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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

ของ 

บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั(มหาชน) 

วนัที ่ 29  เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุมช้ัน 9 อาคารทพีไีอ ทาวเวอร์ 

เลขที ่26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา 

 

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทาํหน้าท่ีพิธีกรในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

(“พิธีกร”) ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ขณะน้ีเวลา 16.30 นาฬิกา บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด 20,000 ราย จาํนวน

หุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 20,190,000,000 หุ้น (สําหรับจาํนวนหุ้นท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืนกลบัมา จาํนวน 

1,009,500,000 หุน้ ไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน และไม่มี

สิทธิรับเงินปันผล)   ซ่ึงมีหุ้นท่ีสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจาํนวน 

19,180,500,000 หุ้น แบ่งเป็นผูถื้อหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจาํนวน 292 ราย จาํนวนหุ้น 

2,668,193,932 หุ้น  และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทนจาํนวน  229 ราย  จาํนวนหุ้น 

9,742,096,018 หุ้น รวมผู ้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนจํานวน  521 ราย นับจํานวนหุ้นรวมกันทั้ ง ส้ิน 

12,410,289,950 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 64.70 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบ

เป็นองคป์ระชุม  

 

 พิธีกร กล่าวแนะนาํกรรมการบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯและ

คณะทาํงานเลขานุการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คือ 

1.  นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ                    ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2.  นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์                    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 3.  นายมนสั  สุขสมาน                    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

             4.  นายทวชิ  เตชะนาวากุล                กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 5.  นายพิเศษ  เอ่ียมสกุลรัตน์       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 6.  นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์       ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 7.  นายประทีป  เล่ียวไพรัตน์        กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 8.  นายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์          กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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             9. นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์       กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 

10. ดร.ชวนิ  เอ่ียมโสภณา                  กรรมการบริหาร 

11. นายทยติุ  ศรียกุตสิ์ริ                    กรรมการบริหาร 

12. นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์      กรรมการอิสระ 

              

กรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากมีเหตุจาํเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน 

ไดแ้ก่ 

             1. ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์       กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์         กรรมการ 

 

 ผูบ้ริหารฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 

 1.   นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์         รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสสายบญัชีและการเงิน 

             2.   นางบุษศรา  เกตุมณี                     ผูช่้วยรองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี  

 

             คณะทาํงานเลขานุการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 

1.   นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษรั์ตน์        เลขานุการบริษทั 

2.   นางสาววรีนุช  ขิมขาํ                  ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

 

ทีมงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เขา้ร่วมประชุม คือ  

1. นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   

2. นางสาวกฤติกา ก๋งเกิด 

3. นายฉตัรศรณ์  ลิขิตพิพฒันะกุล 

4. นางสาวจุฑามาศ รุจิวงศเ์ลขกุล 

 

ทีมงานท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ จากบริษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั เขา้ร่วม

ประชุมคือ  

1. นายวรีะ  คาํมี  

2. นางสาวนิโลบล  ตั้งประสิทธ์ิ 

 

 พิธีกรช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมทราบดงัน้ี 

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

ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะ
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แบ่งแยกจาํนวนหุน้เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ี

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 2. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัฯ กาํหนดวา่ เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

    - กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน บริษทัฯ ไดน้าํระบบบาร์โคต้มาใชใ้นการนบั

คะแนนเสียง   ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงใหท้าํเคร่ืองหมาย หรือ ×ในช่อง ลงคะแนนในบตัร

ลงคะแนนท่ีได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเม่ือลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าท่ีไปรับบัตร

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  

อน่ึงผูถื้อหุ้นท่ีทาํเคร่ืองหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหน่ึงแลว้มีความประสงค์ท่ีจะ

เปล่ียนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอ่ืน  กรุณาขีดฆ่าช่องท่ีไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงช่ือ

กาํกบัการขีดฆ่าดว้ยและทาํเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนใหม่ 

กรณีบตัรเสียจะถือวา่ผูถื้อหุน้งดออกเสียง 

หากเป็นการส่งบตัรลงคะแนนผดิวาระถือวา่ท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบัการลงมติในวาระนั้น 

6.การนบัผลการลงคะแนนเสียง 

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียง

ของผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง หรือ บตัรเสีย หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมซ่ึงส่วนท่ีเหลือจะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย 

6.2  ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานมอบหมายจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงที

ละวาระเรียงตามลาํดบัวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง 

ประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลาํดบัถดัไป 
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นอกจากน้ีเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษทัฯ ขอเชิญผูแ้ทนจากบริษทั สํานกังาน

กฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั และ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจ

นบัคะแนนเสียงบริษทัละ 1 ท่าน 

 

พิธีกรเรียนเชิญ นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในท่ี

ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

 

              ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีให้ความสนใจมาร่วมประชุมใน

วนัน้ี และไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 

 

             ประธานฯไดม้อบหมายให ้นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์  เลขานุการบริษทั เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 

 

นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ คร้ังท่ี 1/2561  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  25  มิถุนายน  2561 โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่ง

ไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ซ่ึงการประชุมดงักล่าวมีระเบียบวาระการประชุม

ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

 วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ 

หุน้คืน 

 วาระท่ี 3  รับทราบรายละเอียดการซ้ือหุ้นคืน 

             วาระท่ี 4  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  

 

             จึงใคร่ขอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

 

มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  

25  มิถุนายน  2561  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย  12,412,477,817 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 -   งดออกเสียง  455,000  เสียง  

 

วาระที ่2  รับทราบรายงานกจิการประจําปี 2561 

 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัใน

รอบปี 2561 ซ่ึงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงักล่าว บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีในรูปแบบแผน่

ซีดีรอม และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้และขอมอบหมายให้ นายประทีป  เล่ียวไพ

รัตน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 

 

 นายประทีป เล่ียวไพรัตน์ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

สาํหรับปี 2561 ดงัน้ี 

 

ภาวะอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

  ในปี 2561 ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไทยอยู่ท่ีประมาณ 35 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

จากประมาณ 34 ลา้นตนั ในปี 2560 ท่ีผา่นมา เน่ืองจากมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐมากข้ึน 

โดยในส่วนของบริษทัฯ มีปริมาณขายปูนซีเมนตใ์นปี 2561 เติบโตสอดคลอ้งกบัทิศทางเศรษฐกิจโดยรวม  

  ในปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เขา้สู่ตลาด ดงัน้ี 

- ปูนสําเร็จรูปสําหรับซ่อมผิวคอนกรีต, ทีพีไอ ลอฟท์ (ปูนฉาบขดัมนัสําเร็จรูป), ปูนสําเร็จรูป

สาํหรับงานเท และงานก่อ (M409) และปูนเทปรับระดบัชนิดไม่หดตวั ไหลตวัไดดี้ทุกซอกมุม (M410) ท่ี

ได้รับการข้ึนทะเบียนสินคา้นวตักรรมใหม่จากสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) 

             - อิฐมวลเบา รุ่นประหยดัพลงังาน สามารถสะทอ้นความร้อนไดดี้ 

             - สีผสมอตัโนมติั, สีทีพีไอ พีเม่ียมชิลด์ (สีหายใจได)้, สีทีพีไอ ออลซีซนัส์ (สะทอ้นรังสี UV ทน

ทุกสภาวะ), สีฝ้าเพดาน (ป้องกนัเช้ือราและตะไคร่นํ้า), สีรองพื้นกนัสนิม (ยดึ เกาะบนพื้นผิวโลหะได้ดี) 

และสีรองพื้นสาํหรับงานศิลปะ เป็นตน้  

  ในปี 2562 บริษทัฯ คาดวา่ความตอ้งการใช้ปูนซีเมนตใ์นประเทศจะขยายตวัเพิ่มข้ึน โดยมีปัจจยั

หนุนจากการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งมวลชน และระบบโครงข่ายการคมนาคม

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามนโยบายของภาครัฐ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสี

เหลือง โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย ์กรุงเทพ-นครราชสีมา เป็นตน้ ซ่ึง

การลงทุนของภาครัฐดงักล่าว จะกระตุน้ให้ภาคเอกชนลงทุนในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยต์ามมา

เป็นจาํนวนมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจและการก่อสร้างรวมถึงความตอ้งการใช้ปูนซีเมนต์เพิ่มข้ึนอย่างมี

นยัสาํคญัทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน  
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 

  ด้านตลาดส่งออก ปูนเม็ด ปูนซีเมนต์ และผลิตภณัฑ์จากปูนซีเมนต์ คาดว่าจะมีการแข่งขนัท่ี

สูงข้ึน เน่ืองจากประเทศแถบอาเซียนมีผูผ้ลิตปูนซีเมนต์ ไดแ้ก่ อินโดนิเซีย และเวียดนาม เพิ่มกาํลงัการ

ผลิต ส่งผลใหมี้ปริมาณปูนซีเมนตเ์หลือเพื่อส่งออกเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตามคุณภาพปูนส่งออกของผูผ้ลิตใน

ประเทศไทยเป็นท่ียอมรับในตลาดโลกมากกวา่ของคู่แข่งขนั จึงทาํใหปู้นซีเมนตข์องไทยยงัเป็นท่ีตอ้งการ

ของตลาด ซ่ึงการขยายตวัของภาคการก่อสร้างในตลาดอาเซียนยงัคงมีอตัราค่อนขา้งสูง จึงเป็นตลาด

ส่งออกท่ียงัมีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์และวสัดุก่อสร้างในปริมาณมาก โดยเฉพาะการพฒันางาน

โครงสร้างพื้นฐานในประเทศดงักล่าว นอกเหนือจากความตอ้งการปูนซีเมนตใ์นแถบภูมิภาคอ่ืน 

 

ภาวะอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก LDPE / EVA   

  ในปี 2561 ท่ีผ่านมา ราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกยงัคงมีความผนัผวนจากราคาวตัถุดิบ ไดแ้ก่ 

Ethylene VAM (Vinyl Acetate Monomer) ราคานํ้ ามันดิบ รวมถึงผู ้ผ ลิต  EVA รายใหม่ในตลาด 

มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อส่วนแบ่งตลาดโดยเฉพาะตลาดในประเทศอินเดีย นอกจากน้ีราคา EVA 

ในตลาดโลกได้ปรับลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากการแข่งขนัในตลาดท่ีสูงข้ึน ทาํให้ผูใ้ช้เม็ดพลาสติกใน

ประเทศและต่างประเทศต่างเฝ้ารอดูสถานการณ์ เน่ืองจากแนวโน้มราคาท่ีสามารถข้ึนลงไดต้ลอดเวลา 

รวมถึงความผนัผวนของวตัถุดิบตลอดช่วงปีท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม ยอดขายเม็ดพลาสติกของบริษทัฯ ใน

ปี 2561 ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีผา่นมา 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่ไดพ้ึ่งพิงตลาดในประเทศแต่เพียงอยา่งเดียว บริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้การขายในตลาด

ต่างประเทศเป็นหลกั โดยในส่วนของตลาด EVA ยงัเป็นท่ีตอ้งการสูงในตลาด Southeast Asia ประเทศ

จีน อินเดีย และบงัคลาเทศ ส่งผลใหย้อดขายต่างประเทศมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

  บริษทัฯ ยงัคงมีนโนบายพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัเม็ดพลาสติก EVA รวมถึง

สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในผลิตภณัฑก์าวนํ้ า (EVA Emulsion) กาวผง (EVA Powder) Stretch 

Wrap Film และ PE Film ท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงยงัเป็นท่ีตอ้งการอย่างมากจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

นอกจากน้ีกลุ่มทีพีไอโพลีนยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ EVA Sheet Encapsulate เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการ

ผลิตแผงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Solar Cell Module ดว้ย 

  ทั้งน้ี ในช่วงตน้ปี 2562 ราคาเมด็พลาสติกทั้งใน และต่างประเทศปรับตวัลดลง สืบเน่ืองจากราคา

นํ้ ามนัและวตัถุดิบลดลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปลายปี 2561 ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก

ปรับตวัลดลงตามสถานการณ์ตลาดโลก ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายมุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่ม และเจาะกลุ่มตลาด Niche Market เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัมีอตัรากาํไรท่ีสูงข้ึน 

 

ธุรกจิปุ๋ยชีวะอนิทรีย์  (สําหรับพชื) สารเสริมชีวนะ (โปรไบโอติกส์) สําหรับสัตว์ และผลติภัณฑ์ชีวะ

อนามัยสําหรับผู้ใช้ 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 

  ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 4.6 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม

ดชันีราคาสินคา้เกษตรลดลงร้อยละ 6.7 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ส่งผลให้รายไดเ้กษตรกรต่อครัวเรือนลดลง 

ซ่ึงส่งผลกระทบความตอ้งการใช้ปุ๋ยลดลง อย่างไรก็ตามการผลกัดนัส่งเสริมการทาํเกษตรอินทรียต์าม

แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ 2560-2564 ส่งผลให้ความตอ้งการใช้ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นปัจจยัการ

ผลิตท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึน 

  ส่วนธุรกิจดา้นปศุสัตวแ์ละประมง ไดมี้การรณรงค์ใชผ้ลิตภณัฑ์ทดแทนยาปฏิชีวนะมากข้ึน ซ่ึง

ส่งผลดีต่อการขยายตวัของผลิตภณัฑ์สารเสริมชีวนะและผลิตภณัฑ์จดัการฟาร์มของบริษทัฯ ซ่ึงเป็น

ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มและผูบ้ริโภค 

  นอกจากน้ีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ออแกนิคสําหรับสินคา้อุปโภคในครัวเรือนไดข้ยายตวัสูงข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นโอกาสใหผ้ลิตภณัฑชี์วะอนามยัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ นํ้ ายาขจดัคราบมนั นํ้ ายาลา้งจาน 

และทีพีไอ ไบโอแซน (ซ่ึงใชบ้าํบดันํ้าเสียในโรงงาน โรงแรม และครัวเรือน) ขยายตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย 

 

 ประธานฯ ขอให้  นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ (พิธีกร) รายงานในส่วนกิจกรรมด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเพื่อสังคมและการเขา้ไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริษทัฯ ต่อสังคม หรือ 

CSR ใหท่ี้ประชุมทราบ  ซ่ึง นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ไดร้ายงานเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ดงัต่อไปน้ี 

ในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั(มหาชน) ร่วมกบับริษทัในเครือรวมทั้งมูลนิธิ

ส่ิงแวดลอ้มเพื่อชีวิต ซ่ึงบริษทัฯ ให้การสนบัสนุนอยูไ่ดท้าํกิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

หรือ CSR หลายเร่ือง หลายอยา่งมากมายทั้งเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ศาสนา สังคม การศึกษาและบริษทัฯ ไดฉ้าย

ภาพวีดีทศัน์ให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บฟังและชมดงัต่อไปน้ี (หลงัจากนั้นบริษทัฯ ไดเ้ปิดวีดีทศัน์เก่ียวกบักิจกรรม

สาํคญัของบริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บชม) 

 

จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

มติทีป่ระชุม :   ท่ีประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจาํปี 2561 

 

วาระที ่3  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 

 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561 ตามท่ีได้

จดัพิมพไ์วใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้และได้

มอบหมายให ้นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 

นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่  ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 5 คร้ัง ในการปฏิบติัหนา้ท่ีสรุปได ้ดงัน้ี 
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 1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

 บริษทัฯ (รวมถึงบริษทัในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงมีเอกสารประกอบการ

ปฏิบติังาน มีการบริหารความเส่ียงท่ีสําคญัอยา่งเป็นระบบ อนัส่งผลให้สามารถป้องกนัความเสียหายอนั

อาจจะเกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  ลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของ

บริษทัฯ ถูกตอ้งเช่ือถือได ้และช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นของบริษทัและเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นดว้ย   

นอกจากน้ีบริษัทฯ ดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE) โดยมีจรรยาบรรณทีพีไอโพลีน (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบติัตาม

นโยบายบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

นบัตั้งแต่ผูถื้อหุ้น คู่คา้ คู่สัญญา ให้ความสําคญักบัการช่วยเหลือเก้ือกูลสังคม ดูแลใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ใน

ส่วนของพนกังานมีการพฒันาส่งเสริมการเรียนรู้ในลกัษณะองคก์รแห่งการเรียนรู้ อนัจะส่งผลให้บริษทัฯ 

พฒันาไปอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 

 2. การสอบทานเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน 

 บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน เช่น รายการท่ีเก่ียวโยง

กนั  ตลอดจนรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้ผูล้งทุนทราบโดยให้ความสําคญักบัความ

ถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูลและเปิดเผยภายในเวลาอนัรวดเร็วทนักาล 

 3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกาํหนดของกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ มีระบบป้องกนั

การใช้ขอ้มูลภายในในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีการกาํหนดขอ้ห้ามและบทลงโทษไวใ้นขอ้บงัคบัของ

พนักงานโดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กาํกับดูแลให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จดัทาํรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย   นอกจากน้ียงัให้ความสําคญักบัหนา้ท่ีตามกฎหมาย

ในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ทางงบการเงินและรายงานต่างๆให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือ

ไดแ้ละทนักาล 

4. พจิารณาคัดเลอืก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้สนอตวัเป็น

ผูส้อบบญัชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี  จึงมี

มติเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้

เพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ นาย

เอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ตนัติจตัตานนท ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829  แห่งบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้ง

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานตามหลกัการบรรษทัภิบาลท่ีดี มีจริยธรรม มีความ

มุ่งมัน่ในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเยี่ยงมืออาชีพ  บริษทัฯ มีการพฒันาระบบ

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการ

ช่วยเหลือเก้ือกูลสังคมและดูแลใส่ใจส่ิงแวดล้อม มีการจดัทาํรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ

และเหมาะสม มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไม่ปรากฏขอ้บกพร่องอนัเป็นสาระสาํคญั 

 

จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าว 

 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจําปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2561 

 

 ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2561 ส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บญัชี จาํกดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ และไดม้อบหมายให ้

นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 

              นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2561  ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีจากบริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบญัชี จาํกดั  และ

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  แลว้ ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให ้นางบุษศรา เกตุมณี               

ผูช่้วยรองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 งบการเงินรวมของบริษทั ประจาํปี 2561  มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 

    สรุปรายการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญในปี 2561 

         หน่วย : ล้านบาท 

 2560 2561 ผลต่าง เพิ่ม(ลด) 

สินทรัพยร์วม 103,178 110,488 7,310 

หน้ีสินรวม 51,092 59,551 8,459 
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ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 52,086 50,937 (1,149) 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้(บาท) 2.61 2.63 0.02 

รายไดจ้ากการขายรวม 29,088 34,993 5,905 

รายไดร้วม 30,996 37,315 6,319 

กาํไรจากการดาํเนินงาน(สุทธิ) 420 2,868 2,448 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (696) 1,425 2,121 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้(บาท) (0.063) 0.016 0.079 

 

จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย  12,523,856,808  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   งดออกเสียง  12,581,600  เสียง  

 

            ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี ้

 

- คุณอนุ  วอ่งสาระกิจ  ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นในงบการเงินมีรายไดอ่ื้นประมาณ 

200 ลา้นกวา่บาท /  ประเด็นงบแสดงฐานะทางการเงินสาํหรับการจ่ายล่วงหนา้  ค่าอาคารและ

อุปกรณ์ 

               นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา่ รายไดอ่ื้นในงบ

การเงินรวม ปี 2561 ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการเคลมประกนั จาํนวน 148 ลา้นบาท รายไดจ้ากค่าเช่าเคร่ืองจกัร 68 

ลา้นบาท รายไดจ้ากค่าปรับ 13 ลา้นบาท และอ่ืน  ๆจาํนวน 174 ลา้นบาท ในส่วนเร่ืองการลงทุนในอาคาร เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ บริษทัจะมีการชาํระเงินจ่ายล่วงหนา้ (เงินดาวน์) และมีการรับหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคาร (B/G)  

จาก Supplier (ผูข้าย)  

 

- คุณอนุ  วอ่งสาระกิจ  ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นเม่ือเศรษฐกิจดีข้ึนธุรกิจก่อสร้าง 

ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจเกษตร ธุรกิจพลงังานในบริษทัลูกของเรากลบัมาดีข้ึนหรือยงั 
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                   นายประเสริฐ  อทิธิเมฆนิทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา่  ธุรกิจภาคการ

ก่อสร้างเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใช้จ่ายในการลงทุนของภาครัฐในปัจจุบนั เช่น การลงทุนในโครงการระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน โครงการสนามบินสุวรรณภูมิเฟส2 

โครงการสนามบินอู่ตะเภา และท่าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบงั โครงการมอเตอร์เวย ์ กรุงเทพ-พทัยา กรุงเทพ-หวัหิน และ

กรุงเทพ-โคราช โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ซ่ึงภาครัฐอยู่ระหว่างดาํเนินโครงการดงักล่าว ซ่ึงจะส่งผลให้

ภาคเอกชนเขา้ลงทุนก่อสร้างโครงการของภาคเอกชนเพิ่มเติมต่อเน่ืองจากโครงการภาครัฐ และส่งผลให้มีความ

ตอ้งการใช้ปูนซิเมนต์ในประเทศเพิ่มข้ึน โดยคาดว่าในปี 2562 บริษทัจะมีรายได้ในส่วนธุรกิจปูนซิเมนต์ เม็ด

พลาสติก และไฟเบอร์ซิเมนต ์เพิ่มข้ึนประมาณ 3,000 ลา้นบาท และคาดวา่ในปี 2562 ธุรกิจโรงไฟฟ้าซ่ึงดาํเนิการ

ภายใตบ้ริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) จะมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าประมาณ 12,000 ลา้นบาท ซ่ึงคาด

วา่จะส่งผลใหผ้ลประกอบการของกลุ่มบริษทั ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 

- นายวิชา โชคพงษพ์นัธ์ุ   ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอยากจะออกจากหุ้นตวัน้ีได้

หรือไม่ 

นายประชัย เลีย่วไพรัตน์  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  ได้ให้ นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  รองผู้จัดการใหญ่

อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา่ มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 อยูท่ี่ 2.63 บาท 

โดยบริษทับนัทึกมูลค่าธุรกิจของ TPIPP ในงบการเงินรวมของบริษทั ท่ี 2.98 บาทต่อหุน้ เปรียบเทียบกบัราคาตลาด

ของหุ้น TPIPP ท่ีประมาณ 6.10 บาทต่อหุ้น หรืออาจกล่าวไดว้่าบริษทัยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชีมูลค่าราคาตลาดของ 

TPIPP อีก (6.10 - 2.98) = 3.12 บาทต่อหุ้น โดยบริษทัถือหุ้น TPIPP จาํนวน 5,900 ลา้นหุ้น คิดเป็นมูลค่าท่ีบริษทัยงั

ไม่ไดบ้นัทึกบญัชีราคาตลาดของหุ้น TPIPP จาํนวนรวม  18,396.50 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือนาํมูลค่าดงักล่าวหารดว้ย

จาํนวนหุ้น TPIPL จาํนวนประมาณ 19,332 ลา้นหุ้น (หลงัหกัหุ้นท่ีบริษทัซ้ือคืนจาํนวน 857.81 ลา้นหุ้น ณ ส้ินปี 

2561) จะเท่ากบับริษทัยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชีอีก 0.95 บาทต่อหุ้น และเม่ือนาํจาํนวนดงักล่าวรวมกบัมูลค่าทางบญัชี

ต่อหุน้ของบริษทัท่ี 2.63 บาท ส่งผลใหบ้ริษทัมีมูลค่าทางบญัชีหลงัการปรับปรุงเท่ากบัเท่ากบั 3.58 บาทต่อหุน้   

 อน่ึง บริษทัไม่ไดบ้นัทึกบญัชีมูลค่าราคาตลาดอีก 0.95 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชีท่ี

เก่ียวขอ้ง            

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 

 

                 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส  เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ี

ประชุมว่า จากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2561 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 จาํนวน 252,410,133.65 บาท (จากงบการเงินเฉพาะของกิจการ) โดยในกรณีท่ีบริษทัฯ มี

ผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิ บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสํารองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   
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ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัฯ มีผลประกอบการกาํไรสุทธิ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับ

ปี 2561 เป็นจาํนวน 12,620,506.68 บาท โดย ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 

836,920,619.84 บาท และ ณ ส้ินปี 2560 จาํนวน 824,300,113.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.37 และ 3.32 ของ

ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามลาํดบั 

 

  เพื่อเป็นการดาํเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ ยงัสามารถรักษา

สภาพคล่องทางการเงินในระดบัท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ จึงเรียนเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั

การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 383,610,000.00 บาท (ทั้งน้ี

ไม่รวมหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีบริษทัฯ ไดซ้ื้อคืนจาํนวน 1,009,500,000 หุ้น เน่ืองจากไม่มีสิทธิรับเงิน

ปันผลตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) โดยจ่ายจากกาํไรสะสมของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2561 โดย

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 14 มีนาคม 2562 และกาํหนดจ่ายเงินปัน

ผลในวนัพฤหสับดีท่ี 16 พฤษภาคม 2562 โดยจ่ายจากกาํไรสะสมท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูถื้อหุ้น

ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณสามส่วนเจด็ 

  

จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรทุนสํารองและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ตาม

รายละเอียดท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 - เห็นดว้ย  12,535,938,208  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9994  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - ไม่เห็นดว้ย  80,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0006  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - งดออกเสียง  445,000  เสียง 

 

วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 

 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  นําเสนอ

รายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2562 

 

นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการของบริษทัฯได้พิจารณาแล้ว

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็น
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สํานกังานสอบบญัชี และมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 ดงัน้ี 

             1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 ไดแ้ก่ 

   - นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 หรือ 

   - นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195 หรือ  

   - นายณฐัพงศ ์ ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8829 

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของ

บริษทัฯ 

 2. อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แลว้) เป็น

จาํนวนเงิน 5,680,000 บาท (ค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 เป็นเงิน 5,680,000 บาท)              

ซ่ึงเท่ากบัปี 2561 ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าล่วงเวลา  ค่าเบ้ียเล้ียง 

ค่าบริการจดัทาํงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน  เป็นตน้  

 

จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195   หรือนายณัฐพงศ ์ ตนัติจตั

ตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2562  โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT 

แลว้) เป็นเงินจาํนวน 5,680,000บาท ทั้งน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าล่วงเวลา 

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการจดัทาํงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการ

ลงทุน เป็นตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 - เห็นดว้ย  12,535,998,910  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9996  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - ไม่เห็นด้วย  45,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0004 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - งดออกเสียง  430,000  เสียง 

 

วาระที ่7  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

นายขันธ์ชัย  วิจักขณะ ประธานท่ีประชุม ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ    จงพิทักษ์รัตน์ 

เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้ถลงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
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            นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษรั์ตน์  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่  ในปี 2562 น้ี มีกรรมการท่ีครบรอบออกตาม

วาระจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

              1.นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการบริหาร 

              2.นายประมวล  เล่ียวไพรัตน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบริหาร 

              3.นายชวนิ  เอ่ียมโสภณา  กรรมการบริหาร 

              4.นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 

              5.นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

  โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดงักล่าว มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็น  ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

อิสระ ของบริษทัฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัฯ ยกเวน้ผูมี้ส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบติัของกรรมการท่ี

ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแลว้มีความเห็นวา่ กรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 

ท่านดงักล่าว มีพื้นฐานและความเช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมี

คุณสมบติัเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ ประกอบกบัในระหวา่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยูเ่ดิมไดป้ฏิบติั

หน้าท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ และบงัเกิดผลดีต่อบริษทัฯ ตลอดมาซ่ึงประวติั

และผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมแลว้  

 

จึงใคร่ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง และมีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ 

เหมือนเดิมทุกประการ 

 

 ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นรายนายกรัณย ์ พิพิธสมบติั เสนอให้เลือกตั้งกรรมการท่ีออกตาม

วาระทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

 

มติทีป่ระชุม  :   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไป

อีกวาระหน่ึงและมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดงัน้ี 

          1. นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการบริหาร 

              2. นายประมวล  เล่ียวไพรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบริหาร 
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              3. นายชวนิ  เอ่ียมโสภณา   กรรมการบริหาร 

              4. นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์  กรรมการ 

              5. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 - เห็นดว้ย  12,012,957,742  เสียง คิดเป็นร้อยละ95.8273  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - ไม่เห็นดว้ย  523,086,668  เสียง คิดเป็นร้อยละ  4.1727  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - งดออกเสียง  430,000  เสียง 

 

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี ้

 

- คุณสิทธิโชค บุญวณิชย ์ และคุณนุชนารถ  ยงัชนะ  ผูถื้อหุ้น  ไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็น

ของราคาหุน้ของบริษทัฯ ตํ่ากวา่ราคาท่ีบนัทึกไวต้ามบญัชี /ประเด็นการคาดการณ์รายไดข้อง

บริษทั TPIPL และ TPIPP  ในปี 2562 

              นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน  กล่าววา่ ประเด็นของ

ราคาหุน้ของบริษทัฯ ตํ่ากวา่ราคาท่ีบนัทึกไวต้ามบญัชี ไดต้อบไปก่อนหนา้แลว้ ในส่วนการคาดการณ์รายได้

ของกลุ่มบริษทัในปี 2562 คาดวา่จะมีรายไดร้วมประมาณ 39,000 - 40,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้ากธุรกิจปูน    

ซิเมนต ์17,000  ลา้นบาท เมด็พลาสติก 7,000 ลา้นบาท คอนกรีต 5,000 ลา้นบาท ไฟเบอร์ซิเมนต ์1,500 ลา้นบาท และ

ธุรกิจโรงไฟฟ้า และสถานีบริการนํ้ ามนั และแก๊ส จาํนวนประมาณ 12,000  ลา้นบาท  โดยโรงไฟฟ้าของ TPIPP  ได้

ดาํเนินการเชิงพาณิชยค์รบ 8 โรงแลว้   

- คุณนุชนารถ  ยงัชนะ  ผูถื้อหุ้น  ไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นของการ shut down โรงงานปูน 

ซิเมนต ์  

 นายประชัย เลีย่วไพรัตน์  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ช้ีแจงวา่ การ shut down โรงงานปูนซิเมนต ์  

จะมีทุก ๆ 8-10 เดือน ซ่ึงเป็นปกติของโรงงานปูนซิเมนต ์ก็จะเป็นไปตามแผนทุกปี   

 

วาระที ่8  รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

             ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์ เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 

             นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษ์รัตน์ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

ประจาํปี 2553 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2553 ไดมี้มติอนุมติัหลกัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั

ฯ โดยมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
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บริษทัฯ โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นตน้ไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลง

เป็นอยา่งอ่ืนนั้น 

บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนให้ท่ีประชุมรับทราบว่าสําหรับค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ 

จาํนวน 16 ท่าน ได้รับในปี 2561 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสรวมเป็นเงินทั้งส้ิน

จาํนวน26,858,238.- บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.09 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ (รายไดร้วมของบริษทั

ฯ ปี 2561 มีจาํนวน30,570,318,429.65 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปีซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผู ้

ถือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 

 

มติทีป่ระชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระที ่9   พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 

 -ไม่มี- 

 

  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลา

มาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีและขอปิดการประชุม 

 

ปิดการประชุมเวลา  18.10  นาฬิกา 

 

                                                                          ขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ   

                 ลงช่ือ                                                       ประธานทีป่ระชุม 

                                                                        (นายขันธ์ชัย  วจัิกขณะ)  

 

                                                                       นิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์ 

                 ลงช่ือ                                                       เลขานุการบริษัท 

                                                                          (นายนิติสิทธ์ิ  จงพทิกัษ์รัตน์) 
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