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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2561 

ของ 
บริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 25  มิถุนายน  2561 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคารทพีไีอ ทาวเวอร์ 

เลขที ่26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 
 

 

เร่ิมการประชุมเวลา  17.00  นาฬิกา 
 

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ท าหน้าท่ีพิธีกรในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 
(“พิธีกร”) ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ขณะน้ีเวลา 17.00 นาฬิกา บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด 23,306 ราย  
จ  านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 20,190,000,000 หุ้น มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 
214 ราย จ านวนหุน้ 4,332,381,464 หุน้  และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทนจ านวน 184 ราย  
จ  านวนหุ้น 8,825,315,173 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนจ านวน 398 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัทั้งส้ิน  
13,157,696,637 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  65.17  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบ
เป็นองคป์ระชุม  
 

             นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์  เลขานุการบริษทัฯ ในฐานะเลขานุการท่ีประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ี
ประชุมวา่  เน่ืองจาก นายวสิิทธ์ิ  นอ้ยพนัธ์ุ  ประธานกรรมการ ไดย้ืน่หนงัสือขอลาออกจากการเป็น
กรรมการบริษทัฯ ในต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ในวนัน้ี  ดว้ยเหตุท่ีมีอายมุากข้ึนไม่สะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ี  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้
มติแต่งตั้ง นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ  รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ข้ึนด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ และเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37.  ท่ีระบุวา่ “ประธาน
กรรมการ เป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้...”  
 

 พิธีกร กล่าวแนะน ากรรมการบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯและ
คณะท างานเลขานุการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 
กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คือ 

1.  นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ                       ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2.  นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์                     ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
3. ดร.นราศรี  ไววนิชกุล                       กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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 4.  นายมนสั  สุขสมาน                       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
             5.  นายทวชิ  เตชะนาวากุล                   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 6.  นายพิเศษ  เอ่ียมสกุลรัตน์          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 7.  นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์          ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 8.  นายประทีป  เล่ียวไพรัตน์           กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 9.  ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์          กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
             10. นายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์              กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
             11. นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์          กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
 12. ดร.ชวนิ  เอ่ียมโสภณา                     กรรมการบริหาร 
 13. นายทยติุ  ศรียกุตสิ์ริ                       กรรมการบริหาร 

14. นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์          กรรมการอิสระ 
             15. นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์            กรรมการ 

 

 ผูบ้ริหารฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 
 1.    นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์          รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสสายบญัชีและการเงิน 
             2.    นายอนุกลู ปิยะปกรณ์          รองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี  
 

             คณะท างานเลขานุการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 
1.   นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษรั์ตน์          เลขานุการบริษทั 
2.   นางสาววรีนุช  ขิมข า                      ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
 

ทีมงานท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ จากบริษทั ส านักงานกฎหมายสยามซิต้ี จ  ากดั เขา้ร่วม
ประชุมคือ  

1.   นายวรีะ  ค  ามี  
2.   นางสาวนิโลบล  ตั้งประสิทธ์ิ 

 

 พิธีกรช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมทราบดงัน้ี 
 1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนบั 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะ
แบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ี
แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
 2. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัฯ ก าหนดวา่ เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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    - กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน บริษทัฯ ไดน้ าระบบบาร์โคต้มาใชใ้นการนบั
คะแนนเสียง   ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ท าเคร่ืองหมาย หรือ ×ในช่อง ลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนนท่ีได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเม่ือลงคะแนนเรียบร้อยแลว้จะมีเจา้หน้าท่ีไปรับบตัร
ลงคะแนนเพื่อน าไปนบัคะแนนต่อไป 

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น 
โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงเห็นดว้ย
ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนโดยจะถือว่าผูไ้ม่ส่งบตัรลงคะแนนมีมติอนุมติัหรือเห็นด้วยตามท่ีประธานฯ 
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ และบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเรียงตามล าดบัการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ล าดบัแรก เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีลงมติไม่เห็นดว้ย และ  
ล าดบัท่ีสอง เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 
5. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีส่งบตัรลงคะแนน แต่ไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือวา่

มีมติอนุมติัหรือเห็นดว้ยตามท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ  
อน่ึงผูถื้อหุ้นท่ีท าเคร่ืองหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหน่ึงแลว้มีความประสงค์ท่ีจะ

เปล่ียนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอ่ืน  กรุณาขีดฆ่าช่องท่ีไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงช่ือ
ก ากบัการขีดฆ่าดว้ยและท าเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนใหม่ 

กรณีบตัรเสียจะถือวา่ผูถื้อหุน้งดออกเสียง 
หากเป็นการส่งบตัรลงคะแนนผดิวาระถือวา่ท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบัการลงมติในวาระนั้น 
6. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 
6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัฯ จะน าคะแนนเสียง

ของผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง หรือ บตัรเสีย หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมซ่ึงส่วนท่ีเหลือจะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย 

6.2  ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานมอบหมายจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงที
ละวาระเรียงตามล าดบัวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง 
ประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระการประชุมล าดบัถดัไป 

นอกจากน้ีเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษทัฯ ขอเชิญผูแ้ทนจากบริษทั ส านกังาน
กฎหมายสยามซิต้ี จ  ากดั และ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจ
นบัคะแนนเสียงบริษทัละ 1 ท่าน 
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พิธีกรเรียนเชิญ นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ  ประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2561  

 

              ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีให้ความสนใจมาร่วมประชุมใน
วนัน้ี และไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 
             ประธานฯไดม้อบหมายให ้นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์  เลขานุการบริษทั เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 
 

นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษ์รัตน์ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2561  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25  เมษายน 2561  โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่ง
ไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ซ่ึงการประชุมดงักล่าวมีระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
 วาระท่ี 2   รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 
 วาระท่ี 3   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 
             วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
                              ธนัวาคม 2560 
 วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 

              วาระท่ี 6   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 
วาระท่ี 7   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระท่ี 8   รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 

             วาระท่ี 9   พิจารณาอนุมติัการออกและการเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 10,000  
                              ลา้นบาท 

 วาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  
 

             จึงใคร่ขอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
 
มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  
25 เมษายน 2561  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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 -  เห็นดว้ย  13,193,001,763  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9618  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - ไม่เห็นดว้ย  5,037,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0382  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - งดออกเสียง  0  เสียง  
 
วาระที ่2  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการซ้ือหุ้นคืน 
 

 ประธานท่ีประชุม ไดม้อบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ    จงพิทกัษรั์ตน์ เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้ถลง
รายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 
               นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษรั์ตน์  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทัมีนโยบายซ้ือหุน้คืนเพื่อบริหาร
ทางการเงิน (Treasury Stock) นั้น 
 
 เพื่อใหบ้ริษทัสามารถด าเนินการดงักล่าวไดจึ้งเรียนเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัในขอ้ 9  เดิมท่ีระบุวา่ “หา้มมิใหบ้ริษทัเป็นเจา้ของหุน้ หรือรับจ าน าหุน้ของ
บริษทัเอง” 
 
 โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัในขอ้ 9 และขอ้ 9/1 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมใหม่ดงัน้ี 
 
 ข้อ 9 บริษทัจะเป็นเจา้ของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบริษทัเองไม่ได ้ ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
           (1) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึง
อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับ
เงินปันผล เน่ืองจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
           (2) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงิน  ในกรณีท่ีบริษทัมี
ก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซ้ือหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 
           ทั้งน้ี หุน้ท่ีบริษทัถืออยูน่ั้นจะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล 
           บริษทัจะตอ้งจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาท่ีก าหนดในกฏกระทรวง  ใน
กรณีท่ีบริษทัไม่จ  าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  บริษทัจะด าเนินการลดทุนท่ี
ช าระแลว้ โดยวธีิตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

11 
 

           การซ้ือหุน้คืน การจ าหน่ายหุน้ และการตดัหุน้ท่ีซ้ือคืน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 ข้อ 9/1  การซ้ือหุน้ของบริษทัคืน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  เวน้แต่กรณีท่ี
บริษทัมีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และการซ้ือหุน้ดงักล่าวมี
จ านวนไม่เกินกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแลว้ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการของบริษทัในการ
อนุมติัการซ้ือหุ้นคืนดงักล่าว 
 

จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม  :   ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหุน้คืน ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ดงัน้ี 
 -  เห็นดว้ย  12,719,829,215  เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.3695  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 -  ไม่เห็นดว้ย  479,088,298  เสียง คิดเป็นร้อยละ  3.6297  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 -  งดออกเสียง  109,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0008  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่3  รับทราบรายละเอยีดการซ้ือหุ้นคืน 
 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  รองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโสสายบญัชีและ
การเงิน รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 
 
             นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  ไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพื่อเพิ่มอตัราผลตอบแทนใหแ้ก่ส่วน
ของผูถื้อหุ้น (ROE) และอตัราก าไรสุทธิ (EPS)  และเพื่อเป็นการบริหารทางการเงิน  จึงเรียนเสนอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมติัโครงการซ้ือหุน้คืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดของโครงการซ้ือหุ้นคืน 
สรุปได ้ ดงัน้ี 
  1. โครงการซ้ือหุน้คืน 

1.1 วงเงินสูงสุดท่ีจะใชใ้นการซ้ือหุน้คืนไม่เกิน  2,500  ลา้นบาท                                            
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1.2 จ านวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืน  1,009,500,000  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1     
บาท จ านวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนคิดเป็นร้อยละ  5.00  ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

1.3 วธีิการในการซ้ือหุ้นคืน - ซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
                                                      โดยมีก าหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี  16  กรกฎาคม  2561 
ถึงวนัท่ี 15  มกราคม  2562  โดยบริษทัฯ คาดวา่จะจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหุน้คืนภายในวนัท่ี 29  มิถุนายน 2561 
   1.4 หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาหุน้ท่ีจะซ้ือคืน 
                                                       ราคาซ้ือคืนจะไม่เกินกวา่ราคาปิดของหุน้เฉล่ีย  5  วนัท าการซ้ือขาย  
ก่อนหนา้วนัท่ีท าการซ้ือหุน้คืน บวกดว้ยจ านวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉล่ียดงักล่าว 

    ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณาราคาหุน้เฉล่ียยอ้นหลงั  30  วนั ก่อนวนัซ้ือ
คืนหุน้ (ราคาปิดเฉล่ีย30วนัปฏิทินยอ้นหลงั)  ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ทราบราคา (โดยราคาหุน้เฉล่ียยอ้นหลงั  30  
วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ี  28  มีนาคม  2561 ถึงวนัท่ี  26  เมษายน  2561  เท่ากบั  1.70  บาทต่อหุน้  (ราคาปิด
เฉล่ีย  30 วนัปฏิทินยอ้นหลงั)) 
  2.       ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 

2.1 ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560 
                            - ก าไรสะสมของงบเฉพาะกิจการบริษทัฯ เท่ากบั  12,698.39  ลา้นบาท 

(ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560) 
    -  บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน  6  เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีจะ
ซ้ือหุน้คืน (16  กรกฎาคม  2561  - 15  มกราคม  2562) จ านวน 6,266 ลา้นบาท 
                                        2.2 ความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทัฯ ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน  6 
เดือนนบัแต่วนัท่ีจะซ้ือหุน้คืน ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีน  16,746  ลา้น
บาท  หน้ีสินหมุนเวยีน  13,030  ลา้นบาท  โดยสินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ (สินทรัพยห์มุนเวยีนสูงกวา่
หน้ีสินหมุนเวยีน) จ  านวน  3,716  ลา้นบาท  โดยมีเงินสดและสินทรัพยส์ภาพคล่องจ านวนรวม  5,536  
ลา้นบาท 
                                        เม่ือวนัท่ี  26  เมษายน  2561  บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกู ้ 8,000  ลา้น
บาทโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินท่ีไดจ้  านวน  8,000  ลา้นบาทมาช าระหน้ีสินเช่ือหมุนเวยีนจ านวน  
3,000  ลา้นบาท และเพื่อส ารองการช าระหุน้กูท่ี้จะถึงก าหนดช าระจ านวนรวม  5,000  ลา้นบาท(ช าระใน
เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม  2561  จ  านวน  2,000  ลา้นบาทและ  3,000  ลา้นบาทตามล าดบั) 
               โดย ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  บริษทัฯ มีเงินสดและเงินลงทุนจ านวน  
1,910.80  ลา้นบาทบวกเงินปันผลรับท่ีจะไดรั้บจากบริษทัทีพีไอโพลีนเพาเวอร์จ ากดั(มหาชน)จ านวน  
236ลา้นบาทในวนัท่ี  10  พฤษภาคม  2561  และหกัเงินปันผลท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในวนัท่ี  
11พฤษภาคม  2561  จ  านวน  403.80  ลา้นบาทโดยบริษทัฯจะมีเงินสดคงเหลือ 1,743  ลา้นบาทนอกจากน้ี
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บริษทัฯจะมีกระแสเงินสดสุทธิจากด าเนินธุรกิจ(ปูนซีเมนตเ์ม็ดพลาสติกคอนกรีตผสมเสร็จโรงงาน
กระเบ้ืองคอนกรีตโรงงานไฟเบอร์ซีเมนตแ์อมโนเนียมไนเตรทและกรดไนตริก)และมีกระแสเงินสดรับ
จากเงินปันผลจากบริษทัทีพีไอโพลีนเพาเวอร์จ ากดั(มหาชน)และบริษทัยอ่ยอ่ืนในช่วงระยะเวลา 6เดือน
(นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯจะซ้ือหุน้คืน) อีกประมาณ  3,200  ลา้นบาทซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัฯมีเงินสดรวม  
4,943  ลา้นบาทและเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้กู ้ 8,000  ลา้นบาทส่งผลใหมี้เงินสดรวมทั้งส้ิน 12,943  
ลา้นบาทหกัการช าระหน้ีสินเช่ือหมุนเวยีนและสินเช่ือระยะสั้นจ านวน  3,671  ลา้นบาท(ช าระในช่วง
เดือนเมษายน-มิถุนายน  2561  โดยใชเ้งินจากการขายหุน้กู ้ 3,000  ลา้นบาทและกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินธุรกิจ  671  ลา้นบาท)ส่งผลใหมี้เงินสดคงเหลือ  9,272  ลา้นบาทและมีหน้ีสินท่ีจะถึงก าหนดช าระ
ภายใน6เดือน(นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯจะซ้ือหุ้นคืน(ในช่วงเดือน16กรกฎาคม  2561  -15 มกราคม  2562))
จ านวน  6,266  ลา้นบาท(รวมภาระการช าระหุน้กูจ้  านวน  5,000  ลา้นบาทโดยใชเ้งินจากการขายหุน้กู)้ซ่ึง
ภายหลงัการช าระหน้ีดงักล่าวแลว้บริษทัฯ ยงัคงมีเงินสด(สภาพคล่องส่วนเกิน) จ  านวน  3,006  ลา้นบาท
และยงัมีวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชอี้กจ านวน  2,802  ลา้นบาท (เน่ืองจากบริษทัฯไดช้ าระ
คืนสินเช่ือหมุนเวยีนทั้งจ  านวนแลว้)รวมเป็นเงินสดและวงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนของกิจการท่ีสามารถ
ใชไ้ดร้วม5,808  ลา้นบาท 
               ดงันั้นบริษทัฯจึงมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอท่ีจะน ามาใชใ้นการซ้ือหุ้นคืน 
                                    2.3 จ านวนผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ย (Free float) ณวนัก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้ร่วม
ประชุม  เม่ือวนัท่ี  16  มีนาคม  2561  เท่ากบัร้อยละ  44.41  ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ 
  3. เหตุผลในการซ้ือหุน้คืน 

3.1 เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษทัฯใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด 

3.2 เพื่อเพิ่มอตัราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) และอตัรา
ก าไรสุทธิ (EPS) 

3.3 บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ และการสร้าง
รายไดข้องบริษทัฯ ในอนาคต 
  4. ผลกระทบภายหลงัซ้ือหุน้คืน 

4.1 ต่อผูถื้อหุน้ 
               ผูถื้อหุน้จะไดรั้บเงินปันผลสูงข้ึน เน่ืองจากหุน้ท่ีบริษทัฯ จะซ้ือคืนไม่มี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล และจะท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มสูงข้ึนดว้ย 

  4.2 ต่อบริษทัฯ 
                 การซ้ือหุน้คืนจะส่งผลใหเ้งินสดลดลง โดยบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่การ
ด าเนินการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ต่อไป  
  5. การจ าหน่ายและการตดัหุ้นท่ีซ้ือคืน  
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 - วธีิการจ าหน่ายหุ้น  ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
      เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
 - ก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน 
 ภายหลงั 6 เดือนนบัจากการซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน แต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี กรณีบริษทัฯ
สามารถซ้ือหุน้คืนไดเ้สร็จส้ินก่อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาท่ีจ าหน่ายคืนจะเร่ิมตน้ภายหลงัพน้
ก าหนด 6 เดือน นบัจากวนัท่ีซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาก าหนดระยะเวลา
จ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืน และจะแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบต่อไป 
 - หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาท่ีจะจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืน 
 ราคาเสนอขายหุน้ท่ีซ้ือคืน ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุน้เฉล่ีย  
5 วนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้วนัท่ีท ารายการจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน ในกรณีบริษทัฯไม่จ  าหน่ายหรือจ าหน่าย
หุน้ท่ีซ้ือคืนไม่หมดภายในอายโุครงการ เม่ือพน้ก าหนดอายโุครงการแลว้ บริษทัฯ จะลดทุนท่ีช าระแลว้
โดยวธีิตดัหุน้จดทะเบียนท่ีซ้ือคืน และยงัไม่ไดจ้  าหน่ายทั้งหมด  ทั้งน้ีเป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 
 โดยบริษทัฯ  จะด าเนินการซ้ือหุน้คืนไดภ้ายหลงัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  1/2561  ได้
มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหุ้นคืน และไดด้ าเนินการ
จดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ 
 
 จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 
มติทีป่ระชุม :   ท่ีประชุมรับทราบการรายงานดงักล่าวขา้งตน้ 
 
            ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี ้
 

- คุณวิชา โชคพงษ์พนัธ์ุ   ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นการเพิ่มจ านวนเงินปันผลของ
บริษัทฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้น และประเด็นเร่ืองหากไม่มีการซ้ือหุ้นคืนโดยบริษัทฯ  หุ้นท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม ก็มีแนวโน้มท่ีจะมีราคาปรับตวัสูง
ข้ึนอยูแ่ลว้ใช่หรือไม่                

- Mr. Basant Kumar Dugar  ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เป็น
อยา่งไร   
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         นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ช้ีแจงว่า ในเร่ืองของการปรับเพิ่มจ านวน
เงินปันผลของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้น จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯในอนาคตซ่ึงน่าจะมี
แนวโนม้ท่ีจะดีข้ึน   ส าหรับในช่วงท่ีผา่นมาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (“จีน) ไดมี้การระงบัการ
ผลิตปูนซีเมนต์จ  านวนประมาณ 250 ลา้นตนั ท าให้จีนจะตอ้งน าเขา้ปูนซีเมนตเ์ขา้มาภายในประเทศ  ซ่ึง
ในส่วนของบริษทัฯ มีการส่งออกปูนซีเมนต์ไปยงัต่างประเทศโดยทัว่ไป (อาทิเช่น จีน ฟิลิปปินส์ เขมร 
พม่า ตะวนัออกกลาง สหรัฐอเมริกา เป็นต้น) อยู่ในอัตราร้อยละ 30 และในส่วนของการจ าหน่าย
ปูนซีเมนตภ์ายในประเทศของบริษทัฯ จะอยูใ่นอตัราร้อยละ 70)  
 ในดา้น Cash flow Projection ของบริษทัฯขอเรียนเชิญ คุณประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์ รองผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวโุสสายบญัชีและการเงิน ช้ีแจงเพิ่มเติม 

 นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า บริษทัย่อยของ
บริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)  มีการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ านวน 3 สัญญาดว้ยกนั (ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลิต 18 เมกกะวตัต ์ โรงไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลิต 
55 เมกกะวตัต์  และโรงไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลิต 90 เมกกะวตัต์)  มีก าหนดระยะเวลาท่ีบริษทัฯ สามารถไดค้่า 
ADDER ถึง 8  ปี  ท าให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีก าไรเพิ่มมากข้ึน   นอกจากน้ีตลาดปูนซีเมนตใ์นประเทศมีแนว้
โนม้จะเติบโตข้ึนตามการลงทุนของภาครัฐในโครงการดา้นสาธาณูปโภคต่าง  ๆเช่น การขยายมอเตอร์เวย ์ถนน การ
ขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 สนามบินอู่ตะเภา การก่อสร้างท่าเรือน ้ าลึก ฯลฯ และการลงทุนในดา้นระบบราง 
เช่น รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า เป็นตน้บริษทัฯ จ าหน่ายปูนซีเมนตเ์พื่อสนบัสนุนโครงการลงทุนในกิจการของ
ภาครัฐในปัจจุบนัมีจ านวนหลายโครงการ โดยจะส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษทัฯ ดีข้ึนตามไปดว้ย  ซ่ึงในปีน้ี
ผลประกอบการของบริษทัฯ มีแนวโนม้น่าจะพลิกกลบัมาเป็นบวกตามท่ีไดช้ี้แจงไปก่อนหนา้น้ี  
  

- คุณมาลี อสัสันตชยั  คุณชุติกาญจน์ จงใจรัก และคุณสุดารัตน์ กานตวนิชกูร   ผูถื้อหุ้น  และ
ตวัแทนผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น  ได้สอบถามเก่ียวกับประเด็นท่ีคุณประเสริฐ  อิทธิ
เมฆินทร์  (รองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโสสายบญัชีและการเงิน)  ไดใ้ห้รายละเอียดวา่ ราคาซ้ือหุ้น
คืนจะไม่เกินกวา่ราคาปิดของหุ้นเฉล่ีย  5 วนัท าการซ้ือขาย ก่อนหน้าวนัท่ีท าการซ้ือหุ้นคืน 
บวกดว้ยจ านวนร้อยละ 15  ของราคาปิดเฉล่ียดงักล่าว เป็นอยา่งไร 

 นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า ตามกฎระเบียบ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยราคาซ้ือหุ้นคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉล่ีย  5 วนัท าการซ้ือขาย
ก่อนหน้าวนัท่ีซ้ือหุ้นคืนในแต่ละวนั   ตวัอย่างเช่น ราคาปิดเฉล่ียของหุ้น 5 วนัท าการก่อนวนัซ้ือหุ้น
เท่ากบั100 บาท  ดงันั้นราคาซ้ือหุน้คืนในวนัท่ี 6 จะไม่เกิน 100 บาท บวกดว้ยจ านวนร้อยละ 15 ซ่ึงเท่ากบั
ราคาซ้ือคืนในวนัท่ี 6 ไม่เกิน115 บาท   
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 ในส่วนของการทยอยซ้ือหุ้นคืนของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (ระหว่างวนัท่ี 16 
กรกฎาคม 2561 - 15 มกราคม 2562)  บริษทัฯ สามารถซ้ือหุน้คืนโดยใชจ้  านวนเงินไม่เกิน 2,500 ลา้นบาท 
ซ่ึงราคาซ้ือหุน้คืนของบริษทัฯ ในแต่ละคร้ังอาจจะแตกต่างกนัไปได ้
  

- คุณสิทธิโชค บุญวณิชย ์ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นการไดรั้บเงินปันผลของบริษทัฯ 
จากการท่ียงัถือหุ้นท่ีซ้ือคืนมาในช่วงระยะเวลา 3 ปี หลังจากท่ีบริษทัฯได้ซ้ือหุ้นคืนมาอยู่
หรือไม่  

 นายประเสริฐ  อทิธิเมฆนิทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา่ หุ้นท่ีบริษทัฯ ซ้ือ
คืนมา จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ทั้งน้ีเป็นไปตามกฎหมายท่ีบทบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดไว ้
 
วาระที ่4  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 
 -ไม่มี- 
 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีได้
สละเวลามาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีและขอปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุมเวลา  18.00  นาฬิกา 
 
                                                                            ขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ 
                 ลงช่ือ                                                       ประธานทีป่ระชุม 
                                                                        (นายขันธ์ชัย  วจัิกขณะ)  
 
                                                                         นิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์ 
                 ลงช่ือ                                                       เลขานุการบริษัท 
                                                                    (นายนิติสิทธ์ิ  จงพทิกัษ์รัตน์) 


