
                                                                                                                          

 

                                                                                                                                              บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งงดแจกของทีร่ะลกึ 

                                                                                                                                                                            สําหรับการประชุมผู้ถอืหุ้นในคร้ังนี ้                                                                      

ท่ี ทห. 004/2564         

      วนัท่ี  18  มีนาคม  2564 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
   

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  

 2. รายงานประจาํปี 2563 พร้อมงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31  

                                   ธนัวาคม 2563 (ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดเอกสารผา่นรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR CODE)) 

 3. ประวติัโดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

 4. ข้อกาํหนด คุณสมบติั นิยามกรรมการอิสระของบริษทัเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 5.  แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 6. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุม 

 7.  ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 8.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

                           9.   ขอ้มูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

 10.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  

                           11.   การใชร้หสัคิวอาร์  (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลดรายงานประจาํปี 2563 

 12.  แนวทางปฏิบติัตนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 กรณีการแพร่  

                                 ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จาํกัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”)ได้มีมติ 

ใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564  เวลา 16.30 น. ณ ห้อง

ประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขท่ี 26/56 ถนนจนัทน์ตดัใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  

ประจาํปี 2563  เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การจดัทาํไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ ต่อ

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าวต่อไป 

โดยมีรายละเอยีดตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่1 

 

วาระที ่2 รับทราบรายงานกจิการประจําปี 2563 
  

 ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรรายงานกิจการประจาํปี 2563 ซ่ึงได้

สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2563 ต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564  เพือ่รับทราบ 

 

วาระที ่3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2564  เพื่อรับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563 ต่อไป  รายละเอียด

ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่2 

 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจําปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
  

 ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2564  เพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั และไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ รายละเอยีดตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่2 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 
 

                     ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2564  เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2563 ซ่ึงไดพ้ิจารณาโดยคาํนึงถึงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอยา่ง

ต่อเน่ือง  โดยบริษทัฯ ยงัสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดบัท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ แลว้ ดงัน้ี  
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                 1. จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 2563 จาํนวน 74,907,600 บาท  

        2. จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท เป็น

จาํนวนเงินรวม 1,150,830,000 บาท  (ยงัไม่หกัหุน้สามญัของบริษทั ท่ีบริษทัไดซ้ื้อคืน ณ วนักาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล เน่ืองจากไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามขอ้กาํหนดของกฏหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง)  โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานจนถึงส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท คิดเป็นจาํนวนรวม 563,906,700 บาท   จึงคงเหลือเงินปันผลท่ี

จ่ายเพิ่มอีก 0.03 บาท ต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 575,415,000 บาท (ยงัไม่หกัหุน้สามญัของบริษทั ท่ี

บริษทัไดซ้ื้อคืน ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล เน่ืองจากไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

ตามขอ้กาํหนดของกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง)  โดยจ่ายจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทั ณ ส้ินปี 

2563   โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564  และกาํหนดจ่ายเงิน

ปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564   โดยจ่ายจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 

30 ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณสามส่วนเจด็ 

                     ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติั

จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ก่อน 

 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

คดัเลือกบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีโดยมีมติเห็นสมควรเสนอท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบ

บญัชี ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 ดงัน้ี 

  -  นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 หรือ 

-  นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 หรือ 

-  นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8829   

แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยเป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 5,680,000 

บาท (ค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 เป็นเงิน 5,680,000 บาท) ซ่ึงเท่ากบัปี 2563   

โดยรวมค่าตรวจสอบระบบ IT แลว้ ทั้งน้ีไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่า

ล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการจดัทาํงบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัร

ส่งเสริมการลงทุน 
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 โดยบริษัทท่ีเป็นสํานักงานสอบบัญชีและผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มี

ความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 

วาระที ่7 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ           

 

              ความเห็นของคณะกรรมการฯ ในปี 2564 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 5 

ท่าน ดงัน้ี 

1. นายประมวล  เล่ียวไพรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบริหาร 

2. นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 

3. นายพรพล  สุวรรณมาศ กรรมการ 

4. นายทวชิ  เตชะนาวากุล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายพิเศษ  เอ่ียมสกุลรัตน์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นผูมี้ส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติของ

กรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระเป็นรายบุคคลแลว้เห็นว่า กรรมการแต่ละท่านมีพื้นฐานและความ

เช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ วสิัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวติัการทาํงานท่ี

โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัธุรกิจ

ของบริษทัฯ  ประกอบกบัในระหวา่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยูเ่ดิม ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ

และอนุกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอและบงัเกิดผลดีต่อบริษทัฯ ตลอดมา  จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทัฯ โดยให้กรรมการดงักล่าวมีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ เหมือนเดิมทุกประการ

ต่อไปอีกวาระหน่ึง  สําหรับประวติัโดยสังเขปของผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษทั รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่3 

 

วาระที ่8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษทัฯในปี 2563 ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 รับทราบ รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย

ลาํดับที ่2 
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วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 

 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดใหว้นัพฤหสับดีท่ี 11 มีนาคม 2564 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น

(Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา  และสถานท่ีดังกล่าว

ขา้งตน้ดว้ย  และเพื่อความสะดวกรวดเร็วบริษทัฯจะใชร้ะบบบาร์โคต้ในการลงทะเบียน ดงันั้นผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมทุกท่านไม่วา่ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองหรือไดรั้บมอบฉนัทะกรุณานาํแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์

โคต้แนบติดอยูต่ามส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที ่5   แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีเพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมดว้ย  หาก

ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านโปรดกรอกขอ้ความและลง

ลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที ่10     พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้

ตแนบติดอยูน่าํมามอบต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการกาํหนดก่อนเขา้ประชุม  และเพื่อ

เป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ดว้ยตนเอง และมี

ความประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนท่าน ผูถื้อ

หุ้นสามารถมอบฉนัทะโดยมอบให้กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏ

ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 9  เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้

 

อน่ึง บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือ 

ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมมาพร้อมน้ีเพื่อประกอบการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 6  และแนวทางปฏิบติัตนสําหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2564  กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย

ลาํดับที ่12   

  

                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                             โดยคาํสั ่งคณะกรรมการ 

                                                                     บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                                                                             (นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์)    

                                                                        กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
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