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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ของ
บริษัท ทีพไี อ โพลีน จํากัด (มหาชน)
วันที่ 4 สิ งหาคม 2563
ณ ห้ องประชุ มชั้ น 9 อาคารทีพไี อ ทาวเวอร์
เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร

เริ่มการประชุ มเวลา 16.30 นาฬิ กา
นางสาวจุ ฑ ามาศ สุ โ รจน์ รั ต น์ ทํา หน้า ที่ พิ ธี ก รในการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี 2563
(“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
เนื่ องจากปั จจุ บ นั ยัง อยู่ใ นสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 บริ ษ ทั ฯ จึ ง ได้
กําหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิสาํ หรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมตามข้อกําหนด แนวทาง และคําแนะนําของส่ วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสุ ขอนามัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและป้ องกันการแพร่ ระบาด อันอาจ
ก่อให้เกิดความล่าช้าและทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มไม่ได้รับความสะดวก นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังจําเป็ นต้อง
ควบคุ มให้การประชุ มสั้นกระชับเพื่อลดเวลาที่คนจํานวนมาก มารวมอยู่ในสถานที่ เดี ยวกัน และจัด
สถานที่ ให้มีการเว้นระยะห่ างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรทุกจุ ด ซึ่ งทําให้ไม่สามารถรองรับคน
จํานวนมากได้ บริ ษทั ฯ จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุ ้นและหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ (“ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม”)
ดังนี้
1. การคัดกรองและการลงทะเบียน
กรณี ท่านผูถ้ ือหุ ้น และหรื อผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง ขอความกรุ ณา
ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม ทํา ความเข้า ใจมาตรการและแนวทางปฏิ บตั ิ ตนในการเข้า ร่ วมประชุ ม และขอความ
ร่ วมมื อ ในการปฏิ บ ตั ิ ตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรคอย่า งเคร่ ง ครั ด โดยไม่ ปิ ดบัง
ข้อ เท็ จ จริ ง ทั้ง นี้ การปกปิ ดข้อ มู ล ข้อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ ประวัติ ก ารเดิ น ทางอาจถื อ เป็ นความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
1.1 ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม ต้องตรวจวัดอุ ณหภู มิ ร่า งกายผ่า นเครื่ องหรื อกล้องตรวจวัด หากพบ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซี ยสขึ้นไป หรื อมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น
ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ าํ มูก เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะพิจารณาดําเนิ นการให้เข้าร่ วมประชุ มได้ตาม
ความเหมาะสม
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1.2 บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแออัด
ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มในจุดต่างๆ บริ เวณสถานที่ประชุ ม อาทิเช่ น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุด
ลงทะเบียน รวมถึ ง จํากัดจํานวนผูใ้ ช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ โดยผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยูใ่ นอาคารและสถานที่ประชุ ม และทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยม
ไว้ตามจุดต่างๆ
1.3 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มต้องลงทะเบียนเข้า-ออกอาคารและสถานที่ประชุม ตามแบบฟอร์ มที่ฝ่าย
อาคารทีพีไอทาวเวอร์ กาํ หนด หรื ออาจใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่านแพลตฟอร์ ม
ไทยชนะ โดยบริ ษทั ฯ และหรื อฝ่ ายอาคารทีพีไอทาวเวอร์ จะจัดเตรี ยม QR Code สําหรับลงทะเบียนเข้า
ร่ วมการประชุ ม ณ บริ เวณจุ ด ลงทะเบี ย น และสํา หรั บ ลงทะเบี ย นออก ณ บริ เวณทางออก ทั้ง นี้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการควบคุมและป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
1.4 บริ ษทั ฯ อนุ ญาตให้เฉพาะท่านผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเท่านั้นเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยไม่อนุญาตให้ผตู ้ ิดตามเข้าห้องประชุม
1.5 บริ ษทั ฯ ของดให้บริ การอาหาร และไม่อนุ ญาตให้รับประทานอาหารในบริ เวณสถานที่
ประชุม เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสฯ
2. การเข้าร่ วมประชุม
2.1 บริ ษทั ฯ ได้จดั ที่นง่ั ในห้องประชุ ม โดยเว้นระยะห่ างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1 เมตร ทําให้ที่
นัง่ ในห้องประชุมหลัก มีจาํ นวนจํากัดเพียง 150 ที่นงั่ และเมื่อที่นงั่ ในห้องประชุ มหลักเต็มแล้ว ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมหลักได้อีก โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ที่นงั่ สํารองนอกห้องประชุม จึงใคร่ ขอ
ความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกคนนัง่ ตามที่นง่ั ที่กาํ หนดเท่านั้น (ไม่สามารถเลื อกหรื อเปลี่ ยนที่นง่ั ได้
ตลอดการประชุม) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการระบุตวั ควบคุม และป้ องกันการแพร่ ระบาดของไวรัส
2.2 บริ ษ ทั ฯ จะงดการใช้ไ มโครโฟนสํา หรั บ การสอบถามในห้องประชุ ม ขอให้ผูเ้ ข้า ร่ ว ม
ประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคําถามลงในกระดาษด้วยตัวบรรจงส่ งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน โดย
บริ ษทั ฯ จะตอบคําถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสี ยงเท่านั้น
จากมาตรการการจัดประชุ มดังกล่าวข้างต้น หากมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มเป็ นจํานวนมากหรื อเดินทาง
มาถึ งพร้ อมกันหลายท่าน อาจทําให้เกิ ดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ บริ ษทั ฯ ต้องขออภัยในความไม่
สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ขณะนี้ เวลา 16.30 นาฬิกา บริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุ ้นทั้งหมด 18,891 ราย จํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 19,180,500,000 หุ ้น (สําหรับจํานวนหุ ้นที่บริ ษทั ฯ ซื้ อคืนกลับมา จํานวน 383,610,000 หุ ้น ไม่
นับเป็ นองค์ประชุ มในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ไม่สามารถออกเสี ยงลงคะแนน และไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผล)
ซึ่ ง มี หุ้นที่ มี สิ ท ธิ เข้า ร่ วมประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นและมี สิ ทธิ ออกเสี ย งลงคะแนนจํา นวน 18,796,890,000 หุ ้น
แบ่งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 69 ราย จํานวนหุ ้น 4,364,714,176 หุ ้น และผูถ้ ือหุ ้น
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ที่ ม อบฉัน ทะให้ผูอ้ ื่ นมาประชุ ม แทนจํา นวน 65 ราย จํา นวนหุ ้น 8,542,104,190 หุ ้น รวมผูถ้ ื อ หุ ้น ที่
ลงทะเบี ยนจํานวน 134 ราย นับจํานวนหุ ้นรวมกันทั้งสิ้ น 12,906,818,366 หุ ้น ซึ่ งคิดเป็ นร้ อยละ 68.66
ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุม
พิธีกร กล่าวแนะนํากรรมการบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯและ
คณะทํางานเลขานุการบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุมดังนี้
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
2. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
4. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
5. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
6. นายทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
7. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์
8. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา
9. นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์
10. นายมนัส สุ ขสมาน
11. นายทวิช เตชะนาวากุล
12. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
13. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์
14. นายพรพล สุ วรรณมาศ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริ ษทั ฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจาํ เป็ นหรื อติดภารกิจเร่ งด่วน ได้แก่
1. .............-........................
............-...........
2. ............ -........................
............-...........
ผูบ้ ริ หารฯ เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายประเสริ ฐ อิทธิ เมฆินทร์
2. นางบุษศรา เกตุมณี

รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยรองผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่ายบัญชี

คณะทํางานเลขานุการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุม คือ
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1. นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์
2. นางสาววีรนุช ขิมขํา

เลขานุการบริ ษทั
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั

ทีมงานผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ
2. นางสาวกฤติกา ก๋ งเกิด
3. นางสาวมณฑิรา ศิริรักษ์
ที มงานที่ ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯ จากบริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จํากัด เข้าร่ วม
ประชุมคือ
1. นายวีระ คํามี
2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิ ทธิ์
พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุมทราบดังนี้
1. ในการออกเสี ยงลงคะแนนจะนับ 1 หุ ้น เท่ากับ 1 เสี ยง และผูถ้ ื อหุ ้น 1 ราย มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในแต่ ล ะวาระว่า เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ย ง เพี ย งทางใดทางหนึ่ ง เท่า 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
3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน บริ ษทั ฯ ได้นาํ ระบบบาร์ โค้ตมาใช้ในการนับ
คะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์จะลงคะแนนเสี ยงให้ทาํ เครื่ องหมาย หรื อ ×ในช่อง ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่ ไ ด้ม อบให้ ต อนลงทะเบี ย น และเมื่ อ ลงคะแนนเรี ย บร้ อ ยแล้ว จะมี เ จ้า หน้า ที่ ไ ปรั บ บัต ร
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
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ลําดับที่สอง เก็บจากผูถ้ ือหุ น้ ที่งดออกเสี ยง
5. สําหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทาํ เครื่ องหมายใดๆในช่องออกเสี ยงลงคะแนนถือว่า
มีมติอนุมตั ิหรื อเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเสนอ
อนึ่ งผูถ้ ื อหุ ้นที่ทาํ เครื่ องหมายออกเสี ยงช่องลงคะแนนช่ องใดช่องหนึ่ งแล้วมีความประสงค์ที่จะ
เปลี่ ยนใจออกเสี ยงในช่ องลงคะแนนช่ องอื่ น กรุ ณาขีดฆ่าช่ องที่ ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้ อมลงชื่ อ
กํากับการขีดฆ่าด้วยและทําเครื่ องหมายในช่องลงคะแนนใหม่
กรณี บตั รเสี ยจะถือว่าผูถ้ ือหุ น้ งดออกเสี ยง
หากเป็ นการส่ งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผูถ้ ือหุน้ 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 ี่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงที
ละวาระเรี ยงตามลําดับวาระการประชุ ม และเพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสี ยง
ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลําดับถัดไป
นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุ มเป็ นไปอย่างโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ขอเชิ ญผูแ้ ทนจากบริ ษทั สํานักงาน
กฎหมายสยามซิ ต้ ี จํากัด และ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจ
นับคะแนนเสี ยงบริ ษทั ละ 1 ท่าน
พิธีกรเรี ยนเชิ ญ นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในที่
ประชุมกล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่ วมประชุ มใน
วันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิ ติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ เลขานุ การบริ ษทั
เป็ นผูแ้ ถลงต่อที่ประชุม
นายนิ ติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อ
หุ น้ ประจําปี 2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยสําเนารายงานการประชุ มดังกล่าวได้จดั ส่ ง
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ไปยังผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มในครั้งนี้ แล้วซึ่ งการประชุ มดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2561
วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2561 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการจัดสรรทุนสํารองและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงใคร่ ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุ มมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่
29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 12,913,275,286 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- 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 0 เสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2562
นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ ยวกับผลการ
ดํา เนิ นงานของบริ ษ ทั ในรอบปี 2562 ซึ่ งรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ ดัง กล่ าว บริ ษ ทั ฯได้จดั ทํา
รายงานประจําปี 2562 ตามรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้จดั ส่ ง
ให้แก่ ผถู ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มในครั้ งนี้ แล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภากร เลี่ ยวไพรัตน์
กรรมการบริ หาร รายงานสรุ ปให้ที่ประชุมทราบ
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นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
สําหรับปี 2562 ดังนี้
ธุรกิจปูนซีเมนต์
ในปี 2562 ปริ มาณการใช้ปูนซี เมนต์ในประเทศไทยอยูท่ ี่ประมาณ 35 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี
2561 ที่ผา่ นมา เนื่ องจากมีงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ท้งั ด้านคมนาคม และการสร้างสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานในประเทศอย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั มีปริ มาณขายปูนซี เมนต์ในประเทศ เติบโตสอดคล้องกับ
ทิศทางเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้บริ ษทั ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับปูนซี เมนต์อย่างต่อเนื่อง โดยได้
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ ตลาด ดังนี้
- ปูนสําเร็ จรู ป TPI (M601) สําหรับซ่ อมผิวคอนกรี ตชนิ ดแข็งตัวเร็ ว, ปูนสําเร็ จรู ป TPI
(M670) ประเภท Non Shrink Grout ชนิ ดไม่หดตัว ใช้สําหรับงานเทพื้นที่ตอ้ งการความ
แข็งแรงเป็ นพิเศษ, ปูนสําเร็ จรู ป TPI (M671) ประเภท General Purpose Non Shrink Grout
ชนิดไม่หดตัว ใช้สาํ หรับงานทัว่ ไป และปูนปั้ นสําเร็ จรู ป (M900)
- สี ทีพีไอ ออลซี่ ซน่ั (NP104)
- Composite Board Light หรื อบอร์ ดที่มีความเหนี ยวและนํ้าหนักเบากว่าไฟเบอร์ ซีเมนต์ถึง
40%
ด้านตลาดส่ งออกปูนเม็ด ปูนซี เมนต์ และผลิตภัณฑ์จากปูนซี เมนต์ชนิดอื่นๆ ในปี 2562 ที่ผา่ นมา
ได้รับผลกระทบจากความตึงเครี ยดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับจีน ส่ งผลให้ความ
ต้องการนําเข้าปูนเม็ด ปูนซี เมนต์ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ในหลายประเทศในแถบเอเซี ยขยายตัวในอัตราที่
ลดลง นอกจากนี้ผผู ้ ลิตปูนซี เมนต์อื่นในแถบเอเซี ยได้เพิ่มปริ มาณการส่ งออกโดยเฉพาะปูนเม็ด และใช้กล
ยุทธ์ดา้ นราคาเพื่อแข่งขันในตลาด จึงส่ งผลกระทบต่อปริ มาณการส่ งออกปูนเม็ดของไทย
ในปี 2563 บริ ษทั คาดว่าความต้องการใช้ปูนซี เมนต์ในประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัย
หนุนจากการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่ งมวลชน และระบบโครงข่ายการคมนาคม
ในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคตามนโยบายของภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชนในโครงการตาม
พื้นที่การก่อสร้างของภาครัฐซึ่ งจะทําให้ความต้องการปูนซี เมนต์เพิ่มมากขึ้นทั้งในส่ วนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน
ธุรกิจเม็ดพลาสติก LDPE / EVA
ในปี 2562 ตลาดเม็ดพลาสติกมีการแข่งขันด้านราคามากขึ้นโดยภาษีนาํ เข้ายังคงอยูท่ ี่อตั รา 0-5%
ซึ่ งง่ายต่อการนําเข้า ทั้งนี้สงครามการค้าระหว่างสองประเทศมหาอํานาจ จีน และสหรัฐอเมริ กา ได้ส่งผล
ให้ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีท้งั ในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ประสบปั ญหาการขาดทุน
เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกลดตํ่าลงมาก อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังสามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ด
พลาสติกได้ตามแผนงานโดยลูกค้ายังคงให้ความเชื่อถือทั้งในด้านคุณภาพสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ซึ่ ง
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มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้บริ ษทั ยังได้ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดยลดปริ มาณของเสี ยระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงเกรดในขั้นตอนการผลิต ซึ่ งเป็ นการลดต้นทุนการผลิต
ในปี 2563 บริ ษทั คาดว่าตลาดเม็ดพลาสติกยังคงมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั ได้พฒั นา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ เม็ดพลาสติก EVA เพื่ออุตสาหกรรมกาวร้อน รวมทั้งพัฒนากาว
ร้อนที่มีเม็ดพลาสติก EVA เป็ นวัตถุดิบ นอกจากนี้บริ ษทั ยังได้พฒั นาเม็ดพลาสติก EVA สําหรับ
อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์สีบนถุงพลาสติก ซึ่ งปั จจุบนั สามารถทําตลาดได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้บริ ษทั ยังคงมี
นโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเจาะกลุ่มตลาด Niche Market เพิ่มขึ้น
ซึ่ งทําให้บริ ษทั มีอตั รากําไรที่สูงขึ้น
ธุรกิจปุ๋ ยชี วะอินทรีย์ และสารเสริมชี วนะ (โปรไบโอติกส์ ) สํ าหรับสั ตว์ และผลิตภัณฑ์ เพือ่ สุ ขภาพ
ในปี 2562 เศรษฐกิจภาคการเกษตรขยายตัวอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ผา่ นมา
ซึ่ งด้วยความร่ วมมือระหว่างกระทรวงพาณิ ชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการหาตลาดและเพิม่
มูลค่าสิ นค้าเกษตร ด้วยการส่ งเสริ มการทําเกษตรอินทรี ย ์ หรื อสิ นค้าออแกนิค ซึ่งเป็ นที่ตอ้ งการสู งทั้ง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส่ งผลให้เกษตรกรทําการเกษตรอินทรี ยม์ ากขึ้น ทําให้ความต้องการใช้
ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อเป็ นปั จจัยการผลิตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งในส่ วนของบริ ษทั จัดเป็ นผูน้ าํ ตลาดใน
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวะอินทรี ย ์
ด้านตลาดผลิตภัณฑ์สารเสริ มชีวนะ (โปรไบโอติกส์) สําหรับสัตว์ จะเห็นได้จากปั ญหาการ
ระบาดของโรคต่างๆ ในธุ รกิจปศุสัตว์และประมง โดยเฉพาะการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งได้ส่งผลต่อโรคดื้อยา
ที่เกิดขึ้นในผูบ้ ริ โภค และทําให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงอันตรายของการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ ทําให้
ผูบ้ ริ โภคหันมาใส่ ใจในการบริ โภคเนื้อสัตว์ที่ปราศจากสารอันตราย ได้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกส์
ของบริ ษทั เริ่ มเป็ นที่รู้จกั ในวงการธุ รกิจปศุสัตว์และประมงมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการจัดการฟาร์ม
โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ช่วยให้ฟาร์ มต่างๆไม่มีปัญหาจากโรคระบาด อาทิ เช่น โรคกุง้ ตายด่วน
(EMS) โรคปากเท้าเปื่ อยในสัตว์เท้ากีบ (FMD) และโรคอหิวาต์แอฟริ กาในสุ กร (ASF) เป็ นต้น
ด้านตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ ซึ่งปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคได้ตระหนักและใส่ ใจสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้น มี
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ส่ งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์ออแกนิคขยายตัวสู งขึ้น ทําให้ยอดขาย
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของบริ ษทั เติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น สบู่เหลว นํ้ายาขจัดคราบ และเครื่ องดื่มเพื่อ
สุ ขภาพ Pro Vita เป็ นต้น
ในปี 2563 บริ ษทั คาดว่าตลาดผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรี ย ์ สารเสริ มชีวนะสําหรับปศุสัตว์ และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ จะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากการที่ตลาดให้ความสนใจบริ โภคผลิตภัณฑ์ท่ี
ปลอดภัยมากขึ้น
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ประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เลี่ ยวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส รายงานในส่ วน
กิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม กิ จกรรมเพื่อสังคมและการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ต่อสังคม หรื อ CSR ให้ที่ประชุ มทราบ ซึ่ ง นางอรพิน เลี่ ยวไพรั ตน์ ได้รายงานเรื่ องดังกล่าวข้างต้น
ดังต่อไปนี้
ในปี 2562 ที่ ผ่านมา บริ ษทั ที พีไอ โพลี น จํากัด(มหาชน) ร่ วมกับบริ ษทั ในเครื อรวมทั้งมูลนิ ธิ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อชี วิต ซึ่ งบริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุ นอยูไ่ ด้ทาํ กิ จกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
หรื อ CSR หลายเรื่ อง หลายอย่างมากมายทั้งเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ศาสนา สังคม การศึกษาและบริ ษทั ฯ ได้ฉาย
ภาพวีดีทศั น์ให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับฟั งและชมดังต่อไปนี้ (หลังจากนั้นบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดวีดีทศั น์เกี่ยวกับกิจกรรม
สําคัญของบริ ษทั ฯ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับชม)
จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจําปี 2562
วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2562
นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รอบปี 2562 ตามที่ ไ ด้จดั พิ มพ์ไว้ในรายงานประจํา ปี 2562 ตามรู ปแบบรหัสคิ วอาร์ (QR CODE) ใน
แบบฟอร์ มหนังสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มในครั้งนี้แล้ว และได้
มอบหมายให้ นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุ ปให้ที่ประชุมทราบ
นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้ น 5 ครั้ง ในการปฏิบตั ิหน้าที่สรุ ปได้ ดังนี้
1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ (รวมถึงบริ ษทั ในเครื อ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 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
อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ ยงทางธุ รกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของ
บริ ษทั ฯ ถูกต้องเชื่ อถื อได้ และช่ วยปกป้ องคุ ม้ ครองทรัพย์สินของบริ ษทั และเงิ นลงทุนของผูถ้ ือหุ ้นด้วย
นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ ดํา เนิ น งานโดยยึ ด หลั ก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (GOOD CORPORATE
GOVERNANCE) โดยมี จรรยาบรรณที พีไอโพลี น (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบายบริ ษทั ฯ โดยคํานึ งถึ งประโยชน์และความเป็ นธรรมต่อผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย
นับตั้งแต่ผถู ้ ือหุ ้น คู่คา้ คู่สัญญา ให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม ใน
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ส่ วนของพนักงานมีการพัฒนาส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ในลักษณะองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ อันจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
พัฒนาไปอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
2. การสอบทานเรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อผู้ลงทุน
บริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน เช่น รายการที่เกี่ยวโยง
กัน ตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผลู ้ งทุนทราบโดยให้ความสําคัญกับความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและเปิ ดเผยภายในเวลาอันรวดเร็ วทันกาล
3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีระบบป้ องกัน
การใช้ขอ้ มูลภายในในการซื้ อขายหลักทรั พย์ มีการกําหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของ
พนัก งานโดยมี โ ทษสู ง สุ ด ถึ ง เลิ ก จ้า ง กํา กับ ดู แลให้ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั ฯ จัด ทํา รายงานการถื อครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตามข้อกําหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ ยงั ให้ความสําคัญกับหน้าที่ตามกฎหมาย
ในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ทางงบการเงินและรายงานต่างๆให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่ อถือ
ได้และทันกาล
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตั้ง และเสนอค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็ นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้ สนอตัวเป็ น
ผูส้ อบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี จึงมี
มติเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรื อ นาย
เอกสิ ทธิ์ ชู ธ รรมสถิ ตย์ ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาตเลขทะเบีย น 4195 หรื อ นายณัฐพงศ์ ตันติ จตั ตานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า ในปี ที่ ผ่านมาคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการบริ หารงานตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริ ยธรรม มีความ
มุ่งมัน่ ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายขององค์กรเยี่ยงมืออาชี พ บริ ษทั ฯ มีการพัฒนาระบบ
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 นเพื่อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไม่ปรากฏข้อบกพร่ องอันเป็ นสาระสําคัญ
จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบ
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มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนประจําปี 2562 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายขันธ์ ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิงบดุ ลและบัญชี กาํ ไรขาดทุ น
ประจําปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว
และได้ม อบหมายให้ นายสุ พ จน์ สิ ง ห์ เสน่ ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุ ป ให้ที่ ป ระชุ ม
พิจารณา
นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนประจําปี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ได้ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว ในส่ วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางบุษศรา เกตุมณี
ผูช้ ่วยรองผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่ายบัญชี เป็ นผูน้ าํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประจําปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2562 ตามรู ปแบบ
รหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นพร้อมกับหนังสื อ
เชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
สรุ ปรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ ํ าคัญในปี 2562

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ น้ (บาท)
รายได้จากการขายรวม
รายได้รวม
กําไรจากการดําเนินงาน(สุ ทธิ )
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ น้ (บาท)

2562
114,368
62,875
51,493
2.68
37,041
39,268
4,210
2,765
0.073

2561
110,488
59,551
50,937
2.63
34,993
37,315
2,868
1,425
0.016
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หน่ วย : ล้ านบาท
ผลต่าง เพิ่ม(ลด)
3,880
3,324
556
0.05
2,048
1,953
1,342
1,340
0.057

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1

จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติที่ประชุ ม : ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 13,564,538,766 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็ 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
ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้ อมูลสรุปได้ ดังนี้
- คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้
1. ประเด็นรายได้ค่าเช่ารถบรรทุก ทําไมถึงลดลงเกือบ 50%
นายประเสริ ฐ อิทธิ เมฆินทร์ รองผู้ จั ดการใหญ่ อาวุ โสสายบั ญชี และการเงิ น ชี้ แจงว่า
เนื่องจากรถบรรทุกมีอายุการใช้งานนาน และรถบางส่ วนได้ถูกตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วจึงมีการลดค่าเช่าลง
2. ประเด็นรายได้จากการขายอะไหล่ ทําไมถึงลดลงถึง 70%
นายประเสริ ฐ อิทธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่ อาวุโสสายบัญชี และการเงิน ชี้แจงว่า การ
ขายอะไหล่ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงเวลาที่ขายออกไป และเป็ นการขายมูลค่าน้อยมาก ซึ่ งไม่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
3. ประเด็นการบันทึกรายการด้อยค่าของสิ นทรัพย์มีอะไรที่เป็ นสาระสําคัญบ้างในปี 2562
นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่ อาวุโสสายบัญชี และการเงิน ชี้แจงว่า มีการ
ตั้งสํารองหนี้(PROVISION) ของลูกหนี้ ซึ่ งอยูใ่ นระดับ 10 ล้านบาท
4. ประเด็นรายได้อื่นๆ ในหน้า 147 ของรายงานประจําปี 2562 ในส่ วนงบการเงินที่ ระบุ
จํานวน 402,018,000 บาท มาจากอะไร
นายประเสริ ฐ อิทธิ เมฆินทร์ รองผู้ จัดการใหญ่ อาวุ โสสายบั ญชี และการเงิ น ชี้ แจงว่า
รายได้อื่ นส่ วนใหญ่ เป็ นกรณี ท่ี มี การเคลมประกันภัยจากอุ บ ตั ิ เหตุ ของโรงไฟฟ้ า เนื่ องจากบริ ษ ัทฯ ได้ท าํ
ประกันภัยแบบ ALL RISK ครอบคลุมทรัพย์สินทั้งหมด และรายได้ค่าเช่าเครื่ องคัดแยกขยะ
- คุ ณสถาพร ผังนิ รันดร์ ผู้ถื อหุ้ น ได้ส อบถามเกี่ ย วกับ ประเด็นอัตรากําไรขั้นต้นดี ข้ ึ น
ตลอด 3 ปี ติดต่อกัน เพราะอะไร
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นายประเสริ ฐ อิทธิ เมฆินทร์ รองผู้ จัดการใหญ่ อาวุ โสสายบั ญชี และการเงิ น ชี้ แจงว่า
เนื่องจากธุ รกิจผลิตกระแสไฟฟ้ ามีการขายไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เพิ่มขึ้น โดยได้
ค่าส่ วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้ า (ADDER) จํานวน 3.50 บาท ต่อหน่วย
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํ ารองและรับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจําปี 2562
5.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํ ารอง ประจําปี 2562
นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส เป็ นผูน้ าํ เสนอต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีผลการดําเนิ นงานประจําปี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 จํานวน 278,751,842.78 บาท (จากงบการเงินเฉพาะของกิจการ) โดยในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีผลการ
ดําเนินงานเป็ นกําไรสุ ทธิ บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฏหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นั้น
ดังนั้น บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2562 ตามงบการเงิน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 (สิ บ) ของทุนจดทะเบียน ในการนี้
บริ ษทั ฯ จึงจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจํานวน 13,937,600 บาท รวมเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายทั้งสิ้ น 850,858,219.84 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.44 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึง
ใคร่ ขอที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิให้มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น
จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมได้โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรทุนสํารองประจําปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
- เห็นด้วย 13,571,244,806 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยงคิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
5.2

รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล ประจําปี 2562
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นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส เป็ นผูน้ าํ เสนอต่อที่ประชุม
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ได้เรี ยนให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2562 โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจาก
กําไรสะสม(ที่ยงั ไม่จดั สรร) ของบริ ษทั ฯ จํานวน 2 ครั้ง รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ น้ ละ 0.06
บาท เป็ นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 1,150,830,000 บาท บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ใน
อัตราหุ น้ ละ 0.03 บาท ต่อหุ น้ คิดเป็ นจํานวนรวม 575,415,000.00 บาท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
และครั้งที่ 2 ในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท คิดเป็ นจํานวนรวม 575,415,000.00 บาท เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 นี้เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระกว่างกาลประจําปี 2562
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลของผูถ้ ือหุ น้ จากการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกาํ หนด เนื่ องจากรัฐบาลได้มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิ นในทุกเขตท้องที่ทวั่ ราชอาณาจักร และผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครได้มีการออก
ประกาศสัง่ ปิ ดสถานที่เป็ นการชัว่ คราวเพื่อควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โรค COVID-19) อีกทั้งขอความร่ วมมือให้งดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมตัวกัน
ของกลุ่มคนจํานวนมาก เช่น การประชุม ซึ่ งมีความเสี่ ยงสู งต่อการแพร่ ระบาดของโรค ดังนั้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงจะไม่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 อีก
แต่ขอนําเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลมารายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบเพื่อเป็ นไปตาม
แนวทางที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า (กระทรวงพาณิ ชย์) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ต.ล.ท.”) ได้ให้แนวทาง
ปฏิบตั ิแก่บริ ษทั จดทะเบียนไว้
จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานดังกล่าว
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2563
นายขันธ์ชัย วิจกั ขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุ พจน์ สิ งห์ เสน่ ห์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นําเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2563
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นายสุ พจน์ สิ ง ห์ เสน่ ห์ ได้เสนอต่อที่ ป ระชุ ม ว่า คณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้พิ จารณาแล้ว
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ น
สํานักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 ดังนี้
1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2563 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. อนุ มตั ิค่าสอบบัญชี งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2563 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็ น
จํานวนเงิ น 5,680,000 บาท (ค่าสอบบัญชี งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2562 เป็ นเงิ น 5,680,000 บาท) ซึ่ ง
เท่ากับปี 2562 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่ น ค่าเดิ นทาง ค่าที่พกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าบริ การจัดทํางบการเงิน ค่าบริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน เป็ นต้น
จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติที่ประชุ ม : ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลข
ทะเบียน 7900 หรื อ นายเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิต ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4195 หรื อนายณัฐพงศ์ ตันติจตั
ตานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ในปี 2563 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT
แล้ว) เป็ นเงินจํานวน 5,680,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าล่วงเวลา
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริ การจัดทํางบการเงิ น ค่าบริ การตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขของบัตรส่ งเสริ มการ
ลงทุน เป็ นต้น ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 13,521,648,887 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.6345 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 49,608,819 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.3655 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
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นายขัน ธ์ ชัย วิ จ ัก ขณะ ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ม อบหมายให้ นายนิ ติ สิ ท ธิ์ จงพิ ท ัก ษ์รั ต น์
เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตาม
วาระจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
3. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริ หาร
4. นายทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
กรรมการบริ หาร
5. นายมนัส สุ ขสมาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีสิทธิ ที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ น ประธานกรรมการ
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส กรรมการบริ หาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริ ษทั ฯ
ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ซึ่ งคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ยกเว้นผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ได้พิ จารณาจากคุ ณสมบัติของกรรมการที่
ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็ นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า 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 กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ และบังเกิ ดผลดี ต่อบริ ษทั ฯ ตลอดมาซึ่ งประวัติ
และผลงานโดยสั ง เขปของกรรมการทั้ง 5 ท่ า น ปรากฏตามเอกสารที่ ส่ ง ให้ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมหนัง สื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว
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
มติที่ประชุ ม : ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง0กรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ งและมีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนาม
ดังนี้
1. นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
3. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริ หาร
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4. นายทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
กรรมการบริ หาร
5. นายมนัส สุ ขสมาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 13,068,420,885 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 96.2948 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็ นด้วย 502,842,821 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 3.7052 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
วาระที่ 8 รับทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
นายขันธ์ชัย วิจกั ขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิ ติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ เลขานุ การบริ ษทั
เป็ นผูแ้ ถลงต่อที่ประชุม
นายนิ ติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุ มว่า ตามที่ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมตั ิหลักการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั
ฯ โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยให้มีผลตั้งแต่เดื อนมกราคม 2553 เป็ นต้นไปจนกว่าที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะมีมติเปลี่ ยนแปลง
เป็ นอย่างอื่นนั้น
บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอเรี ยนให้ที่ประชุ มรับทราบว่าสําหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
จํานวน 14 ท่าน ได้รับในปี 2562 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดื อนและเงิ นโบนัสรวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น
จํานวน 24,571,575.- บาท คิ ดเป็ นร้ อยละประมาณ 0.06 ของรายได้รวมของบริ ษ ทั ฯ (รายได้รวมของ
บริ ษทั ฯ ปี 2562 มีจาํ นวน 39,268,474,992.04 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2562 ตาม
รู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้ อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานดังกล่าว
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิม่ เติมในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่
เกิน 60,000 ล้ านบาท โดยเป็ นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (เฉพาะของบริษัท
ทีพไี อ โพลีน จํากัด (มหาชน))
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นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ ดั การ
ใหญ่อาวุโส เป็ นผูแ้ ถลงต่อที่ประชุม
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้
อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงิน 25,000 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท ตามลําดับ โดยต่อมา
บริ ษทั ได้ออกและเสนอขายหุ น้ กูห้ ลายครั้ง เพื่อนําเงินไปชําระหนี้หุ้นกูท้ ี่ครบกําหนด ลงทุนในเครื่ องจักร
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ส่ งผลให้ในปั จจุบนั บริ ษทั มีวงเงินคงเหลือใน
การออกหุ น้ กูจ้ าํ นวน 4,772 ล้านบาท นั้น
เพื่อเป็ นการเพิม่ เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุ รกิจ ลดต้นทุนทางการเงิน และ/หรื อ เพื่อ
รองรับการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั จึงเรี ยนเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั ออก และเสนอขาย
หุ น้ กูเ้ พิ่มเติมในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาท โดยเป็ นวงเงินในลักษณะ
หมุนเวียน (revolving) (เฉพาะของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)) โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ ดังนี้
ชนิด

หุ น้ กูท้ ุกประเภทและรู ปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง หุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และ/หรื อ ด้อยสิ ทธิ และ/หรื อ
มีหลักประกัน และ/หรื อ ไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุ น้ กูใ้ นแต่ละคราว
เงินบาท และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุน้
สกุลเงิน
กูใ้ นแต่ละคราว
มูลค่ ารวมของหุ้น วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 60,000,000,000 บาท (หกหมื่นล้านบาท) หรื อ เงินสกุล
ต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจํานวนดังกล่าว โดยเป็ นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน
กู้
(revolving) (เฉพาะของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน))
อายุ

ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วนั ออกหุ น้ กูใ้ นแต่ละคราว เว้นแต่กรณี ของหุ น้ กูท้ ี่ครบกําหนดไถ่ถอนเมื่อมีการ
เลิกกิจการ (Perpetual Debenturte) ซึ่ งจะไม่มีการกําหนดอายุ

การเสนอขาย

เสนอขายหุ น้ กูใ้ นคราวเดียว และ/หรื อ หลายคราว โดยสามารถยืน่ คําขออนุญาตในลักษณะรายครั้ง
และ/หรื อในลักษณะโครงการ และ/หรื อ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนเป็ นการ
ทัว่ ไป และ/หรื อ ให้แก่ผลู ้ งทุนในวงจํากัด โดยเสนอขายในประเทศ และ/หรื อ ในต่างประเทศในคราว
เดียวกัน หรื อต่างคราวกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และ/หรื อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรื อ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุ น้ กูน้ ้ นั
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การไถ่ ถอนก่ อน
กําหนด

ผูถ้ ือหุ น้ กูอ้ าจมี หรื อ ไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ น้ กูค้ ืนก่อนกําหนด และ/หรื อ บริ ษทั มี หรื อ ไม่มีสิทธิ ขอไถ่
ถอนหุ น้ กูค้ ืนก่อนกําหนด ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการออกหุ ้นกูใ้ นแต่ละคราว

อัตราดอกเบีย้

ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ ้นกู้ หรื อตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุน้ กู้ ที่ได้
ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สํานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศ หรื อ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุ น้ กูใ้ นแต่ละคราว
มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรื อ ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ให้มี
อํานาจ ดังต่อไปนี้
(1) กําหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ ้นกู้ รวมถึ งประเภท ชื่ อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่
ถอน การแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ ตลอดจนกําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่ ง
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
(2) แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิ น และ/หรื อ ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์
และ/หรื อ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อของผูอ้ อกหลักทรั พย์ และ/หรื อ หลักทรัพย์
และ/หรื อ ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย และ/หรื อ บุ ค คลอื่ นใด ในกรณี ที่ จ ะต้อ งมี ก ารแต่ ง ตั้ง ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อในกรณี อื่นใดที่เห็นควร
(3) ติดต่อ เจรจา เข้าทํา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรื อเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ขอ้ มูล ยื่น
เอกสาร หลักฐาน กับสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าว ตลอดจนดําเนิ นการใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง หรื อจําเป็ นได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร

อํานาจกําหนด
รายละเอียดอืน่ ๆ

จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุ มได้โปรดพิจารณาอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ พิ่มเติม
ในวงเงิ น ณ ขณะใดขณะหนึ่ งรวมไม่ เ กิ น 60,000 ล้า นบาท โดยเป็ นวงเงิ น ในลัก ษณะหมุ น เวี ย น
(revolving) (เฉพาะของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน))
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ พิ่มเติมในวงเงิน ณ
ขณะใดขณะหนึ่ งรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาท โดยเป็ นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (เฉพาะ
ของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นดังนี้
- เห็นด้วย 13,563,284,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9405 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 8,079,410 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0595 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
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- งดออกเสี ยง 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้ อมูลสรุปได้ ดังนี้
คุณสิ ทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่ องการขนส่ งสิ นค้าทาง
รางที่ผา่ นมาและในอนาคตมีแนวโน้มเป็ นอย่างไร
นายประชั ย เลีย่ วไพรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี้แจงว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปเรื่ อยๆ
ทั้งนี้ แล้วแต่ความสะดวกของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะมีขนาดไหน
- คุณสมคิด วงศ์ ภากร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่ องกําไรสะสมของบริ ษทั ฯ ยัง
เหลืออยูเ่ ท่าไร
นายประเสริ ฐ อิทธิ เมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่ อาวุโสสายบัญชี และการเงิน ชี้ แจงว่า สําหรั บกําไร
สะสมที่ยงั ไม่จดั สรรของบริ ษทั ฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีอยูจ่ าํ นวน 10,676,370,000 บาท
ได้หรื อไม่

ทางผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับหุ น้ กูท้ ี่บริ ษทั จะออก สามารถออกเป็ นหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ

นายประเสริ ฐ อิทธิ เมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่ อาวุโสสายบัญชี และการเงิน ชี้ แจงว่า หุ ้นกู้ที่
บริ ษทั ฯ จะออกสามารถออกเป็ นหุ น้ กูท้ ุกประเภท ซึ่งรวมถึงหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพด้วย

MR.BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ ยวกับว่า ทําไมบริ ษทั ฯ ไม่
ออกเป็ น Perpetual Bond โดยมีระยะเวลาการกู้ 30 ปี
นายประเสริ ฐ อิทธิ เมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่ อาวุโสสายบัญชี และการเงิน ชี้ แจงว่า การออก
Perpetual Bond จะมีต้นทุนทางการเงินทีส่ ู ง

เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอเรื่ องอื่นใดหรื อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่ได้สละเวลา
มาร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งนี้และขอปิ ดการประชุม
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ปิ ดการประชุ มเวลา 18.00 นาฬิ กา

ลงชื่ อ

ลงชื่ อ

ขันธ์ ชัย วิจักขณะ
(นายขันธ์ ชัย วิจักขณะ)
นิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์ รัตน์
(นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์ รัตน์ )
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เลขานุการบริษัท

