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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  

ของ 

บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 4  สิงหาคม  2563 

ณ ห้องประชุมช้ัน 9 อาคารทพีไีอ ทาวเวอร์ 

เลขที ่26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา 

 

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทาํหน้าท่ีพิธีกรในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

(“พิธีกร”) ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  

 

เน่ืองจากปัจจุบนัยงัอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษทัฯ จึงได้

กาํหนดมาตรการและแนวปฏิบติัสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมตามขอ้กาํหนด แนวทาง และคาํแนะนาํของส่วน

ราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและป้องกนัการแพร่ระบาด อนัอาจ

ก่อให้เกิดความล่าช้าและทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ไดรั้บความสะดวก นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจาํเป็นตอ้ง

ควบคุมให้การประชุมสั้ นกระชับเพื่อลดเวลาท่ีคนจาํนวนมาก มารวมอยู่ในสถานท่ีเดียวกนั และจดั

สถานท่ีให้มีการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรทุกจุด  ซ่ึงทาํให้ไม่สามารถรองรับคน

จาํนวนมากได ้บริษทัฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นและหรือผูรั้บมอบฉนัทะ (“ผูเ้ขา้ร่วมประชุม”) 

ดงัน้ี 

             1. การคดักรองและการลงทะเบียน  

                 กรณีท่านผูถื้อหุ้น และหรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ขอความกรุณา

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทาํความเขา้ใจมาตรการและแนวทางปฏิบติัตนในการเข้าร่วมประชุม และขอความ

ร่วมมือ ในการปฏิบติัตามกระบวนการและขั้นตอนการคดักรองโรคอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปิดบงั

ข้อเท็จจริง ทั้ งน้ี การปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงเก่ียวกับประวติัการเดินทางอาจถือเป็นความผิดตาม

พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

     1.1 ผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายผ่านเคร่ืองหรือกล้องตรวจวดั หากพบ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น 

ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ้ ามูก เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาดาํเนินการให้เขา้ร่วมประชุมไดต้าม

ความเหมาะสม  
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                 1.2 บริษทัฯ จะจดัให้มีการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอยา่งน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแออดั

ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในจุดต่างๆ บริเวณสถานท่ีประชุม อาทิเช่น จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุด

ลงทะเบียน รวมถึง จาํกดัจาํนวนผูใ้ชลิ้ฟท์ในแต่ละรอบ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยั

ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นอาคารและสถานท่ีประชุม และทาํความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอล์ท่ีบริษทัฯ จดัเตรียม

ไวต้ามจุดต่างๆ  

                 1.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งลงทะเบียนเขา้-ออกอาคารและสถานท่ีประชุม ตามแบบฟอร์มท่ีฝ่าย

อาคารทีพีไอทาวเวอร์กาํหนด หรืออาจใชโ้ทรศพัทมื์อถือสแกนรหสัคิวอาร์(QR Code) ผา่นแพลตฟอร์ม

ไทยชนะ โดยบริษทัฯ และหรือฝ่ายอาคารทีพีไอทาวเวอร์จะจดัเตรียม QR Code สําหรับลงทะเบียนเขา้

ร่วมการประชุม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน และสําหรับลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งน้ี เพื่อ

ประโยชน์ในการควบคุมและป้องกนัการแพร่ ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19  

                 1.4 บริษทัฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนเท่านั้นเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้   โดยไม่อนุญาตใหผู้ติ้ดตามเขา้หอ้งประชุม  

                 1.5 บริษทัฯ ของดให้บริการอาหาร และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณสถานท่ี

ประชุม เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสฯ  

             2. การเขา้ร่วมประชุม  

                 2.1 บริษทัฯ ไดจ้ดัท่ีนัง่ในห้องประชุม โดยเวน้ระยะห่างระหวา่งเกา้อ้ีประมาณ 1 เมตร ทาํให้ท่ี

นัง่ในหอ้งประชุมหลกั มีจาํนวนจาํกดัเพียง 150 ท่ีนัง่  และเม่ือท่ีนัง่ในห้องประชุมหลกัเต็มแลว้ ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมจะไม่สามารถเขา้หอ้งประชุมหลกัไดอี้ก โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท่ีนัง่สาํรองนอกห้องประชุม จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนนัง่ตามท่ีนัง่ท่ีกาํหนดเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกหรือเปล่ียนท่ีนัง่ได้

ตลอดการประชุม)  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการระบุตวั ควบคุม และป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส  

                 2.2 บริษทัฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนสําหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผูเ้ข้าร่วม

ประชุมท่ีประสงคจ์ะสอบถาม โปรดเขียนคาํถามลงในกระดาษดว้ยตวับรรจงส่งให้แก่เจา้หนา้ท่ีแทน โดย

บริษทัฯ จะตอบคาํถามในหอ้งประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น  

 จากมาตรการการจดัประชุมดงักล่าวขา้งตน้ หากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวนมากหรือเดินทาง

มาถึงพร้อมกนัหลายท่าน อาจทาํให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ  บริษทัฯ ตอ้งขออภยัในความไม่

สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขณะน้ีเวลา 16.30 นาฬิกา บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด 18,891 ราย จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด 19,180,500,000 หุ้น (สําหรับจาํนวนหุ้นท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืนกลบัมา จาํนวน 383,610,000 หุ้น ไม่

นบัเป็นองค์ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิรับเงินปันผล)   

ซ่ึงมีหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจาํนวน 18,796,890,000 หุ้น 

แบ่งเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 69 ราย จาํนวนหุ้น 4,364,714,176 หุ้น  และผูถื้อหุ้น
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ท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทนจาํนวน 65 ราย  จาํนวนหุ้น 8,542,104,190 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นท่ี

ลงทะเบียนจาํนวน 134 ราย นบัจาํนวนหุ้นรวมกนัทั้งส้ิน 12,906,818,366 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 68.66 

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุม  

 

 พิธีกร กล่าวแนะนาํกรรมการบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯและ

คณะทาํงานเลขานุการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

 

             กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คือ 

1.  นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ                       ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

            2.  นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์           ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 3.  ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์           กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4.  นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์           กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 

5.  นายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์                กรรมการบริหาร 

 6.  นายทยติุ  ศรียกุตสิ์ริ                       กรรมการบริหาร 

7.  นายภากร  เล่ียวไพรัตน์                     กรรมการบริหาร 

8.  นางสาวธญัญารัตน์  เอ่ียมโสภณา       กรรมการบริหาร 

9.  นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์                       ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

          10.  นายมนสั  สุขสมาน                       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

          11.  นายทวชิ  เตชะนาวากุล                     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

          12.  นายพิเศษ  เอ่ียมสกุลรัตน์           กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

          13.  นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์           กรรมการ 

          14.  นายพรพล  สุวรรณมาศ                     กรรมการ    

 

          กรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากมีเหตุจาํเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน ไดแ้ก่ 

            1. .............-........................                ............-........... 

2. ............ -........................                ............-........... 

 

 ผูบ้ริหารฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 

 1.   นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์         รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสสายบญัชีและการเงิน 

            2.   นางบุษศรา  เกตุมณี                         ผูช่้วยรองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี  

 

             คณะทาํงานเลขานุการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 
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1.   นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษรั์ตน์        เลขานุการบริษทั 

2.   นางสาววรีนุช  ขิมขาํ                       ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

 

ทีมงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เขา้ร่วมประชุม คือ  

1.  นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   

2.  นางสาวกฤติกา ก๋งเกิด 

3.  นางสาวมณฑิรา  ศิริรักษ ์   

 

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

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  
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ลาํดบัท่ีสอง เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

5. สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีส่งบตัรลงคะแนน แต่ไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือวา่

มีมติอนุมติัหรือเห็นดว้ยตามท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ  

อน่ึงผูถื้อหุ้นท่ีทาํเคร่ืองหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหน่ึงแลว้มีความประสงคท่ี์จะ

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 

นอกจากน้ีเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษทัฯ ขอเชิญผูแ้ทนจากบริษทั สํานกังาน

กฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั และ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจ

นบัคะแนนเสียงบริษทัละ 1 ท่าน 

 

พิธีกรเรียนเชิญ นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในท่ี

ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

 

              ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีให้ความสนใจมาร่วมประชุมใน

วนัน้ี และไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

 

            นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์  เลขานุการบริษทั 

เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 

 

นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษ์รัตน์ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจาํปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  29  เมษายน  2562 โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่ง
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ไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ซ่ึงการประชุมดงักล่าวมีระเบียบวาระการประชุม

ดงัต่อไปน้ี 

 วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561  

 วาระท่ี 2   รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 2561 

 วาระท่ี 3   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2561  

 วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  

                                 ธนัวาคม 2561 

 วาระท่ี  5  พิจารณาอนุมติัเร่ืองการจดัสรรทุนสาํรองและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 

 วาระท่ี  6  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 

 วาระท่ี  7  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 วาระท่ี  8  รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 

 วาระท่ี  9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

            จึงใคร่ขอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

 

มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  

29 เมษายน 2562  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -  เห็นดว้ย 12,913,275,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - งดออกเสียง  0  เสียง  

 

วาระที ่2  รับทราบรายงานกจิการประจําปี 2562 

 

 นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 ซ่ึงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงักล่าว บริษทัฯได้จดัทาํ

รายงานประจาํปี 2562 ตามรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่ง

ให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  และประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายภากร  เล่ียวไพรัตน์ 

กรรมการบริหาร รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 
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 นายภากร  เล่ียวไพรัตน์ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

สาํหรับปี 2562 ดงัน้ี 

ธุรกจิปูนซีเมนต์ 

ในปี 2562 ปริมาณการใชปู้นซีเมนตใ์นประเทศไทยอยูท่ี่ประมาณ 35 ลา้นตนั ใกลเ้คียงกบัปี 

2561 ท่ีผา่นมา เน่ืองจากมีงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งดา้นคมนาคม และการสร้างสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐานในประเทศอยา่งต่อเน่ือง  โดยบริษทัมีปริมาณขายปูนซีเมนตใ์นประเทศ เติบโตสอดคลอ้งกบั

ทิศทางเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งน้ีบริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปูนซีเมนตอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยได้

ออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เขา้สู่ตลาด ดงัน้ี 

- ปูนสําเร็จรูป TPI (M601) สําหรับซ่อมผิวคอนกรีตชนิดแข็งตวัเร็ว, ปูนสําเร็จรูป TPI  

(M670) ประเภท Non Shrink Grout ชนิดไม่หดตวั ใช้สําหรับงานเทพื้นท่ีตอ้งการความ

แข็งแรงเป็นพิเศษ,  ปูนสําเร็จรูป TPI (M671) ประเภท General Purpose Non Shrink Grout 

ชนิดไม่หดตวั ใชส้าํหรับงานทัว่ไป และปูนป้ันสาํเร็จรูป (M900)   

- สีทีพีไอ ออลซ่ีซัน่ (NP104)  

- Composite Board Light หรือบอร์ดท่ีมีความเหนียวและนํ้ าหนกัเบากว่าไฟเบอร์ซีเมนต์ถึง 

40%   

ดา้นตลาดส่งออกปูนเมด็ ปูนซีเมนต ์และผลิตภณัฑจ์ากปูนซีเมนตช์นิดอ่ืนๆ ในปี 2562 ท่ีผา่นมา 

ไดรั้บผลกระทบจากความตึงเครียดของสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัจีน ส่งผลใหค้วาม

ตอ้งการนาํเขา้ปูนเมด็ ปูนซีเมนต ์และวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ ในหลายประเทศในแถบเอเซียขยายตวัในอตัราท่ี

ลดลง นอกจากน้ีผูผ้ลิตปูนซีเมนตอ่ื์นในแถบเอเซียไดเ้พิ่มปริมาณการส่งออกโดยเฉพาะปูนเมด็ และใชก้ล

ยทุธ์ดา้นราคาเพื่อแข่งขนัในตลาด จึงส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกปูนเมด็ของไทย 

ในปี 2563 บริษทัคาดวา่ความตอ้งการใชปู้นซีเมนตใ์นประเทศจะขยายตวัเพิ่มข้ึน โดยมีปัจจยั

หนุนจากการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  ระบบขนส่งมวลชน  และระบบโครงข่ายการคมนาคม

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามนโยบายของภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชนในโครงการตาม

พื้นท่ีการก่อสร้างของภาครัฐซ่ึงจะทาํใหค้วามตอ้งการปูนซีเมนตเ์พิ่มมากข้ึนทั้งในส่วนของภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

ธุรกจิเม็ดพลาสติก LDPE / EVA   

ในปี 2562 ตลาดเมด็พลาสติกมีการแข่งขนัดา้นราคามากข้ึนโดยภาษีนาํเขา้ยงัคงอยูท่ี่อตัรา 0-5% 

ซ่ึงง่ายต่อการนาํเขา้ ทั้งน้ีสงครามการคา้ระหวา่งสองประเทศมหาอาํนาจ จีน และสหรัฐอเมริกา ไดส่้งผล

ใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ประสบปัญหาการขาดทุน 

เน่ืองจากราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติกลดตํ่าลงมาก  อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัสามารถจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ม็ด

พลาสติกไดต้ามแผนงานโดยลูกคา้ยงัคงใหค้วามเช่ือถือทั้งในดา้นคุณภาพสินคา้และบริการของบริษทัซ่ึง
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มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีบริษทัยงัไดป้รับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยลดปริมาณของเสียระหวา่ง

การเปล่ียนแปลงเกรดในขั้นตอนการผลิต ซ่ึงเป็นการลดตน้ทุนการผลิต  

ในปี 2563 บริษทัคาดวา่ตลาดเมด็พลาสติกยงัคงมีการแข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัไดพ้ฒันา

ผลิตภณัฑเ์พื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ไดแ้ก่ เมด็พลาสติก  EVA  เพื่ออุตสาหกรรมกาวร้อน รวมทั้งพฒันากาว

ร้อนท่ีมีเมด็พลาสติก EVA เป็นวตัถุดิบ นอกจากน้ีบริษทัยงัไดพ้ฒันาเมด็พลาสติก EVA สาํหรับ

อุตสาหกรรมหมึกพิมพสี์บนถุงพลาสติก ซ่ึงปัจจุบนัสามารถทาํตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีบริษทัยงัคงมี

นโยบายมุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเจาะกลุ่มตลาด Niche Market เพิ่มข้ึน 

ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัมีอตัรากาํไรท่ีสูงข้ึน 

ธุรกจิปุ๋ยชีวะอนิทรีย์ และสารเสริมชีวนะ (โปรไบโอติกส์) สําหรับสัตว์ และผลติภัณฑ์เพือ่สุขภาพ 

ในปี 2562 เศรษฐกิจภาคการเกษตรขยายตวัอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.5 เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีผา่นมา        

ซ่ึงดว้ยความร่วมมือระหวา่งกระทรวงพาณิชย ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการหาตลาดและเพิ่ม

มูลค่าสินคา้เกษตร ดว้ยการส่งเสริมการทาํเกษตรอินทรีย ์หรือสินคา้ออแกนิค ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการสูงทั้ง

ตลาดในประเทศและต่างประเทศ  ส่งผลใหเ้กษตรกรทาํการเกษตรอินทรียม์ากข้ึน ทาํใหค้วามตอ้งการใช้

ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อเป็นปัจจยัการผลิตยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงในส่วนของบริษทัจดัเป็นผูน้าํตลาดใน

ผลิตภณัฑปุ๋์ยชีวะอินทรีย ์

 ดา้นตลาดผลิตภณัฑส์ารเสริมชีวนะ (โปรไบโอติกส์) สาํหรับสัตว ์จะเห็นไดจ้ากปัญหาการ

ระบาดของโรคต่างๆ ในธุรกิจปศุสัตวแ์ละประมง โดยเฉพาะการใชย้าปฏิชีวนะ ซ่ึงไดส่้งผลต่อโรคด้ือยา

ท่ีเกิดข้ึนในผูบ้ริโภค และทาํใหผู้บ้ริโภคตระหนกัถึงอนัตรายของการใชย้าปฏิชีวนะในสัตว ์ ทาํให้

ผูบ้ริโภคหนัมาใส่ใจในการบริโภคเน้ือสัตวท่ี์ปราศจากสารอนัตราย  ไดส่้งผลใหผ้ลิตภณัฑโ์ปรไบโอติกส์

ของบริษทัเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในวงการธุรกิจปศุสัตวแ์ละประมงมากข้ึน   เน่ืองจากกระบวนการจดัการฟาร์ม

โดยใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทั ช่วยใหฟ้าร์มต่างๆไม่มีปัญหาจากโรคระบาด อาทิ เช่น โรคกุง้ตายด่วน 

(EMS) โรคปากเทา้เป่ือยในสัตวเ์ทา้กีบ (FMD) และโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร (ASF) เป็นตน้ 

ดา้นตลาดผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ซ่ึงปัจจุบนัผูบ้ริโภคไดต้ระหนกัและใส่ใจสุขภาพเพิ่มมากข้ึน  มี

การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มาจากธรรมชาติ ส่งผลใหต้ลาดผลิตภณัฑอ์อแกนิคขยายตวัสูงข้ึน ทาํใหย้อดขาย

ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของบริษทัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง อาทิ เช่น สบู่เหลว นํ้ายาขจดัคราบ และเคร่ืองด่ืมเพื่อ

สุขภาพ Pro Vita เป็นตน้ 

ในปี 2563 บริษทัคาดวา่ตลาดผลิตภณัฑปุ๋์ยอินทรีย ์สารเสริมชีวนะสาํหรับปศุสัตว ์และ

ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ จะยงัคงขยายตวัต่อเน่ือง จากการท่ีตลาดใหค้วามสนใจบริโภคผลิตภณัฑท่ี์

ปลอดภยัมากข้ึน  
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 ประธานฯ ขอให้  นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส รายงานในส่วน

กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเพื่อสังคมและการเขา้ไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

ต่อสังคม หรือ CSR ให้ท่ีประชุมทราบ  ซ่ึง นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์ ไดร้ายงานเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้

ดงัต่อไปน้ี 

ในปี 2562 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 2562 

 

วาระที ่3  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 

 

 นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน

รอบปี 2562 ตามท่ีได้จดัพิมพ์ไวใ้นรายงานประจาํปี 2562 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ใน

แบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  และได้

มอบหมายให ้นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 

นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่  ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 5 คร้ัง ในการปฏิบติัหนา้ท่ีสรุปได ้ดงัน้ี 

 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
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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 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้สนอตวัเป็น

ผูส้อบบญัชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี  จึงมี

มติเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

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 2563 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้ง

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานตามหลกัการบรรษทัภิบาลท่ีดี มีจริยธรรม มีความ

มุ่งมัน่ในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเยี่ยงมืออาชีพ  บริษทัฯ มีการพฒันาระบบ

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการ

ช่วยเหลือเก้ือกูลสังคมและดูแลใส่ใจส่ิงแวดล้อม มีการจดัทาํรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ

และเหมาะสม มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไม่ปรากฏขอ้บกพร่องอนัเป็นสาระสาํคญั 

 

จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
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มติทีป่ระชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าว 

 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจําปี 2562  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2562 

 

 นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน

ประจาํปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 

เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ 

และได้มอบหมายให้ นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ท่ีประชุม

พิจารณา 

 

              นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2562  ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีจากบริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบญัชี จาํกดั  และ

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  แลว้ ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให ้นางบุษศรา เกตุมณี               

ผูช่้วยรองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 งบการเงินรวมของบริษทั ประจาํปี 2562  มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2562 ตามรูปแบบ

รหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 

สรุปรายการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญในปี 2562 

 

         หน่วย : ล้านบาท 

 2562 2561 ผลต่าง เพิ่ม(ลด) 

สินทรัพยร์วม 114,368 110,488 3,880 

หน้ีสินรวม 62,875 59,551 3,324 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 51,493 50,937 556 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้(บาท) 2.68 2.63 0.05 

รายไดจ้ากการขายรวม 37,041 34,993 2,048 

รายไดร้วม 39,268 37,315 1,953 

กาํไรจากการดาํเนินงาน(สุทธิ) 4,210 2,868 1,342 

กาํไรสาํหรับปี 2,765 1,425 1,340 

กาํไรต่อหุน้(บาท) 0.073 0.016 0.057 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 

 

จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -  เห็นดว้ย  13,564,538,766  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - งดออกเสียง  1  เสียง  

 

            ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี ้

 

- คุณศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. ประเด็นรายไดค้่าเช่ารถบรรทุก ทาํไมถึงลดลงเกือบ 50%  

                               นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า 

เน่ืองจากรถบรรทุกมีอายกุารใชง้านนาน และรถบางส่วนไดถู้กตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้จึงมีการลดค่าเช่าลง 

2. ประเด็นรายไดจ้ากการขายอะไหล่ ทาํไมถึงลดลงถึง 70% 

                               นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา่  การ

ขายอะไหล่ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีขายออกไป และเป็นการขายมูลค่านอ้ยมาก  ซ่ึงไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน  

3. ประเด็นการบนัทึกรายการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์อะไรท่ีเป็นสาระสาํคญับา้งในปี 2562 

                               นายประเสริฐ  อทิธิเมฆนิทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา่  มีการ

ตั้งสาํรองหน้ี(PROVISION) ของลูกหน้ี ซ่ึงอยูใ่นระดบั 10 ลา้นบาท 

4. ประเด็นรายได้อ่ืนๆ ในหน้า 147 ของรายงานประจาํปี 2562 ในส่วนงบการเงินท่ีระบุ

จาํนวน 402,018,000 บาท มาจากอะไร 

                                นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  รองผู้ จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า  

รายได้อ่ืนส่วนใหญ่ เป็นกรณีท่ีมีการเคลมประกันภัยจากอุบติัเหตุของโรงไฟฟ้า  เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ทาํ

ประกนัภยัแบบ ALL RISK ครอบคลุมทรัพยสิ์นทั้งหมด และรายไดค้่าเช่าเคร่ืองคดัแยกขยะ 

 

- คุณสถาพร  ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัประเด็นอตัรากาํไรขั้นต้นดีข้ึน

ตลอด 3  ปี ติดต่อกนั เพราะอะไร 
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                                นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  รองผู้ จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า 

เน่ืองจากธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ามีการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (EGAT) เพิ่มข้ึน  โดยได้

ค่าส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (ADDER) จาํนวน 3.50 บาท ต่อหน่วย 

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจําปี 2562 

 

5.1 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารอง ประจําปี 2562 

 

นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่

อาวุโส  เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 จาํนวน 278,751,842.78 บาท (จากงบการเงินเฉพาะของกิจการ)  โดยในกรณีท่ีบริษทัฯ มีผลการ

ดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิ  บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นั้น  

  ดงันั้น บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 2562 ตามงบการเงิน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (หา้) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ในการน้ี

บริษทัฯ จึงจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจาํนวน 13,937,600 บาท รวมเป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมายทั้งส้ิน 850,858,219.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.44 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ    บริษทัฯ  จึง

ใคร่ขอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัใหมี้การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 

จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรทุนสํารองประจาํปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง

ดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย  13,571,244,806  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ 

                  ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

       -   ไม่เห็นดว้ย  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา 

                  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

       -   งดออกเสียง  0  เสียง  

 

5.2         รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจําปี 2562                
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                 นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่

อาวุโส  เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ีประชุม  

 

                 นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์ ไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมทราบวา่  การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 โดยคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาก

กาํไรสะสม(ท่ียงัไม่จดัสรร) ของบริษทัฯ  จาํนวน 2 คร้ัง  รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.06 

บาท  เป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 1,150,830,000 บาท    บริษทัฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี 1 ใน

อตัราหุน้ละ 0.03 บาท ต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนรวม 575,415,000.00 บาท เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562   

และคร้ังท่ี 2 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจาํนวนรวม 575,415,000.00 บาท  เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 

2563   ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลคร้ังท่ี 2 น้ีเป็นการจ่ายเงินปันผลระกวา่งกาลประจาํปี 2562  

เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผูถื้อหุน้จากการเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกาํหนด  เน่ืองจากรัฐบาลไดมี้การประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร และผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดมี้การออก

ประกาศสั่งปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราวเพื่อควบคุมและแกไ้ขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (โรค COVID-19) อีกทั้งขอความร่วมมือใหง้ดกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมตวักนั

ของกลุ่มคนจาํนวนมาก เช่น การประชุม ซ่ึงมีความเส่ียงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค    ดงันั้น

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงจะไม่เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 อีก   

แต่ขอนาํเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลมารายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบเพื่อเป็นไปตาม

แนวทางท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (กระทรวงพาณิชย)์  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ต.ล.ท.”) ไดใ้หแ้นวทาง

ปฏิบติัแก่บริษทัจดทะเบียนไว ้

 

       จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมรับทราบการรายงานดงักล่าว 

 

วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 

 

 นายขนัธ์ชัย  วิจกัขณะ ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  นาํเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2563 
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นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการของบริษทัฯได้พิจารณาแล้ว

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็น

สํานกังานสอบบญัชี และมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 ดงัน้ี 

             1. อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 ไดแ้ก่ 

   - นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 หรือ 

   - นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195 หรือ  

   - นายณฐัพงศ ์ ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8829 

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของ

บริษทัฯ 

 2. อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แลว้) เป็น

จาํนวนเงิน 5,680,000 บาท (ค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 เป็นเงิน 5,680,000 บาท) ซ่ึง

เท่ากบัปี 2562    ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 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 2563  โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT 

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

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการจดัทาํงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการ

ลงทุน เป็นตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 - เห็นดว้ย  13,521,648,887  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.6345  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - ไม่เห็นดว้ย  49,608,819  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.3655  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - งดออกเสียง  0  เสียง 

 

วาระที ่7  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
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นายขันธ์ชัย  วิจักขณะ ประธานท่ีประชุม ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ    จงพิทักษ์รัตน์ 

เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้ถลงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

 

            นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษรั์ตน์  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่  ในปี 2563 น้ี มีกรรมการท่ีครบรอบออกตาม

วาระจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

              1.  นายขนัธ์ชยั วจิกัขณะ  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

              2.  นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 

              3.  นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ กรรมการบริหาร 

              4.  นายทยติุ ศรียกุตสิ์ริ  กรรมการบริหาร 

              5.  นายมนสั สุขสมาน  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

  โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดงักล่าว มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็น ประธานกรรมการ  

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 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 

  

มติที่ประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง0กรรมการ

ต่อไปอีกวาระหน่ึงและมีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนาม

ดงัน้ี 

              1.  นายขนัธ์ชยั วจิกัขณะ  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

              2.  นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 

              3.  นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ กรรมการบริหาร 
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              4.  นายทยติุ ศรียกุตสิ์ริ  กรรมการบริหาร 

              5.  นายมนสั สุขสมาน  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 - เห็นดว้ย  13,068,420,885  เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.2948  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - ไม่เห็นดว้ย  502,842,821  เสียง คิดเป็นร้อยละ  3.7052  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - งดออกเสียง  0  เสียง 

 

วาระที ่8  รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

              นายขนัธ์ชัย  วิจกัขณะ  ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษ์รัตน์ เลขานุการบริษทั  

เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 

             นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษ์รัตน์ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

ประจาํปี 2553 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2553 ไดมี้มติอนุมติัหลกัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั

ฯ โดยมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษทัฯ โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นตน้ไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลง

เป็นอยา่งอ่ืนนั้น 

บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนให้ท่ีประชุมรับทราบว่าสําหรับค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ 

จาํนวน 14 ท่าน ได้รับในปี 2562 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสรวมเป็นเงินทั้งส้ิน

จาํนวน 24,571,575.- บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.06 ของรายได้รวมของบริษทัฯ (รายได้รวมของ

บริษทัฯ ปี 2562 มีจาํนวน 39,268,474,992.04 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2562 ตาม

รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้   

 

มติทีป่ระชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบการรายงานดงักล่าว 

 

วาระที ่9   พจิารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิม่เติมในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึงรวมไม่         

                 เกนิ 60,000 ล้านบาท  โดยเป็นวงเงินในลกัษณะหมุนเวยีน (revolving) (เฉพาะของบริษัท  

                 ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน)) 
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 นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ดัการ

ใหญ่อาวโุส เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 

นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่  ตามท่ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ได้

อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงิน 25,000 ลา้นบาท และ 10,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยต่อมา

บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูห้ลายคร้ัง เพื่อนาํเงินไปชาํระหน้ีหุ้นกูท่ี้ครบกาํหนด ลงทุนในเคร่ืองจกัร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน ส่งผลใหใ้นปัจจุบนับริษทัมีวงเงินคงเหลือใน

การออกหุน้กูจ้าํนวน  4,772  ลา้นบาท นั้น    

เพื่อเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ  ลดตน้ทุนทางการเงิน และ/หรือ เพื่อ

รองรับการลงทุนของกลุ่มบริษทั จึงเรียนเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัออก และเสนอขาย

หุน้กูเ้พิ่มเติมในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึงรวมไม่เกิน 60,000 ลา้นบาท โดยเป็นวงเงินในลกัษณะ

หมุนเวยีน (revolving) (เฉพาะของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน)) โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี 

 

ชนิด หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ และ/หรือ ดอ้ยสิทธิ และ/หรือ 

มีหลกัประกนั และ/หรือ ไม่มีหลกัประกนั) ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ

ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออกและเสนอขายหุน้

กูใ้นแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุ้น

กู้ 

วงเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึง รวมไม่เกิน 60,000,000,000 บาท (หกหม่ืนลา้นบาท) หรือ เงินสกุล

ต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจาํนวนดงักล่าว โดยเป็นวงเงินในลกัษณะหมุนเวยีน 

(revolving) (เฉพาะของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน)) 

อายุ ไม่เกิน 10 ปี นบัตั้งแต่วนัออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว เวน้แต่กรณีของหุน้กูท่ี้ครบกาํหนดไถ่ถอนเม่ือมีการ

เลิกกิจการ (Perpetual Debenturte) ซ่ึงจะไม่มีการกาํหนดอาย ุ

การเสนอขาย เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว โดยสามารถยืน่คาํขออนุญาตในลกัษณะรายคร้ัง 

และ/หรือในลกัษณะโครงการ และ/หรือ ในลกัษณะหมุนเวยีน (revolving) ใหแ้ก่ประชาชนเป็นการ

ทัว่ไป และ/หรือ ใหแ้ก่ผูล้งทุนในวงจาํกดั โดยเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราว

เดียวกนั หรือต่างคราวกนั  ตามประกาศ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”)  และ/หรือ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอ

ขายหุน้กูน้ั้น 
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การไถ่ถอนก่อน

กาํหนด 

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมี หรือ ไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด และ/หรือ บริษทัมี หรือ ไม่มีสิทธิขอไถ่

ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขการออกหุ้นกูใ้นแต่ละคราว 

อตัราดอกเบีย้ ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู ้หรือตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กู ้ท่ีได้

ออกในคราวนั้น ทั้งน้ี ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สาํนกังาน 

ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอ

ขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อาํนาจกาํหนด

รายละเอยีดอืน่ๆ  

มอบหมายใหค้ณะกรรมการ รวมถึงบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย หรือ ฝ่ายจดัการของบริษทั ใหมี้

อาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 

(1) กาํหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู ้รวมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบ้ีย อายุ การไถ่

ถอน การแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตลอดจนกาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย ซ่ึง

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงราคา วธีิการ และระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

(2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือ หลกัทรัพย ์

และ/หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ในกรณีท่ีจะต้องมีการแต่งตั้ งตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีเห็นควร 

(3) ติดต่อ เจรจา เขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ขอ้มูล ยื่น

เอกสาร หลกัฐาน กบัสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ

เสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว ตลอดจนดาํเนินการใดๆ ท่ี เก่ียวขอ้ง หรือจาํเป็นไดทุ้กประการตามท่ี

เห็นสมควร 

 

                จึงใคร่ขอเสนอให้ท่ีประชุมไดโ้ปรดพิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ ออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พิ่มเติม

ในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึงรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาท  โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน 

(revolving) (เฉพาะของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน)) 

 

มติทีป่ระชุม  :   ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พิ่มเติมในวงเงิน ณ 

ขณะใดขณะหน่ึงรวมไม่เกิน 60,000 ลา้นบาท  โดยเป็นวงเงินในลกัษณะหมุนเวียน (revolving) (เฉพาะ

ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน)) ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ดงัน้ี 

 -  เห็นดว้ย  13,563,284,296  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9405  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 -  ไม่เห็นดว้ย  8,079,410  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0595  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 -  งดออกเสียง  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่10   พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 

                -ไม่มี- 

 

               ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี ้

 

- คุณสิทธิโชค บุญวณชิย์  ผู้ถือหุ้น  ไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองการขนส่งสินคา้ทาง

รางท่ีผา่นมาและในอนาคตมีแนวโนม้เป็นอยา่งไร 

                               นายประชัย  เลีย่วไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ช้ีแจงวา่ มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนไปเร่ือย  ๆ 

ทั้งน้ี แลว้แต่ความสะดวกของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีจะมีขนาดไหน 

 

               - คุณสมคิด  วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น  ไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองกาํไรสะสมของบริษทัฯ ยงั

เหลืออยูเ่ท่าไร 

              นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า สําหรับกาํไร

สะสมท่ียงัไม่จดัสรรของบริษทัฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีอยูจ่าํนวน 10,676,370,000 บาท  

 

- ทางผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามเก่ียวกบัหุน้กูท่ี้บริษทัจะออก สามารถออกเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

ไดห้รือไม่ 

                       นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า หุ้นกู้ท่ี

บริษทัฯ จะออกสามารถออกเป็นหุน้กูทุ้กประเภท ซ่ึงรวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ย 

 

- MR.BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามเก่ียวกบัวา่ ทาํไมบริษทัฯ ไม่

ออกเป็น Perpetual Bond โดยมีระยะเวลาการกู ้30 ปี 

นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า การออก 

Perpetual Bond จะมีต้นทุนทางการเงินทีสู่ง  

 

 

  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลา

มาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีและขอปิดการประชุม 
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ปิดการประชุมเวลา  18.00  นาฬิกา 

 

                                                                     ขันธ์ชัย  วจัิกขณะ      

                 ลงช่ือ                                                       ประธานทีป่ระชุม 

                                                                        (นายขันธ์ชัย  วจัิกขณะ)  

 

                                                                 นิติสิทธ์ิ  จงพทิกัษ์รัตน์ 

                 ลงช่ือ                                                       เลขานุการบริษัท 

                                                                    (นายนิติสิทธ์ิ  จงพทิกัษ์รัตน์) 

 

 

 

 

26 
 


	Uวาระที่ 7  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
	วาระที่ 8  รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

