
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่22 เมษายน 2564 

ณ ห้องประชุมช้ัน 9  อาคารทพีไีอ ทาวเวอร์ 
เลขที ่26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

 

 
เร่ิมการประชุมเวลา  16.30  นาฬิกา 
 

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทาํหนา้ท่ีพิธีกรในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (“พิธีกร”) 
ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  

 
เน่ืองจากปัจจุบนัยงัอยูใ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษทัฯ จึงไดก้าํหนด

มาตรการและแนวปฏิบติัสําหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมตามขอ้กาํหนด แนวทาง และคาํแนะนาํของส่วนราชการ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและป้องกนัการแพร่ระบาด อนัอาจก่อให้เกิด
ความล่าชา้และทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไม่ไดรั้บความสะดวก นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจาํเป็นตอ้งควบคุมให้การ
ประชุมสั้ นกระชบัเพื่อลดเวลาท่ีคนจาํนวนมาก มารวมอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั และจดัสถานท่ีให้มีการเวน้
ระยะห่างระหวา่งบุคคลอยา่งนอ้ย 1 เมตรทุกจุด  ซ่ึงทาํให้ไม่สามารถรองรับคนจาํนวนมากได ้บริษทัฯ จึง
ใคร่ขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้และหรือผูรั้บมอบฉนัทะ (“ผูเ้ขา้ร่วมประชุม”) ดงัน้ี 
             1. การคดักรองและการลงทะเบียน  
                 กรณีท่านผูถื้อหุ้น และหรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงค์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ขอความกรุณา
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทาํความเขา้ใจมาตรการและแนวทางปฏิบติัตนในการเขา้ร่วมประชุม และขอความร่วมมือ 
ในการปฏิบติัตามกระบวนการและขั้นตอนการคดักรองโรคอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปิดบงัขอ้เท็จจริง ทั้งน้ี 
การปกปิดขอ้มูลขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัประวติัการเดินทางอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558  

     1.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายผา่นเคร่ืองหรือกลอ้งตรวจวดั หากพบผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ 
จาม มีนํ้ามูก เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาดาํเนินการใหเ้ขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม  
                 1.2 บริษทัฯ จะจดัให้มีการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอยา่งนอ้ย 1 เมตร เพื่อลดความแออดัของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมในจุดต่างๆ บริเวณสถานท่ีประชุม อาทิเช่น จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน 
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รวมถึง จาํกดัจาํนวนผูใ้ชลิ้ฟทใ์นแต่ละรอบ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่น
อาคารและสถานท่ีประชุม และทาํความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลท่ี์บริษทัฯ จดัเตรียมไวต้ามจุดต่างๆ  
                 1.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งลงทะเบียนเขา้-ออกอาคารและสถานท่ีประชุม ตามแบบฟอร์มท่ีฝ่าย
อาคารทีพีไอทาวเวอร์กาํหนด หรืออาจใชโ้ทรศพัทมื์อถือสแกนรหสัคิวอาร์(QR Code) ผา่นแพลตฟอร์มไทย
ชนะ โดยบริษทัฯ และหรือฝ่ายอาคารทีพีไอทาวเวอร์จะจดัเตรียม QR Code สําหรับลงทะเบียนเขา้ร่วมการ
ประชุม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน และสําหรับลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมและป้องกนัการแพร่ ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19  
                 1.4 บริษทัฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนเท่านั้นเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้   โดยไม่อนุญาตใหผู้ติ้ดตามเขา้หอ้งประชุม  
                 1.5 บริษทัฯ ของดให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและ
เคร่ืองด่ืมในบริเวณสถานท่ีประชุม เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสฯ  
             2. การเขา้ร่วมประชุม  
                 2.1 บริษทัฯ ไดจ้ดัท่ีนัง่ในหอ้งประชุม โดยเวน้ระยะห่างระหวา่งเกา้อ้ีประมาณ 1 เมตร ทาํให้ท่ีนัง่
ในห้องประชุมหลกั มีจาํนวนจาํกดัเพียง  50 ท่ีนัง่  และเม่ือท่ีนั่งในห้องประชุมหลกัเต็มแลว้ ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมจะไม่สามารถเขา้ห้องประชุมหลกัไดอี้ก โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท่ีนัง่สํารองนอกห้องประชุม จึงใคร่ขอ
ความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนนัง่ตามท่ีนัง่ท่ีกาํหนดเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกหรือเปล่ียนท่ีนัง่ไดต้ลอด
การประชุม)  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการระบุตวั ควบคุม และป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส  
                 2.2 บริษทัฯ จะงดการใชไ้มโครโฟนสาํหรับการสอบถามในหอ้งประชุม ขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ี
ประสงคจ์ะสอบถาม โปรดเขียนคาํถามลงในกระดาษพร้อมกบัเขียนช่ือและนามสกุลของท่านผูถื้อหุ้น ส่ง
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีแทน โดยบริษทัฯ จะตอบคาํถามในห้องประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนน
เสียงเท่านั้น  

 จากมาตรการการจดัประชุมดงักล่าวขา้งตน้ หากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวนมากหรือเดินทาง
มาถึงพร้อมกนัหลายท่าน อาจทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในขั้นตอนต่างๆ  บริษทัฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวก
มา ณ โอกาสน้ี 

 
ขณะน้ีเวลา  16.30  นาฬิกา บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด 18,392  ราย จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด 19,180,500,000 หุ้น (สําหรับจาํนวนหุ้นท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืนกลบัมา และบริษทัฯ ถืออยูน่ั้น จาํนวน 
54,013,100 หุน้ ไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิ
รับเงินปันผล)   ซ่ึงมีหุ้นท่ี มีสิทธิเข้า ร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจํานวน 
19,126,486,900 หุน้ แบ่งเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 42 ราย จาํนวนหุ้น 4,321,260,865 
หุน้  และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนจาํนวน 116 ราย  จาํนวนหุ้น 9,815,094,472 หุ้น รวมผู ้
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ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนจาํนวน 158 ราย นับจาํนวนหุ้นรวมกนัทั้งส้ิน 14,136,355,337 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
73.91 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.  นายทวชิ  เตชะนาวากุล                กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
          11.  นายพิเศษ  เอ่ียมสกุลรัตน์       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
          12.  นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์             กรรมการ 
 
กรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากมีเหตุจาํเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน ไดแ้ก่ 

1. นายพรพล  สุวรรณมาศ                       กรรมการ 
            2. นายมนสั  สุขสมาน                    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
                                                                        (ไดถึ้งแก่กรรม เม่ือวนัท่ี 16  เมษายน 2564) 

 
 ผูบ้ริหารฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 
 1.   นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์         รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสสายบญัชีและการเงิน 
            2.   นางบุษศรา  เกตุมณี                         ผูช่้วยรองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี  
 
             คณะทาํงานเลขานุการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 

1.   นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษรั์ตน์        เลขานุการบริษทั 
2.   นางสาววรีนุช  ขิมขาํ                       ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
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ทีมงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เขา้ร่วมประชุม คือ   
1.  นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   
2.  นายฉตัรศรณ์  ลิขิตพิพฒันะกุล 
3.  นางสาวมณฑิรา  ศิริรักษ ์   
 
ทีมงานท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ จากบริษทั เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮี จาํกดั เขา้ร่วม

ประชุมคือ  
1.  นายวรีะ  คาํมี  
2.  นางสาวนิโลบล  ตั้งประสิทธ์ิ 

 
 พิธีกรช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมทราบดงัน้ี 
 1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะแบ่งแยก
จาํนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้ง
ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
 2. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัฯ กาํหนดวา่ เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
    - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษทัฯ ได้นาํระบบบาร์โคต้มาใช้ในการนับ
คะแนนเสียง   ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงให้ทาํเคร่ืองหมาย หรือ ×ในช่อง ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนท่ีไดม้อบใหต้อนลงทะเบียน และเม่ือลงคะแนนเรียบร้อยแลว้จะมีเจา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนน
เพื่อนาํไปนบัคะแนนต่อไป 

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการ
ยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน สําหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงเห็นดว้ยไม่ตอ้งส่ง
บตัรลงคะแนนโดยจะถือวา่ผูไ้ม่ส่งบตัรลงคะแนนมีมติอนุมติัหรือเห็นดว้ยตามท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายเสนอ และบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเรียงตามลาํดบัการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ลาํดบัแรก เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีลงมติไม่เห็นดว้ย และ  
ลาํดบัท่ีสอง เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 
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5. สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีส่งบตัรลงคะแนน แต่ไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือวา่มี
มติอนุมติัหรือเห็นดว้ยตามท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ  

อน่ึงผูถื้อหุ้นท่ีทาํเคร่ืองหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหน่ึงแล้วมีความประสงค์ท่ีจะ
เปล่ียนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอ่ืน  กรุณาขีดฆ่าช่องท่ีไม่ประสงคจ์ะลงคะแนนพร้อมลงช่ือกาํกบั
การขีดฆ่าดว้ยและทาํเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนใหม่ 

กรณีบตัรเสียจะถือวา่ผูถื้อหุน้งดออกเสียง 
หากเป็นการส่งบตัรลงคะแนนผดิวาระถือวา่ท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบัการลงมติในวาระนั้น 
6.การนบัผลการลงคะแนนเสียง 
6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียงของ

ผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง หรือ บตัรเสีย หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมซ่ึงส่วนท่ีเหลือจะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย 

6.2 ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานมอบหมายจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงทีละ
วาระเรียงตามลาํดบัวาระการประชุม และเพื่อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหวา่งรอการนบัคะแนนเสียง ประธานฯ 
จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลาํดบัถดัไป 

นอกจากน้ีเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษทัฯ ขอเชิญผูแ้ทนจากบริษทั สํานักงาน
กฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั และ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนบั
คะแนนเสียงบริษทัละ 1 ท่าน 

 
พิธีกรเรียนเชิญ นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในท่ี

ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
(ประธานท่ีประชุมกล่าวต่อท่ีประชุมเพ่ือเป็นการไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของ นายมนัส  สุขสมาน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี  16 เมษายน 2564)  
            ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีให้ความสนใจมาร่วมประชุมในวนัน้ี 
และไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
            นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์  เลขานุการบริษทั 
เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 
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นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 4  สิงหาคม 2564 โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผู ้
ถือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ซ่ึงการประชุมดงักล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562  
 วาระท่ี 2   รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 2562 
 วาระท่ี 3   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562  
 วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2562  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  
                             ธนัวาคม 2562 
 วาระท่ี  5  พิจารณาอนุมติัเร่ืองการจดัสรรทุนสาํรอง และรับทราบการจ่ายเงินปันผล 
                             ระหวา่งกาล ประจาํปี 2562 
 วาระท่ี  6  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 
 วาระท่ี  7  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 วาระท่ี  8  รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 
            วาระท่ี  9  พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติมในวงเงิน ณ ขณะ 
                             ใดขณะหน่ึงรวมไม่เกิน 60,000 ลา้นบาท  โดยเป็นวงเงินในลกัษณะหมุนเวยีน  
                             (revolving) (เฉพาะของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน)) 
             วาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
            จึงใคร่ขอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
 
มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  4 
สิงหาคม 2564  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 -    เห็นดว้ย  14,134,684,651  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นดว้ย  200  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 -   งดออกเสียง  2,304,000  เสียง  
 
วาระที ่2  รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2563 
 
 นายขนัธ์ชัย  วิจกัขณะ ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ซ่ึงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงักล่าว บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงาน
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ประจาํปี 2563 ตามรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น
พร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภากร  เล่ียวไพรัตน์ กรรมการบริหาร 
รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 
 
 นายภากร  เล่ียวไพรัตน์ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับปี 
2563 ดงัน้ี    
ธุรกจิปูนซีเมนต์ 

ในปี 2563 ปริมาณการใชปู้นซิเมนตใ์นประเทศไทยอยูท่ี่ประมาณ 33-34 ลา้นตนั ลดลงเม่ือเทียบกบั
ปี 2562 ท่ีผ่านมา เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19  อย่างไรก็ตามยงัมีงาน
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งด้านคมนาคมและการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศอย่าง
ต่อเน่ือง จึงทาํใหป้ริมาณการใชปู้นซิเมนตล์ดลงไม่มาก  

ส่วนดา้นตลาดส่งออกปูนเมด็ ปูนซิเมนต ์และผลิตภณัฑก่์อสร้างอ่ืนๆ ในปี 2563 ก็ไดรั้บผลกระทบ
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทัว่โลกเช่นกนั ส่งผลให้การขยายตวัของภาคการก่อสร้างใน
หลายๆ ประเทศในแถบเอเชีย ซ่ึงเป็นตลาดหลกัในการนาํเขา้ปูนเมด็ลดลง 

ในส่วนของบริษทั ปริมาณขายปูนเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา โดยบริษทัยงัคงเดินหน้าพฒันา
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงรวมถึงไฟเบอร์ซิเมนต์ นวตักรรมสีทาอาคาร และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ อย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ปูน
สาํเร็จรูป TPI (M601) สําหรับซ่อมผิวคอนกรีตชนิดแข็งตวัเร็ว ปูนสําเร็จรูป TPI  (M670) ประเภทไม่หดตวั 
(Non Shrink Grout) ใช้สําหรับงานเทพื้นท่ีตอ้งการความแข็งแรงเป็นพิเศษ  ปูนสําเร็จรูป TPI (M671) 
ประเภทไม่หดตวัใชส้ําหรับงานทัว่ไป  (General Purpose Non Shrink Grout) ปูนป้ันสําเร็จรูป (M900)  และ
สีทีพีไอ ออลซ่ีซัน่ (NP104) เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษัทได้พฒันาเทคโนโลยีชั้ นสูง มาใช้ในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง ซ่ึงจะสามารถลดตน้ทุนการผลิตปูนซิเมนต์ลงได ้โดยสามารถใช้ขยะ
ชุมชนเพื่อทดแทนถ่านหิน ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงท่ีก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจก โครงการน้ีจะทยอยแลว้เสร็จตั้งแต่ปี 
2564 -2565 ดงันั้นตั้งแต่ปี 2565 เป็นตน้ไป บริษทัจะสามารถนาํขยะชุมชนจากพื้นท่ีในแหล่งชุมชนต่าง ๆ 
จาํนวนประมาณ  2.7 ลา้นตนัต่อปี มาใชท้ดแทนถ่านหิน เป็นการช่วยแกปั้ญหาการเน่าเหม็นของขยะมูลฝอย
ท่ีกองลน้เตม็พื้นท่ีซ่ึงกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งยงัสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกไดป้ระมาณ 
6.5 ลา้นตนัต่อปี โดยบริษทัจดัเป็นผูผ้ลิตปูนซิเมนต์แห่งแรกของประเทศไทยท่ีสามารถนาํขยะมาใช้เป็น
เช้ือเพลิงแทนถ่านหินได ้

ในปี 2564 บริษทัคาดวา่ความตอ้งการใชปู้นซิเมนตใ์นประเทศจะใกลเ้คียงกบัปี 2563 โดยมีปัจจยั
หนุนจากการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  ระบบขนส่งมวลชน  และระบบโครงข่ายการคมนาคมใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามนโยบายของภาครัฐ ส่วนของภาคเอกชนจะชลอตวัลงบา้งตามภาวะเศรษฐกิจ 
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ธุรกจิเม็ดพลาสติก LDPE / EVA   
ในปี 2563 ตลาดเมด็พลาสติกมีการแข่งขนัดา้นราคาสูงข้ึน โดยภาษีนาํเขา้ยงัคงอยูท่ี่อตัรา 0-5% ซ่ึง

ง่ายต่อการนาํเขา้ ทั้งน้ีขอ้พิพาททางการคา้ระหวา่งสองประเทศมหาอาํนาจ จีน และสหรัฐอเมริกา ตลอดจน
ความผนัผวนของตลาดนํ้ามนัดิบโลก รวมถึงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ลว้นส่งผลกระทบให้
ผูป้ระกอบการต่างเผชิญปัจจยัเส่ียง และความทา้ทายดา้นความสามารถในการปรับตวั  

โดยในส่วนของบริษทัปริมาณการขายเมด็พลาสติกเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา โดยบริษทั
สามารถมีกาํไรในระดบัท่ีน่าพอใจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า  

ทั้งน้ี ในปี 2563 ท่ีผา่นมา บริษทัไดล้งทุนเพื่อพฒันาปรับปรุงเคร่ืองจกัร เพื่อเพิ่มกาํลงัการผลิต EVA 
เกรดพิเศษท่ีมี Margin สูง และทาํใหบ้ริษทัมีความยดืหยุน่ในการเลือกผลิตสินคา้ท่ีบริษทัมีความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั โดยคาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จในปี 2564  

ในปี 2564 บริษทัคาดวา่ตลาดยงัคงมีการแข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งจากผูผ้ลิตรายใหม่ โดยเฉพาะใน
ประเทศจีน โดยในส่วนของบริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ เมด็พลาสติก  
EVA  เพื่ออุตสาหกรรมกาวร้อน รวมทั้งพฒันากาวร้อนท่ีมีเมด็พลาสติก EVA เป็นวตัถุดิบ นอกจากน้ีบริษทั
ยงัไดพ้ฒันาเมด็พลาสติก EVA สาํหรับอุตสาหกรรมหมึกพิมพสี์บนถุงพลาสติก ซ่ึงปัจจุบนัสามารถทาํตลาด
ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยบริษทัมีนโยบายมุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเจาะกลุ่มตลาด 
Niche Market เพิ่มข้ึน ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัมีอตัรากาํไรท่ีสูงข้ึน 
 
ธุรกจิปุ๋ยชีวะอนิทรีย์ และสารเสริมชีวนะ (โปรไบโอติกส์) ส าหรับสัตว์ และผลติภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

ในปี 2563 ตลาดปุ๋ยชีวะอินทรีย ์ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาโรคระบาด COVID- 19 ทาํ
ใหสิ้นคา้เกษตรราคาตกตํ่า โดยปริมาณขายปุ๋ยชีวอินทรียข์องบริษทัสอดคล้องกบัทิศทางของตลาด อยา่งไรก็
ตามในปี 2564 บริษทัคาดวา่ตลาดปุ๋ยชีวอินทรียจ์ะขยายดีข้ึน  

ดา้นธุรกิจปศุสัตวแ์ละประมง  ในปี 2563 ท่ีผา่นมา พบปัญหาการระบาดของโรคต่างๆ ทาํใหมี้การ
ใชย้าปฏิชีวนะในฟาร์มสัตว ์อยา่งไรก็ตามผูบ้ริโภคใหค้วามใส่ใจบริโภคเน้ือสัตวท่ี์ปราศจากสารเคมี ส่งผล
ใหป้ริมาณขายสินคา้โปรไบโอติกส์ของบริษทัเพิ่มข้ึน โดยในปี 2564 คาดวา่ตลาดสินคา้โปรไบโอติกส์
สาํหรับสัตว ์จะยงัคงมีแนวโนม้ท่ีขยายตวัสูงข้ึนจากการระบาดใหญ่ของโรค COVID-19 บริษทัไดป้รับตวั
เขา้สู่ภาวะ New Normal โดยไดน้าํเสนอผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสุขอนามยัท่ีปราศจากสารเคมี ไดแ้ก่ ไบโอน็อ
คแบบผงสาํหรับชงด่ืม เพื่อฆ่าเช้ือแบคทีเรียและไวรัส   ผลิตภณัฑไ์มโครมน็อคโซลูชัน่ และไมโครมน็อ
คแบบผง สาํหรับใชฉี้ดพน่บริเวณท่ีพกัอาศยั เพื่อลดปริมาณเช้ือก่อโรคจากแบคทีเรียและไวรัส และนํ้ายา
บว้นปาก ซ่ึงผลิตภณัฑด์งักล่าวขา้งตน้ไดผ้า่นการทดสอบและรับรองโดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
และศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีประสิทธิภาพในการทาํลายเช้ือไวรัส ไดแ้ก่  SARS-
CoV2, PRRS, PDCoV, PCV2 และ RVA เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมี Biosan เพื่อใชป้รับปรุงคุณภาพนํ้า ซ่ึงได้
ผา่นการทดสอบจากศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส  รายงานในส่วนของ

รายงานความย ัง่ยืน และการเขา้ไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริษทัฯต่อสังคมหรือ ESG ให้ท่ี
ประชุมทราบ  

นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์ ไดร้ายงานเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ดงัต่อไปน้ี 
ในปี 2563 ท่ีผา่นมา บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ตระหนกัถึงบทบาทท่ี

สําคัญในการดําเนินธุรกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาลท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 
(Environmental Social Governance : หรือ ESG ) ซ่ึงในปี 2564 ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์กาํหนดให้บริษทัจดทะเบียน ตอ้งมีการมีเปิดเผยขอ้มูลดา้นความย ัง่ยืนท่ีรวมอยู่ใน
กระบวนการทางธุรกิจ (ESG in-process) ตั้งแต่รอบปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2564  นอกจากน้ีการกูเ้งิน
ของบริษทัฯ ทางสถาบนัทางการเงินก็พิจารณาจากบริษทัฯ ท่ีมีการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืเช่นเดียวกนั 

ท่ีผา่นมา บริษทัฯ มุ่งเนน้การเติบโตอยา่งสมดุลในทุกมิติ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
(Bio Circular-Green Economy-BCG) บนพื้นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเป็นบริษทัฯท่ีเติบโต
อยา่งย ัง่ยืนในระดบัสากลต่อไป  กลุ่มทีพีไอโพลีนไดพ้ฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพโรงปูนซิเมนตอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง รวมถึงการปรับปรุงเคร่ืองจกัรผลิตปูนซิเมนตใ์ห้สามารถนาํเช้ือเพลิงขยะมาใชแ้ทนเช้ือเพลิงถ่าน
หินไดบ้างส่วน โดยสามารถลดมลภาวะขยะของประเทศผ่านกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ ภายใตแ้นวคิด 
zero waste  หรือการทาํให้ขยะเหลือศูนย ์โดยบริษทัเป็นโรงปูนซิเมนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย ท่ีสามารถ
นาํเช้ือเพลิงขยะมาใช้แทนเช้ือเพลิงถ่านหิน โดยโครงการดงักล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 -2565     
สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดป้ระมาณ 6.5 ลา้นตนัต่อปี พร้อมแกปั้ญหา
ขยะมูลฝอยไดถึ้ง 2.7 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงเป็นการดาํเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี)  

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัให้การสนับสนุนกิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้ งด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ศาสนาสังคม การศึกษา โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมวีดีทศัน์ให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บชมดงัต่อไปน้ี  ขอ
เรียนเชิญรับชมวดีีทศัน์ค่ะ  (หลงัจากนั้นบริษทัฯ ไดเ้ปิดวีดีทศัน์เก่ียวกบักิจกรรมสําคญัของบริษทัฯ ให้ผูถื้อ
หุน้ไดรั้บชม) 

 
จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 

มติทีป่ระชุม :   ท่ีประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจาํปี 2563 
 
วาระที ่3  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 
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 นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รอบปี 253 ตามท่ีไดจ้ดัพิมพไ์วใ้นรายงานประจาํปี 2563 ตามรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์ม
หนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  และไดม้อบหมายให ้
นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 

นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ไดร้ายงานให้ท่ีประชุมทราบวา่  ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 5 คร้ัง ในการปฏิบติัหนา้ท่ีสรุปได ้ดงัน้ี 
 1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
 บริษทัฯ (รวมถึงบริษทัในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงมีเอกสารประกอบการ
ปฏิบติังาน มีการบริหารความเส่ียงท่ีสําคญัอย่างเป็นระบบ อนัส่งผลให้สามารถป้องกนัความเสียหายอนั
อาจจะเกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  ลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของ
บริษทัฯ ถูกตอ้งเช่ือถือได้ และช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นของบริษทัและเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นด้วย   
นอกจากน้ีบริษัทฯ ดํา เ นินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี ดี  (GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE) โดยมีจรรยาบรรณทีพีไอโพลีน (Code of Conduct) เพื่อให้พนกังานปฏิบติัตามนโยบาย
บริษทัฯ โดยคาํนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  นบัตั้งแต่ผูถื้อ
หุน้ คู่คา้ คูส่ัญญา ใหค้วามสาํคญักบัการช่วยเหลือเก้ือกูลสังคม ดูแลใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนของพนกังานมี
การพฒันาส่งเสริมการเรียนรู้ในลกัษณะองคก์รแห่งการเรียนรู้ อนัจะส่งผลให้บริษทัฯ พฒันาไปอยา่งย ัง่ยืนใน
ระยะยาว 
 2. การสอบทานเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน 
 บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
ตลอดจนรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้ผูล้งทุนทราบโดยให้ความสําคญักบัความถูกตอ้ง
เช่ือถือไดข้องขอ้มูลและเปิดเผยภายในเวลาอนัรวดเร็วทนักาล 
 3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกหหมายที่เกีย่วข้อง 
 บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ มีระบบป้องกนั
การใช้ข้อมูลภายในในการซ้ือขายหลักทรัพย์ มีการกาํหนดข้อห้ามและบทลงโทษไวใ้นข้อบงัคบัของ
พนักงานโดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กํากับดูแลให้ผูบ้ริหารของบริษัทฯ จัดทํารายงานการถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย   นอกจากน้ียงัให้ความสําคญักบัหนา้ท่ีตามกฎหมายใน
เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ทางงบการเงินและรายงานต่างๆให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได้
และทนักาล 

4. พจิารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้สนอตวัเป็น

ผูส้อบบญัชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี  จึงไดมี้
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มติเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอก
สิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 8829  แห่งบริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจาํปี 2564 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้ ง
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการบริหารงานตามหลกัการบรรษทัภิบาลท่ีดี มีจริยธรรม มีความ
มุ่งมัน่ในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเยี่ยงมืออาชีพ  บริษทัฯ มีการพฒันาระบบ
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มีการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลสังคมและดูแลใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัทาํรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไม่ปรากฏขอ้บกพร่องอนัเป็นสาระสาํคญั 

 
จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 

มติทีป่ระชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าว 
 
วาระที ่4   พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2563  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2563 
 
 นายขนัธ์ชัย  วิจกัขณะ ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน
ประจาํปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ 
และไดม้อบหมายให ้นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 
              นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2563  ส้ินสุดวนัท่ี  31  
ธนัวาคม  2563  ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีจากบริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบญัชี จาํกดั  และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  แลว้ ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางบุษศรา  เกตุมณี ผูช่้วย
รองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

นางบุษศรา  เกตุมณี ไดช้ี้แจงรายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี 
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 งบการเงินรวมของบริษทั ประจาํปี 2563  มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2563 ตามรูปแบบ
รหสัคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ีแลว้ สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 

สรุปรายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญในปี 2563 
 

         หน่วย : ล้านบาท 
 2563 2562 ผลต่าง เพิ่ม(ลด) 

สินทรัพยร์วม 123,909 114,368 9,541 
หน้ีสินรวม 71,737 62,875 8,862 
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 52,172 51,493 679 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้(บาท) 2.75 2.68 0.07 
รายไดจ้ากการขายรวม 34,276 37,041 (2,765) 
รายไดร้วม 36,187 39,268 (3,081) 
ตน้ทุนขาย 24,937 28,404 (3,467) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและตน้ทุน 
ในการจดัจาํหน่าย 

 
4,912 

 
6,144 

 
(1,232) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน(สุทธิ) 6,278 4,210 2,068 
กาํไรสาํหรับปี 2,839 2,765 74 
กาํไรต่อหุน้(บาท) 0.079 0.073 0.006 

 
จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม  :   ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 -    เห็นดว้ย  14,130,766,852  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นดว้ย  200  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 -   งดออกเสียง  6,542,800  เสียง  
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วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 
 

  นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่
อาวุโส  เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ีประชุม 

 
                   นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 เป็นกาํไรสุทธิจาํนวน 1,498,151,841.18 บาท (จากงบการเงินเฉพาะของกิจการ) โดยใน
กรณีท่ีบริษทัมีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิ  บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมายไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน นั้น  

 ดงันั้น บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 2563 ตามงบการเงินส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (หา้) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ในการน้ีบริษทัจึง
จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจาํนวน 74,907,600 บาท รวมเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายทั้งส้ิน 
925,765,819.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.89 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั   บริษทัฯ  จึงใคร่ขอท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัใหมี้การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 
 นอกจากน้ีบริษทัฯ ใคร่ขอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ใน

อตัราหุน้ละ 0.06 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 1,150,830,000 บาท (ยงัไม่หกัหุน้สามญัของบริษทั ท่ี
บริษทัไดซ้ื้อคืน ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล เน่ืองจากไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตาม
ขอ้กาํหนดของกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานจนถึง
ส้ินสุดไตรมาส 2 ปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 563,906,700 บาท จึงคงเหลือเงิน
ปันผลท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มอีก 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 575,415,000 บาท (ยงัไม่หกัหุน้
สามญัของบริษทั ท่ีบริษทัไดซ้ื้อคืน ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล) โดยจ่ายจากกาํไร
สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทั ณ ส้ินปี 2563 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 
11 มีนาคม 2564 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 โดยจ่ายจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ได้
จดัสรรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตคืนไดเ้ท่ากบัเงินปัน
ผลคูณสามส่วนเจด็ 

 
จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรทุนสาํรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2563 ตามรายละเอียดท่ี
เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 -    เห็นดว้ย  14,137,309,752  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
       -   ไม่เห็นดว้ย  100  เสียงคิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
       -   งดออกเสียง  0  เสียง  
 
วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
 
 นายขนัธ์ชัย  วิจกัขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  นาํเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2564 
 

นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการของบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบ
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นสํานกังาน
สอบบญัชี และมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 ดงัน้ี 
             1. อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 ไดแ้ก่ 

   - นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 หรือ 
   - นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195 หรือ  
   - นายณฐัพงศ ์ ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8829 

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของ
บริษทัฯ 
 2. อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แลว้) เป็นจาํนวน
เงิน 5,680,000 บาท (ค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 เป็นเงิน 5,680,000 บาท) ซ่ึงเท่ากบัปี 2563    
ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าล่วงเวลา  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการจดัทาํงบการเงิน 
ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน  เป็นตน้  
 

จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม  :  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
7900 หรือ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195   หรือนายณัฐพงศ์  ตนัติจตัตานนท ์
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ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2564  โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แลว้) เป็นเงิน
จาํนวน 5,680,000 บาท ทั้งน้ีไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าบริการจดัทาํงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 
 - เห็นดว้ย  14,135,005,852  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นด้วย  100  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
              - งดออกเสียง  2,304,000  เสียง 
 
วาระที ่7  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ ประธานท่ีประชุม ไดม้อบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ    จงพิทกัษรั์ตน์ เลขานุการ
บริษทั  เป็นผูแ้ถลงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 
            นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษ์รัตน์  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า  ในปี 2564 น้ี มีกรรมการท่ีครบรอบออกตาม
วาระจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายประมวล  เล่ียวไพรัตน์                  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบริหาร 
              2. นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์                  กรรมการ 
              3. นายพรพล  สุวรรณมาศ     กรรมการ 
              4. นายทวชิ  เตชะนาวากุล     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
              5. นายพิเศษ  เอ่ียมสกุลรัตน์                  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
  โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดงักล่าว มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็น กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษทัฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระ
หน่ึง 

 ซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทฯ ยกเวน้ผูมี้ส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบติัของกรรมการท่ี
ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า กรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 
ท่านดงักล่าว มีพื้นฐานและความเช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมี
คุณสมบติัเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ ประกอบกบัในระหว่างท่ีปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอยู่เดิมไดป้ฏิบติั
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หนา้ท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ และบงัเกิดผลดีต่อบริษทัฯ ตลอดมาซ่ึงประวติัและ
ผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 
 จึงใคร่ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลบัเข้าดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง และมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ 
เหมือนเดิมทุกประการ 
 
มติทีป่ระชุม  :   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหน่ึงและมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดงัน้ี 

 1. นายประมวล  เล่ียวไพรัตน์                  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบริหาร 
               2. นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์                  กรรมการ 
               3. นายพรพล  สุวรรณมาศ     กรรมการ 
               4. นายทวชิ  เตชะนาวากุล     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
               5. นายพิเศษ  เอ่ียมสกุลรัตน์                  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 - เห็นดว้ย  13,664,878,841  เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.6583  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นดว้ย  472,431,111  เสียง คิดเป็นร้อยละ  3.3417  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
        - งดออกเสียง  0  เสียง 
 
วาระที ่8  รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
              นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ  ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์ เลขานุการบริษทั  เป็น
ผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 
            นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษ์รัตน์ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
ประจาํปี 2553 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2553 ไดมี้มติอนุมติัหลกัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ 
โดยมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นตน้ไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน
นั้น 
              บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบวา่ สาํหรับค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ 
จาํนวน 14 ท่าน ไดรั้บในปี 2563 ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนสัรวมเป็นเงินทั้งส้ิน
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จาํนวน 28,618,528 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.11 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ (รายไดร้วมของบริษทัฯ 
ปี 2563 มีจาํนวน 25,147,960,167.31 บาท)  รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2563  ตามรูปแบบรหสั
คิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ีแลว้   
 
มติทีป่ระชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบการรายงานดงักล่าว 
 
วาระที ่9   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
                -ไม่มี- 
 
              ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี ้
 
              - คุณฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น  ไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองตวัเลขของผลการ
ดาํเนินงานต่างๆ ของบริษทัฯ อาทิเช่น ROA, ROE, D/E   
                 นายประชัย  เลีย่วไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ  อทิธิ
เมฆนิทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงและตอบคาํถาม 
               นายประเสริฐ  อทิธิเมฆนิทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงดงัน้ี 
                  1)  มีคาํถามเก่ียวกบัสัดส่วนทางการเงินวา่ บริษทัฯ มี ROA เท่าไร   
                       คาํตอบ ปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯ มี ROA : 2.38%,  ROE : 5.48%,  D/E ถา้ดูตาม accounting จะ
เป็นเท่ากบั : 1.38 เท่า  ถา้ดูจากหน้ีสินทางการเงินจะเป็นเท่ากบั :  1.2 เท่า   บริษทัฯ มีหน้ีสินทางการเงิน
ประมาณ 62,000 ลา้นบาท  แต่มีเงินสดและเตรียมเงินไวช้าํระหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระประมาณ 10,000 ลา้น
บาท  หน้ีสุทธิอยูท่ี่ 52,000 ลา้นบาท หน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ประมาณ 1 เท่า  กาํไรสุทธิ
ของบริษทัฯ ปีน้ี 2,839 ลา้นบาท โตจากปีท่ีแลว้เพียงเล็กนอ้ย แต่ในความเป็นจริงกาํไรสุทธิจากการ
ดาํเนินงานของปีน้ีคือ 4,441 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากบริษทัฯ มีการตั้งสาํรองการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ปิโตรเลียมไปเป็นจาํนวนเงิน 1,602 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการสํารองทางบญัชี  โดยการดาํเนินงานจริงๆ บริษทัฯ
มีกาํไร 4,441 ลา้นบาท แต่ bottom line ของงบการเงินของบริษทัฯ คือ 2,839 ลา้นบาท   แต่ถา้คาํนวณตาม
กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน 4,441 ลา้นบาท  ROA จะเป็น 3.72 %   และ ROE จะข้ึนเป็น 8.57 % 
                  2)  คาํถามท่ี 2 บริษทัมีเงินกูท่ี้ตอ้งชาํระภายใน 1 ปี เท่าไร 
                        คาํตอบ เงินกูท่ี้ตอ้งชาํระภายใน 1 ปี แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ มีหุ้นกูท่ี้ตอ้งชาํระภายใน 1 ปี 
17,180  ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นกู ้ของบริษทัฯแม่จาํนวน 1,600 ลา้นบาท ท่ีจ่ายไปเม่ือเดือนมกราคม 2564 ท่ี
ผา่นมา และหุน้กูจ้ะถึงกาํหนดชาํระภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 จาํนวน 8,000 ลา้นบาท ซ่ึงเตรียมเงินไว้
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แลว้ ตามท่ีเรียนวา่มีเงินสดอยูจ่าํนวน 10,000 กวา่ลา้นบาท  และมีหุน้กูท่ี้จะถึงกาํหนดชาํระภายในปลายปี 
พ.ศ. 2564  จาํนวน 3,580 ลา้น   นอกจากน้ีจะมีหุน้กูข้องบริษทัยอ่ยคือ ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ จะถึงกาํหนด
ชาํระอีก 4,000 ลา้นบาท รวมเท่ากบัจาํนวน 17,180  ลา้นบาท  หน้ีสินทางการเงินของ TPIPL ท่ีเหลือจาํนวน 
3,580 ลา้นบาท และจาํนวน 4,000 ลา้นบาท ของ TPIPP   ส่วนน้ีบริษทัฯ จะใชก้าร Refinance หุน้กูม้า
ประกอบการชาํระ ขณะเดียวกนัมีเงินกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปีน้ี จาํนวน 1,607 ลา้นบาท ชาํระไปแลว้ 
144 ลา้น เหลือภาระเงินกูท่ี้ตอ้งชาํระปีน้ีประมาณ 1,463 ลา้นบาท  ซ่ึงเงินท่ีชาํระก็จะมาจาก EBITDA ของ
บริษทัฯ  
                         อยากเรียนวา่ กระแสเงินสดของบริษทัฯ ฝ่ังรับมาจากไหนบา้ง  
                         ส่วนท่ี 1  จาก EBITDA จากธุรกิจไม่วา่จะเป็นปูนซีเมนต ์เมด็พลาสติก คอนกรีต และเงินปัน
ผลรับจาก TPIPP หรือ EBITDA  ของ TPIPP นัน่เองหลกัๆตอ้งมาจากส่วนน้ี 
            ส่วนท่ี 2  จากออกหุน้กูผ้า่นจากตลาดทุนซ่ึงหุน้กูข้องบริษทัฯท่ีออกทุกคร้ังไดรั้บการตอบรับ
อยา่งดีมากจากนกัลงทุนทุกคร้ัง แทบไม่พอขาย 
               ส่วนท่ี 3  เราสามารถกูเ้งินจากธนาคารได ้ถา้เราตอ้งการ  
                         นอกจากน้ีเรายงัสามารถใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน คือการออกตราสารทางการเงินในระยะสั้น 
เช่น B/E หรือท่ีเรียกวา่ “ตัว๋แลกเงิน”  เป็นตน้  อนัน้ีเป็นแผนการบริหารจดัการแหล่งท่ีมาทางการเงิน
ของบริษทัฯ 
                  3)  คาํถาม  เร่ือง ROA  ROE  เร่ืองเงินกู ้ยมืของบริษทัฯ และเร่ืองหน้ีสินของบริษทัฯ เป็นเท่าไร  
ช่ือคุณธิติพงศ ์โสภณอุดมพงศ ์
                     คาํตอบ   บริษทัฯ มีหน้ีสินทางการเงินประมาณ 62,000 ลา้นบาท  มีเงินสดประมาณ 10,000 ลา้นบาท  
หน้ีสินทางการเงินสุทธิ ก็ประมาณ 52,000 ลา้นบาท เป็นหน้ีของ TPIPP ประมาณ 12,000 ลา้นบาท และ ของ 
TPIPL ประมาณ 40,000 ลา้นบาท 
 

- MR.BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามเก่ียวกบัวา่ 
1) คาํถาม อตัราดอกเบ้ีย (funding cost) ของบริษทัฯ อยูท่ี่เท่าไร  
นายประเสริฐ  อทิธิเมฆนิทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา่ ประมาณ 4.04% 

                 2) คาํถาม Gross Profit Margin ของบริษทัปัจจุบนัเท่าไร 
                        นายประเสริฐ  อทิธิเมฆนิทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา่ Gross  
Profit Margin ของบริษทัปัจจุบนัเท่ากบั 27.25  %  และมีกาํไรต่อหุน้ รวมเท่ากบั 15 สตางค ์แต่ถา้เป็นกาํไร
ต่อหุ้นในส่วนของบริษทัใหญ่จะเป็น 7.9 สตางคอ์นัน้ีคาํนวณจากพื้นฐานกาํไรจาํนวน 2,839 ลา้นบาท   
                      3) คาํถาม เราจะใช ้credit insurance และหรือ factoring เพื่อทาํเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อเพิ่ม
ยอดขายไดห้รือเปล่า 
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                         นายประเสริฐ  อทิธิเมฆนิทร์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ จะ
พิจารณาคาํแนะนาํไว ้และจะนาํไปทาํการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 
 
              - คุณฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น  ไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นเพิ่มเติมดงัน้ี 
              1) คาํถาม  เร่ืองบริษทัฯ มีลูกหน้ีคา้งจ่ายเกินกวา่ 12 เดือน เท่าไหร่ และจะจดัการอยา่งไร   
              นางบุษศรา  เกตุมณี ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี  ช้ีแจงวา่  คาํตอบ ณ 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีท่ีคา้งจ่ายนานมีอยู ่45 ลา้นบาท การดาํเนินการคือเราทาํการฟ้องร้องตามกฎหมาย ซ่ึงบริษทัฯชนะคดี
หมดแลว้อยูใ่นระหวา่งการติดตามทวงถามบงัคบัคดี ซ่ึงลูกหน้ีเหล่านั้นบริษทัฯตั้งสาํรองไวห้มดแลว้ 
              2)  คาํถาม เก่ียวกบัยอดขายและส่วนแบ่งตลาดปูนของบริษทัฯ อยูท่ี่เท่าไหร่ 
              นายภากร  เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงวา่ คาํตอบ อยูท่ี่ประมาณ 25 % ก็จะจดัอยูใ่น
ลาํดบัท่ี 3 เบียดๆ กบัลาํดบัท่ี 2  
              3)  คาํถามวา่ บริษทัมี Export  เท่าไร 
              นายประชัย  เลีย่วไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ช้ีแจงวา่ 
              คาํตอบ ในส่วน Export ปูน ถา้เป็น Clinker ก็ Export ประมาณ 20 % ของกาํลงัการผลิต และขายใน
ประเทศประมาณ 10-20% ของตลาดภายในประเทศ สาํหรับกระเบ้ือง fiber คอนกรีต ต่างๆ Export ประมาณ 
60-70%  และขายในประเทศ 30 % ของกาํลงัการผลิต  กิจการของบริษทัฯ เป็นท่ีตอ้งการของประชาชนทัว่
โลกอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมด็พลาสติก EVA เป็นท่ีตอ้งการอยา่งสูง เพราะบริษทัฯ เป็นผูน้าํและผูผ้ลิตท่ี
สาํคญัท่ีสุดในโลกคนหน่ึงในการทาํ EVA      ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ท่ีมี EBITDA ตํ่าสุดประมาณ 5% 
สูงสุดก็ประมาณ 100 กวา่ % กาํไรของบริษทัฯ มีสูงมากเพราะเราปรับปรุงเคร่ืองจกัรอยูต่ลอดเวลาตั้งแต่ตั้ง
บริษทัฯ ใชห้ลกั CSR พร้อมไปกบัการเนน้กาํไร หลงัจากนั้นก็มีการปรับปรุงการใชห้ลกั Corporate social 
Responsibility ในการทาํธุรกิจ 10 ปีท่ีผา่นมานั้น โดยเราใชห้ลกัการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี มี
ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม (Environmental Social Governance : หรือ ESG )   บริษทัฯ 
มุ่งเนน้การเติบโตอยา่งสมดุลในทุกมิติ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม (Bio Circular-Green 
Economy : BCG) บนพื้นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเป็นบริษทัฯท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนืในระดบั
สากลต่อไป และทาํใหเ้กิดความย ัง่ยนืในผลกาํไรของบริษทัฯ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรมาตลอด เพราะน่ีคือหลกั
ในการบริหารการเงินชั้น 1 ของโลก   ขณะท่ีบริษทัฯ ของเรารับกาํจดัขยะเทศบาลมากท่ีสุดในโลก 
โรงไฟฟ้าขยะของเราสามารถรับขยะไดเ้ป็น 10,000 ตนัต่อวนัซ่ึงเป็นปริมาณท่ีมากท่ีสุดในโลก    ถา้จะ
เปรียบเทียบ ESG แลว้เราจะเป็นท่ี 1 ของโลก สาํหรับเร่ืองกาํไรนั้นเป็นผลพลอยได ้ตามวดีีทศัน์ท่ีนาํเสนอ
ในท่ีประชุมจะเห็นวา่ ทั้งหมดน้ีครบวงจรทั้งหมด เราผลิตสินคา้เพื่อขายใหผู้บ้ริโภค เม่ือมีของท่ีเหลือใชจ้าก
การบริโภค ก็วนกลบัมาใชใ้หม่แทบจะไม่มีของเหลือ และทา้ยท่ีสุดเรากาํลงัใชข้ยะแทนถ่านหินในโรงปูน 
สามารถทดแทนถ่านหินในโรงปูนไดป้ระมาณ 30-40%   เพราะฉะนั้นจะทาํใหเ้ราสามารถลดการผลิต CO2  

ไดป้ระมาณ 6.5 ลา้นตนัต่อปี ณ วนัน้ีอเมริกาเร่ิมเขา้มาร่วมในเร่ืองการปกป้องส่ิงแวดลอ้มแลว้ ขณะน้ีท่ี

https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_enTH909TH909&sxsrf=ALeKk02XwYI2Sh7zJVkYzTMkF1OvWjlCrQ:1619758132396&q=Corporate+social&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj_wumglaXwAhWnH7cAHVGvCT4QkeECKAB6BAgBEDE
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ยโุรปใหค้่าเครดิตการกาํจดัคาร์บอนไดออกไซดต์นัละ 35 EURO และกาํลงัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ   ผมหวงัวา่จะมี
สักวนัหน่ึงในเร็วๆน้ี เขาจะมาขอซ้ือคาร์บอนไดออกไซดเ์ครดิตของเรา เอาไปใชท่ี้ยโุรปหรืออเมริกาถา้เรา
สามารถประหยดัได ้6.5 ลา้นตนั ท่านลองคูณดว้ยตนัละ 35 ยโูรจะเป็นเงินเท่าไหร่ น่ีคือผลพลอยไดข้องการ
ทาํ ESG ของบริษทัฯ 
              4)  คาํถาม   เหตุท่ีตน้ทุนบริหารลดลง 
              นายประชัย  เลีย่วไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่  
                  คาํตอบ   เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การใชห้ลกัการ ESG  และ BCG ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
              5)  คาํถาม  เร่ืองเก่ียวกบักฎหมาย เร่ืองคดีพิพาทฟ้องร้องของบริษทัฯ 
              นายวรีะ  ค ามี ทนายความปรึกษากหหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮี 
จ ากดั เป็นผูต้อบคาํถาม ไดช้ี้แจงวา่  เร่ืองการฟ้องร้องก็เป็นธรรมดาของธุรกิจซ่ึงมนัไม่กระทบต่อกิจการ
และการดาํเนินงานของเรา คดีท่ีทีพีไอโพลีนถูกฟ้องมาสืบเน่ืองจากในการธุรกิจพอมีการขดัผลประโยชน์
กนั ก็จะมีการฟ้องร้องในส่วนของรูปคดี เป็นคดีท่ีมีขอ้ต่อสู้ได ้และมีโอกาสท่ีจะชนะคดีได ้ขอตอบสั้นๆ
เพียงเท่าน้ี นอกจากน้ีการฟ้องคดียงัมีทั้งศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา อีกหลายศาล กวา่จะชนะก็
จะตอ้งใชเ้วลา หลกัการก็จะเป็นอยา่งน้ี 
 
              - คุณสิทธิโชค บุญวณชิย์  ผู้ถือหุ้น  ไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองดงัน้ี 
                 1)  คาํถามวา่ หากโควดิยงัมีการระบาดและยงัไม่จบในสองปีน้ี แนวโนม้เศรษฐกิจ และรายได ้จะ
เป็นอยา่งไร 
                 นายประชัย  เลีย่วไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ช้ีแจงวา่ 
                  คาํตอบ เน่ืองจากวงการธุรกิจ แบ่งเป็น 2 จาํพวก พวกหน่ึงเก่ียวกบัธุรกิจโครงสร้างใหญ่ๆ ของรัฐ 
ก็จะไม่ไดรั้บผลกระทบกระเทือนเลย แต่ธุรกิจท่องเท่ียว หรือสถานบนัเทิงก็จะไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กรณีซอยทองหล่อธุรกิจแบบนั้นก็จะมีปัญหามาก   แต่สาํหรับทีพีไอโพลีน เราเป็นธุรกิจประเภทซ่ึง
ไม่ไดรั้บผลกระทบ ขณะท่ีเราไดพ้ฒันาผลิตภณัฑจ์าํพวก Bio knox ซ่ึงสามารถฆ่าเช้ือโควดิ 19 ได ้
คณะแพทยศิ์ริราชเขาไปทดสอบแลว้สามารถฆ่าเช้ือได ้พนกังานของเราก็ด่ืม ซ่ึงท่านผูถื้อหุน้สามารถดู
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆไดท้าง Website ของบริษทัฯ หรือของ YouTube หรือ ซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ไดด้ว้ย 
                 2)  คาํถาม เร่ืองการออกหุน้กู ้การเพิ่มทุน การออกวอร์แรนทแ์บบไหนจะดีกวา่กนัในอนาคต 
                 นายประชัย  เลีย่วไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ช้ีแจงวา่ 
                 คาํตอบ  ทีพีไอโพลีน เราไม่ไดต้อ้งการเงินมากมายขนาดนั้น แค่ออกหุน้กูธ้รรมดาก็อยูไ่ดส้บาย 
ทุกวนัน้ีธนาคารก็ประสบปัญหา เพราะคนส่วนใหญ่ติดเครดิตบูโรกูเ้งินไม่ได ้แมว้า่รัฐบาลจะปล่อย Soft 
loan  ก็ไม่มีใครกูไ้ด ้แต่ถา้รัฐบาลแกไ้ขขอ้กาํหนดเร่ืองการชาํระหน้ีเพื่อมิให้เป็นหน้ีเสีย จาก 6 เดือน เป็น  
3-4 ปีจะช่วยประชาชนและประเทศไดม้าก แต่ในส่วนของ ทีพีไอโพลีน เองไม่มีความเดือดร้อน ขอขอบคุณ
มากท่ีผูถื้อหุน้มีความเป็นห่วง 
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              - คุณวจิิตรา เข็มหนู และคุณฐิติพงศ์  โสภณอุดม  ผู้ถือหุ้น  ไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองดงัน้ี 
                 คาํถาม เก่ียวกบัรายงานประจาํปีวา่ เหตุใดบริษทัฯ ไม่จดัเตรียมรายงานประจาํปีใหผู้ถื้อหุน้ 
                 นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษรัตน์ เลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการทีป่ระชุม ไดช้ี้แจงวา่ 
                 คาํตอบ เน่ืองจากรายงานประจาํปีนั้นทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นรหสั QR CODE ใส่ไวใ้นเอกสาร
เชิญประชุมผูถื้อหุน้ และวนัประชุมผูถื้อหุน้ไดติ้ดรหสั QR CODE ไวห้นา้และในห้องประชุมเพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ประชุมได ้scan รหสั QR CODE ทุกหอ้งแลว้  และผูถื้อหุน้สามารถรับชมไดใ้นระบบอินเตอร์เน็ต 
             
              - คุณประเสริฐ ไพโรจน์ภมร ผู้ถือหุ้น  มีคาํแนะนาํต่อบริษทัฯ วา่ ควรลดการจดัพิมพร์ายงาน
ประจาํปีลง และจดัพิมพเ์ท่าท่ีจาํเป็น โดยพิมพเ์ฉพาะส่วนของงบการเงินของบริษทัฯ  
                 คุณอรพนิ  เลีย่วไพรัตน์  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ไดก้ล่าวขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นท่ีมี
ขอ้เสนอแนะมา  โดยไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่ ปกติแลว้ทางบริษทัฯ ไดใ้ชว้ธีิการ scan รหสั QR CODE ท่ีใส่ไวใ้น
เอกสารเชิญประชุมผูถื้อหุน้ตามนโยบายของทางตลาดหลกัทพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ 
scan รหสั QR CODE ไดอ้ยูแ่ลว้   
  
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลา
มาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีและขอปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุมเวลา  17.45  นาฬิกา 
 
                                                                      ขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ   
                 ลงช่ือ                                                       ประธานทีป่ระชุม 
                                                                         (นายขันธ์ชัย  วจัิกขณะ)  
 
                                                                 นิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์         
                 ลงช่ือ                                                       เลขานุการบริษัท 
                                                                     (นายนิติสิทธ์ิ  จงพทิกัษ์รัตน์) 
 


