บริษัทฯ ขอเรียนแจ้ งงดแจกของทีร่ ะลึก
สําหรับการประชุมผู้ถอื หุ้นในครั้งนี้

ที่ ทห. 004/2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563
2. รายงานประจําปี 2563 พร้อมงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 (ผูถ้ ือหุ น้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE))
3. ประวัติโดยสังเขปของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
4. ข้อกํา หนด คุ ณสมบัติ นิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษ ทั เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ข อง
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
5. แบบฟอร์ มลงทะเบียน
6. เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุม
7. ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
9. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้
10. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. และ หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2563
12. แนวทางปฏิบตั ิตนสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564 กรณี การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้ว ยคณะกรรมการของบริ ษ ัท ที พี ไ อ โพลี น จํา กัด (มหาชน)(“บริ ษ ัท ฯ”)ได้มี ม ติ
ให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุ ม ชั้น 9 อาคารที พี ไ อ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุ่ ง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการจัดทําไว้อย่างถูกต้องแล้ว ต่อ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 1
วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ น สมควรรายงานกิ จ การประจํา ปี 2563 ซึ่ งได้
สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯและการเปลี่ ยนแปลงที่สําคัญที่เกิ ดขึ้นในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564 เพือ่ รับทราบ
วาระที่ 3

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี
2564 เพื่อรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563 ต่อไป รายละเอียด
ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 2
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนประจําปี 2563 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี
2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2563 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่ได้ผา่ นการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว รายละเอียดตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 2
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํ ารองและการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี
2564 เพื่ อพิจารณาอนุ ม ตั ิ ก ารจัดสรรกํา ไรสุ ท ธิ เป็ นทุ นสํา รองตามกฎหมาย และการจ่า ยเงิ นปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี 2563 ซึ่ งได้พิจารณาโดยคํานึ งถึงนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริ ษทั ฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนิ นธุ รกิจ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ แล้ว ดังนี้
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1. จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2563 จํานวน 74,907,600 บาท
2. จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท เป็ น
จํานวนเงินรวม 1,150,830,000 บาท (ยังไม่หกั หุ น้ สามัญของบริ ษทั ที่บริ ษทั ได้ซ้ื อคืน ณ วันกําหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล เนื่องจากไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผลตามข้อกําหนดของกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง) โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานจนถึงสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ น้ ละ 0.03 บาท คิดเป็ นจํานวนรวม 563,906,700 บาท จึงคงเหลือเงินปั นผลที่
จ่ายเพิ่มอีก 0.03 บาท ต่อหุ น้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 575,415,000 บาท (ยังไม่หกั หุ น้ สามัญของบริ ษทั ที่
บริ ษทั ได้ซ้ือคืน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล เนื่องจากไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผล
ตามข้อกําหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง) โดยจ่ายจากกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรของบริ ษทั ณ สิ้ นปี
2563 โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยจ่ายจากกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ
30 ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตคืนได้เท่ากับเงินปั นผลคูณสามส่ วนเจ็ด
ทั้งนี้ สิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผลดังกล่าวยังมี ความไม่แน่นอน เนื่ องจากต้องรอการอนุ มตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564 ก่อน
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชี โดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชี และอนุ มตั ิค่าสอบ
บัญชี ดังนี้
1. แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2564 ดังนี้
- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรื อ
- นายเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4195 หรื อ
- นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 8829
แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงิน 5,680,000
บาท (ค่าสอบบัญชี งบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2563 เป็ นเงิ น 5,680,000 บาท) ซึ่ งเท่ากับปี 2563
โดยรวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่ น ค่าเดิ นทาง ค่าที่พกั ค่า
ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริ การจัดทํางบการเงิน และค่าบริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตร
ส่ งเสริ มการลงทุน
3

โดยบริ ษ ัท ที่ เ ป็ นสํา นัก งานสอบบัญ ชี แ ละผูส้ อบบัญ ชี ตามรายชื่ อ ที่ เ สนอข้า งต้น ไม่ มี
ความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ

ในปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจํานวน 5

ท่าน ดังนี้

1. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการบริ หาร
2. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
3. นายพรพล สุ วรรณมาศ
กรรมการ
4. นายทวิช เตชะนาวากุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ยกเว้น ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ได้พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบัติ ข อง
กรรมการที่ ครบรอบออกตามวาระเป็ นรายบุ คคลแล้วเห็ นว่า กรรมการแต่ละท่านมีพ้ืนฐานและความ
เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีประวัติการทํางานที่
โปร่ งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็ นอย่างเป็ นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอยูเ่ ดิม ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการ
และอนุกรรมการอย่างสมํ่าเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริ ษทั ฯ ตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือ
หุ ้นเพื่อพิจารณาเลื อกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 5 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ฯ โดยให้กรรมการดังกล่าวมี อาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับกิ จการของบริ ษทั ฯ เหมือนเดิมทุกประการ
ต่อไปอี กวาระหนึ่ ง สําหรั บประวัติโดยสังเขปของผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 3
วาระที่ 8

รับทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ นสมควรให้รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯในปี 2563 ให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 รับทราบ รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลําดับที่ 2
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้วนั พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น
(Record Date) ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564 และมี สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผล
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญท่ า นผูถ้ ื อหุ ้นได้โปรดเข้า ร่ วมประชุ ม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดัง กล่ า ว
ข้างต้นด้วย และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วบริ ษทั ฯจะใช้ระบบบาร์ โค้ตในการลงทะเบียน ดังนั้นผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมทุกท่านไม่วา่ ที่มาประชุ มด้วยตนเองหรื อได้รับมอบฉันทะกรุ ณานําแบบฟอร์ มลงทะเบียนที่มีบาร์
โค้ตแนบติดอยูต่ ามสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5 แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุ มด้วย หาก
ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทนท่านโปรดกรอกข้อความและลง
ลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 10 พร้อมแบบฟอร์ มลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้
ตแนบติดอยูน่ าํ มามอบต่อประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการกําหนดก่อนเข้าประชุม และเพื่อ
เป็ นการรักษาสิ ทธิ และผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นกรณี ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ดว้ ยตนเอง และมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เข้าประชุ มและออกเสี ยงแทนท่าน ผูถ้ ื อ
หุ ้นสามารถมอบฉันทะโดยมอบให้กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 9 เพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุน้ ได้
อนึ่ง บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ น้ หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมมาพร้อมนี้เพื่อประกอบการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 6 และแนวทางปฏิบตั ิตนสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2564 กรณี การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลําดับที่ 12
ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสั ่งคณะกรรมการ
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)

(นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์)
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
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