอดูสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ
ส่ งผลให้ตลาดเม็ดพลาสติก LDPE และ EVA ในประเทศไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปี ก่อนหน้านั้น
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่ได้พ่ ึงพิงตลาดในประเทศเท่านั้นบริ ษทั มุ่งเน้นการขายในตลาดต่างประเทศเป็ น
หลักโดยในส่ วนของ EVA ยังคงเป็ นที่ตอ้ งการสู งในตลาดประเทศจีนและประเทศอินเดียส่ งผลให้
ยอดขายต่างประเทศของบริ ษทั มีแนวโน้มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องในช่วง 1-2 ปี ที่ผา่ นมา
ทั้งนี้บริ ษทั ยังคงมีนโนบายมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั เม็ดพลาสติก EVA
รวมทั้งการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันเช่นผลิตภัณฑ์กาวนํ้า EVA Emulsion กาวผง Stretch Wrap
Film และ PE Film ที่มีคุณภาพสู งซึ่ งยังเป็ นที่ตอ้ งการอย่างมากจากตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้
ยังได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ EVA Sheet Encapsulate เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแผงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ Solar Cell Module และ EVA Sheet ด้านถุง Shopping bag ร่ ม และแผ่นกระจก Safety Glass
ด้วย
แนวโน้ มอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก LDPE/EVA ในปี 2560
ในปี 2560 บริ ษทั คาดว่าราคาเม็ดพลาสติกในประเทศน่าจะดีข้ ึนในขณะที่ราคาวัตถุดิบในการ
ผลิตมีแนวโน้มลดลงซึ่ งจะเป็ นผลดีกบั อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกทั้งนี้บริ ษทั ได้มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยสร้างมูลค่าเพิ่มและเจาะตลาด Niche Market ซึ่ งจะทําให้มีอตั รากําไรที่สูงขึ้น
ธุรกิจเกษตรชี วอินทรี ย์
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ในปี 2559 บริ ษทั ได้ออกผลิตภัณฑ์ทางด้านปศุสัตว์ซ่ ึงเป็ นสารเสริ มชีวนะสําหรับสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อป้ องกันโรคในปศุสัตว์ทาํ ให้สัตว์ปีกรอดพ้นจากโรคไข้หวัดนก สัตว์กีบ
สามารถรอดพ้นจากโรคปากเท้าเปื่ อย (Foot and Mouth) และกุง้ สามารถรอดพ้นจากโรคกุง้ ตายด่วน และ
เป็ นการลดการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เน้นเรื่ องความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
ในปี 2559 เกษตรอินทรี ยย์ งั คงขยายตัวอย่างต่อเนื่ องซึ่ งการขยายตัวส่ วนใหญ่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์
ข้าวออแกนิกและพืชผสมผสานเนื่ องจากราคาข้าวตกตํ่าเกษตรกรจึงต้องปรับเปลี่ยนการผลิตที่มุ่งไปใน
การสร้างมูลค่าของผลผลิตซึ่ งเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นทางเลือกที่ดีของเกษตรกรแต่เนื่องจากในประเทศไทย
ประสบปั ญหาภัยแล้งหนักสุ ดในรอบ 20 ปี ทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจภาคการเกษตรลดลงซึ่ งเห็นได้ชดั ใน
ภาคส่ วนสาขาพืชที่ลดลงในขณะที่สาขาปศุสัตว์ยงั ขยายตัวได้ดี
ทั้งนี้ คาดการณ์วา่ แนวโน้มของเศรษฐกิจภาคการเกษตรน่าจะขยายตัวดีข้ ึนในทุกภาคส่ วน
เนื่องจากได้ผา่ นวิกฤติภยั แล้งไปแล้วประกอบกับเกษตรกรสามารถปรับตัวจากการประสบปั ญหาราคา
ผลผลิตตกตํ่าในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
ประธานฯ ขอให้นางอรพิน เลี่ ยวไพรั ตน์ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส รายงานในส่ วน
กิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคมและการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ต่อสัง คม หรื อ CSR ให้ท่ี ประชุ มทราบ ซึ่ งนางอรพิ น เลี่ ยวไพรั ตน์ ได้รายงานเรื่ องดัง กล่ า วข้างต้น
ดังต่อไปนี้
ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริ ษทั ทีพีไอ โพลี น จํากัด (มหาชน) ร่ วมกับบริ ษทั ในเครื อรวมทั้งมูลนิ ธิ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อชี วิต ซึ่ งบริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุ นอยูไ่ ด้ทาํ กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
หรื อ CSR หลายเรื่ อง หลายอย่างมากมายทั้งเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ศาสนา สังคม การศึกษา ซึ่ งขอนําเสนอฉาย
เป็ นภาพวีดีทศั น์ให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับฟั งและชมดังต่อไปนี้ (หลังจากนั้นบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดวีดีทัศน์ เกี่ยวกับ
กิจกรรมสํ าคัญของบริษัทฯ ให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับชม)
จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจําปี 2559
ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้ อมูลสรุปได้ ดังนี้
นายวิชา โชคพงษ์พนั ธ์ เสนอให้บริ ษ ทั ฯ นําเสนอวีดีท ศั น์เกี่ ยวกับ กิ จกรรมด้า นสิ่ งแวดล้อม
กิจกรรมเพื่อสังคมและการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ต่อสังคม (CSR) มาเปิ ดช่วง
ก่อนเริ่ มการประชุมผูถ้ ือหุ น้
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วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2559
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มรั บทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 ตามที่ไ ด้
จัดพิ ม พ์ไ ว้ใ นรายงานประจํา ปี ของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งได้จดั ส่ ง ให้ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม แล้วและได้
มอบหมายให้ ดร.นราศรี ไววนิชกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุ ปให้ที่ประชุมทราบ
ดร.นราศรี ไววนิชกุล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2559 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
อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมลดความเสี่ ยงทางธุ รกิจ ช่วยให้งบการเงิ นและรายงานของ
บริ ษทั ถู กต้องเชื่ อถื อได้ และช่ วยปกป้ องคุ ม้ ครองทรัพย์สินของบริ ษทั และเงิ นลงทุ นของผูถ้ ื อหุ ้นด้วย
นอกจากนี้ บริ ษทั ดําเนิ นงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) โดยมีจรรยาบรรณ
ทีพีไอโพลีน (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิตามนโยบายบริ ษทั โดยคํานึ งถึงประโยชน์และ
ความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย นับตั้งแต่ผถู ้ ือหุ ้น คู่คา้ คู่สัญญา ให้ความสําคัญ
กับการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม ในส่ วนของพนักงานมีการพัฒนาส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ในลักษณะองค์การแห่งการเรี ยนรู ้อนั จะส่ งผลให้บริ ษทั พัฒนาไปอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
2. การสอบทานเรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อผู้ลงทุน
บริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตลอดจนรายการที่ อาจมี ค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใ 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 ทางงบการเงินและรายงานต่างๆให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่ อถือได้
และทันกาล
4.พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตั้ง และเสนอค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็ นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้ สนอตัวเป็ น
ผูส้ อบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี จึงมีมติ
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เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 7900 หรื อ นายเอก
สิ ทธิ์ ชู ธรรมสถิ 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 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาแล้ว เห็ นว่า ในปี ที่ ผ่า นมาคณะกรรมการบริ ษ ัท รวมทั้ง
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการบริ หารงานตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริ ยธรรม มีความ
มุ่งมัน่ ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายขององค์กรเยี่ยงมื ออาชี พ บริ ษทั ฯ มี การพัฒนาระบบ
คุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มี การปฏิบตั ิ ตามข้อกําหนดของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง มี การ
ช่ วยเหลื อเกื้ อกูล สั ง คมและดู แลใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้อม มี ก ารจัดทํา รายงานทางการเงิ นเพื่ อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไม่ปรากฏข้อบกพร่ องอันเป็ นสาระสําคัญ
จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้ อมูลสรุปได้ ดังนี้
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามเกี่ยวกับ รายงานประจําปี 2559 หน้า 91 ย่อหน้าที่ 2
จากบรรทัดสุ ดท้ายของหน้า มีขอ้ ความที่ไม่เป็ นผลดีกบั บริ ษทั ฯ
นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ จาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ชี้แจง
ว่า เป็ นข้อความที่เป็ นแบบฟอร์ มของมาตรฐานสอบบัญชี โดยไม่มีกรณี ที่เป็ นเรื่ องร้ายแรงกับบริ ษทั ฯ
นายวิชา โชคพงษ์พนั ธ์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องของบริ ษทั ฯ จบไปหมดหรื อยัง
พลตํารวจเอกชาญชิ ต เพียรเลิศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ในส่ วนของ
คดี บริ ษทั ฯ ก็ต่อสู ้กนั ไปตามพยานหลักฐานโดยเรื่ องยังอยูใ่ นกระบวนการยุติธรรม
นายสิ ทธิ โชค บุญวนิ ชย์ กล่าวให้กาํ ลังใจคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และขอให้บริ ษทั ฯ ช่วยพิจารณา
เรื่ องการปรับสถานที่ประชุมสําหรับการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในคราวถัดไป พร้อมกันนี้ได้สอบถามว่า โรงปูน
บริ เวณจังหวัดฉะเชิงเทราเป็ นที่ดินของบริ ษทั ฯหรื อไม่
นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เป็ นศูนย์กระจายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
โดยที่ดินดังกล่าวได้เช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย
นายสิ ทธิ โชค บุญวนิ ชย์ ได้สอบถามว่า การใช้หวั รถจักรของตัวเองจะมีกาํ ไรกว่าการใช้หวั รถ
จักรของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรื อไม่
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นายประชั ย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร ชี้แจงว่า เนื่องจากหัวรถจักรของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยจะเสี ยบ่อย การใช้หวั รถจักรของบริ ษทั ฯ เองจะทําให้บริ ษทั ฯ แก้ปัญหา Logistic ได้
ดีกว่า
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2559 สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว และได้มอบหมาย
ให้ ดร.นราศรี ไววนิชกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุ ปให้ที่ประชุมพิจารณา
ดร.นราศรี ไววนิชกุล ได้ช้ ีแจงรายละเอียดให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบดังนี้
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประจําปี 2559 มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2559 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
สรุ ปรายการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในปี 2559
หน่วย : ล้านบาท
2558
2558 (ปรับปรุ ง)
2559
ผลต่ าง เพิม่ (ลด)
สิ นทรัพย์รวม
107,645
107,645
115,534
7,889
หนี้สินรวม
51,679
51,679
60,460
8,781
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
55,966
55,966
55,074
(892)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ น้ (บาท)
2.80
2.80
2.76
(0.04)
รายได้จากการขายรวม
27,135
27,135
29,128
1,993
รายได้รวม
29,247
29,247
31,492
2,245
กําไรจากการดําเนินงาน(สุ ทธิ )
1,089
1,089
1,056
(33)
กําไรสําหรับปี
364
(1,257)
(521)
736
กําไรต่อหุ น้ (บาท)
0.018
(0.063)
(0.026)
0.037
จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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- เห็นด้วย 13,040,982,841 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9969 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 400,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0031 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,160,000 เสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํ ารองและการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2559
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส เป็ นผูน้ าํ เสนอ
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในปี 2559
บริ ษทั มีผลกําไรสุ ทธิ ประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 315,903,338.74 บาท (จากงบ
การเงินเฉพาะของบริ ษทั ) โดยในกรณี ที่บริ ษทั มีผลการดําเนินงานเป็ นกําไรสุ ทธิ บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไร
สุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฏหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ในปี 2559 บริ ษทั มีผลประกอบการกําไรสุ ทธิ บริ ษทั จึงได้
จัดสรรทุนสํารองตามกฏหมายสําหรับปี 2559 จํานวน 15,795,166.94 บาทโดยในปี 2559 บริ ษทั มีทุน
สํารองตามกฏหมายเท่ากับ 824,300,113.16 บาทคิดเป็ นร้อยละ 3.32 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
เพื่อเป็ นการดําเนินนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลอย่างต่อเนื่องโดยบริ ษทั ยังสามารถรักษาสภาพ
คล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนินธุ รกิจจึงเรี ยนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ในอัตราหุ น้ ละ 0.02 บาทเป็ นจํานวนเงินรวม
403,800,000.00 บาท จากกําไรสะสมของบริ ษทั ในปี 2559 โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับเงิน
ปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันศุกร์ ที่ 10
มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกําไรสะสมที่เสี ยภาษีใน
อัตราร้อยละ 30 ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตคืนได้เท่ากับเงินปั นผลคูณสามส่ วน
เจ็ด
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรทุนสํารองและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 ตามรายละเอียด
ที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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- เห็นด้วย 13,043,807,041 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยงคิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2560
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ ดร.นราศรี ไววนิ ช กุ ล ประธานกรรมการตรวจสอบ นํา เสนอ
รายละเอียดการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2560
ดร.นราศรี ไววนิ ช กุ ล ได้เสนอต่ อที่ ป ระชุ ม ว่า คณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯได้พิ จารณาแล้ว
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ น
สํานักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 ดังนี้
1. แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 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 2560 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็ นจํานวน
เงิน 5,500,000 บาท (ค่าสอบบัญชี งบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 เป็ นเงิน 5,200,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2559
จํานวน 300,000 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ 5.77 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่ น ค่าเดิ นทาง 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 รับอนุญาตเลขที่ 4195 หรื อนายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯในปี 2560 โดยกํา หนดค่ า สอบบัญ ชี (รวมค่ าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็ นเงิ น จํา นวน
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5,500,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่นค่าเดิ นทาง ค่าที่พกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าบริ การ
จัดทํางบการเงิน ค่าบริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน เป็ นต้น ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 13,043,827,041 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ นายนิ ติ สิ ท ธิ์ จงพิ ท ัก ษ์รั ต น์ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท เป็ นผูแ้ ถลง
รายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายนิ ติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุ มว่าในปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออก
ตามวาระจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
กรรมการอิสระ
2. นายจุลสิ งห์ วสันตสิ งห์
กรรมการอิสระ
3. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. นายทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
กรรมการบริ หาร
5. ดร.นราศรี ไววนิชกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีสิทธิ ที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการ กรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หาร ของบริ 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
และผลงานโดยสั ง เขปของกรรมการทั้ง 5 ท่า น ปรากฏตามเอกสารที่ ส่ ง ให้ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมหนัง สื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว
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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
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่งและมีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดังนี้
1. นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
กรรมการอิสระ
2. นายจุลสิ งห์ วสันตสิ งห์
กรรมการอิสระ
3. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. นายทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
กรรมการบริ หาร
5. ดร.นราศรี ไววนิชกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 12,526,479,485 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 96.0288 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 518,025,867 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 3.9712 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 เสี ยง

ดังนี้

ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามข้ อมูลสรุ ปได้

นางกัญญา บุญสุ ภาพร ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอการเลือกกรรมการ
เป็ นรายบุคคล
นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์ รัตน์ เลขานุการบริ ษัท ชี้แจงว่า เนื่ องจากที่ประชุ มฯ มีการเสนอขอให้มี
การพิจารณาลงมติ เลื อกตั้ง กรรมการทั้งคณะอยู่ก่ อนแล้ว ดัง นั้น ที่ ป ระชุ มฯ จึ งเห็ นสมควรให้รอผล
คะแนนเสี ยงจากการลงมติ ในเรื่ องนี้ เสี ยก่อน หากยังไม่ได้คะแนนเสี ยงข้างมากจากการลงมติ เลื อกตั้ง
กรรมการทั้งคณะ ที่ประชุมฯ จึงจะมาพิจารณาการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลต่อไป
วาระที่ 8 รับทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิ ติสิ ทธิ์ จงพิ ท ักษ์รั ตน์ เลขานุ การบริ ษ ัท เป็ นผูแ้ ถลงต่อที่
ประชุม
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นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ประจําปี 2553 เมื่ อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้มีมติ อนุ มตั ิหลักการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริ ษัท ฯ โดยมอบอํา นาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ เป็ นผู ้มี อ ํา นาจพิ จ ารณากํา หนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็ นต้นไปจนกว่าที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นนั้น
บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สําหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
จํานวน 16 ท่านได้รับในปี 2559 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
จํานวน 29,750,176.- บาท คิดเป็ นร้อยละประมาณ 0.09 ของรายได้รวมของบริ ษทั ฯ (รายได้รวมของ
บริ ษทั ฯ ปี 2559 มีจาํ นวน 31,492,435,373.29 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี ซึ่งได้จดั ส่ ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
มติทปี่ ระชุ ม: ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
------ไม่มี------เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอเรื่ องอื่นใดหรื อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่ได้สละเวลา
มาร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งนี้และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 18.15 นาฬิกา
วิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์)

ประธานที่ประชุม

นิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์
ลงชื่อ

(นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์)
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