รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ของ
บริษัท ทีพไี อ โพลีน จากัด (มหาชน)
วันที่ 20 เมษายน 2565
ณ ห้ องประชุ มชั้ น 9 อาคารทีพไี อ ทาวเวอร์
เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร

เริ่มการประชุ มเวลา 15.00 นาฬิ กา
นางสาวจุฑามาศ สุ โรจน์รัตน์ ทาหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (“พิธีกร”)
ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
เนื่ องจากปั จจุบนั ยังอยูใ่ นสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนด
มาตรการและแนวปฏิบตั ิสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มตามข้อกาหนด แนวทาง และคาแนะนาของส่ วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสุ ขอนามัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและป้ องกันการแพร่ ระบาด อันอาจก่อให้เกิด
ความล่าช้าและทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่ได้รับความสะดวก นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจาเป็ นต้องควบคุมให้การ
ประชุ มสั้นกระชับเพื่อลดเวลาที่คนจานวนมาก มารวมอยูใ่ นสถานที่เดียวกัน และจัดสถานที่ให้มีการเว้น
ระยะห่ างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรทุกจุด ซึ่ งทาให้ไม่สามารถรองรับคนจานวนมากได้ บริ ษทั ฯ จึง
ใคร่ ขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุ น้ และหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ (“ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม”) ดังนี้
มาตรการและแนวปฏิบัติสาหรับการประชุ ม
1. การคัดกรองและการลงทะเบียน
กรณี ท่านผูถ้ ื อหุ ้น และหรื อผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง ขอความกรุ ณา
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทาความเข้าใจมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิตนในการเข้าร่ วมประชุ ม และขอความร่ วมมือ
ในการปฏิ บตั ิตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรคอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริ ง ทั้งนี้
การปกปิ ดข้อมูลข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับประวัติการเดิ นทางอาจถื อเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558
1.1 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่ องหรื อกล้องตรวจวัด หากพบผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซี ยสขึ้นไป หรื อมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ
จาม มีน้ ามูก เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะพิจารณาดาเนินการให้เข้าร่ วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
1.2 ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุ มไม่มีผลการตรวจหา
เชื้อไวรัส COVID-19 แสดงผลการตรวจแบบ RT-PCR (Real Time PCR) เป็ นลบ (ไม่ติดเชื้ อ)ที่มีอายุไม่เกิน

72 ชัว่ โมงจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อศูนย์บริ การสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ที่ควบคุมดูแลการเข้าออกห้องประชุ มผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ท่านตรวจหาเชื้ อไวรัส COVID-19 ด้วยการใช้ Antigen
Test Kit (“ATK”) ที่บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมให้ ก่อนเข้าร่ วมประชุม
ในกรณี ที่ผลการตรวจเป็ นลบ(ไม่ติดเชื้อ) บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านเข้าร่ วมประชุ มในสถานที่ที่บริ ษทั
ฯ จัดไว้ให้ และหากผลตรวจเป็ นบวก(ติ ดเชื้ อ) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่อนุ ญาตให้ผูถ้ ื อหุ ้น/ผูร้ ั บมอบ
ฉันทะเข้าภายในที่ประชุม
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถเข้าภายในที่ประชุมได้เนื่องด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น สามารถ
มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุ มแทนได้ โดยระบุความประสงค์การลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสื อ
มอบฉันทะ รวมทั้งหากมีคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุ มใด สามารถส่ งคาถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
ที่ ค วบคุ ม ดู แลการเข้า -ออกห้องประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น โดยบริ ษ ทั ฯ จะพิ จ ารณาบันทึ ก ค าถามและค าตอบใน
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามความเหมาะสม
1.3 บริ ษทั จะจัดให้มีการเว้นระยะห่ างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแออัดของ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในจุดต่างๆ บริ เวณสถานที่ประชุม อาทิเช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน
รวมถึง จากัดจานวนผูใ้ ช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ โดยผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูใ่ น
อาคารและสถานที่ประชุม และทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมไว้ตามจุดต่างๆ
1.4 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มต้องลงทะเบียนเข้า-ออกอาคารและสถานที่ประชุ ม ตามแบบฟอร์ มที่ฝ่าย
อาคารทีพีไอทาวเวอร์ กาหนด หรื ออาจใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่านแพลตฟอร์ มไทย
ชนะหรื อมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกาหนด โดยบริ ษทั ฯ และหรื อฝ่ ายอาคารทีพีไอทาวเวอร์ จะ
จัดเตรี ยม QR Code สาหรับลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุ ม ณ บริ เวณจุดลงทะเบียน และสาหรับลงทะเบียน
ออก ณ บริ เวณทางออก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
COVID-19
1.5 ผูท้ ี่ผา่ นจุดคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์จะเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ฯ จะมีการติด
สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ไว้บนเสื้ อของท่านให้ชดั เจนก่อนเข้าร่ วมประชุ ม โดยบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิตน ดังนี้
- สวมใส่ หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่ วมการประชุม
- กรุ ณาล้างมืออย่างสม่าเสมอด้วยสบู่หรื อแอลกอฮอล์สาหรับล้างมือ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริ เวณใบหน้าโดยไม่จาเป็ น
- หลีกเลี่ยงการใช้ หรื อสัมผัสสิ่ งของร่ วมกับผูอ้ ื่น
- หากมี ไข้ อาการไอ จาม มีน้ ามู ก เจ็บคอ หายใจเหนื่ อยหอบ ขอความกรุ ณาออกจากห้อง
ประชุม
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1.6 บริ ษทั ฯ อนุ ญาตให้เฉพาะท่านผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะที่ ลงทะเบี ยนเท่านั้นเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยไม่อนุญาตให้ผตู ้ ิดตามเข้าห้องประชุม
1.7 บริ ษ ทั ฯ ของดให้บ ริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม และไม่ อนุ ญาตให้รับ ประทานอาหารและ
เครื่ องดื่มในบริ เวณสถานที่ประชุม เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสฯ
2. การเข้าร่ วมประชุม
2.1 บริ ษทั ฯ ได้จดั ที่นงั่ ในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่ างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1 เมตร ทาให้ที่นงั่
ในห้องประชุมหลัก มีจานวนจากัดเพียง 50 ที่นงั่ และเมื่อที่นงั่ ในห้องประชุ มหลักเต็มแล้ว ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
จะไม่สามารถเข้าห้องประชุ มหลักได้อีก โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ที่นั่งสารองนอกห้องประชุ ม จึ งใคร่ ขอความ
ร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกคนนัง่ ตามที่นงั่ ที่กาหนดเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกหรื อเปลี่ยนที่นงั่ ได้ตลอดการ
ประชุม) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการระบุตวั ควบคุม และป้ องกันการแพร่ ระบาดของไวรัส
2.2 บริ ษทั ฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนสาหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มที่
ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคาถามลงในกระดาษส่ งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน โดยบริ ษทั ฯ จะตอบคาถามใน
ห้องประชุมเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสี ยงเท่านั้น
จากมาตรการการจัดประชุ มดังกล่าวข้างต้น หากมี ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเป็ นจานวนมากหรื อเดิ นทาง
มาถึงพร้อมกันหลายท่าน อาจทาให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ บริ ษทั ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ โอกาสนี้
ขณะนี้ เวลา 15.00 นาฬิ กา บริ ษทั ฯ มีผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด 22,575 ราย จานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 19,126,500,000 หุ ้น (สาหรั บจานวนหุ ้นที่ บริ ษทั ฯ ซื้ อคืนกลับมา และบริ ษทั ฯ ถื ออยู่ จานวน
191,265,000 หุน้ นั้น ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ไม่สามารถออกเสี ยงลงคะแนน และไม่มี
สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผล) ซึ่ งมี หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนจ านวน
18,935,235,000 หุ น้ แบ่งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองจานวน 44 ราย จานวนหุ ้น 3,088,241,511
หุน้ และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนจานวน 53 ราย จานวนหุ ้น10,189,569,050 หุ ้น รวมผู ้
ถือหุ ้นที่ลงทะเบียนจานวน 94 ราย ราย นับจานวนหุ ้นรวมกันทั้งสิ้ น13,277,810,561 หุ ้น ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ
70.12 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุม
พิธีกร กล่าวแนะนากรรมการบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯและ
คณะทางานเลขานุการบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุมดังนี้
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
2. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3

4. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
5. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
6. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์
7. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา
8. นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์
9. นายทวิช เตชะนาวากุล
10. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
11. นายพรพล สุ วรรณมาศ
12. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์
13. นายทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
14. ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริ ษทั ฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นหรื อติดภารกิจเร่ งด่วน
-ไม่มีผูบ้ ริ หารฯ เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายประเสริ ฐ อิทธิเมฆินทร์
2. นางบุษศรา เกตุมณี

รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยรองผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่ายบัญชี

คณะทางานเลขานุการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์
เลขานุการบริ ษทั
2. นางสาววีรนุช ขิมขา
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
ทีมงานผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ
2. นายณัฐวัฒน์ สิ ริจนั ทรดิลก
3. นางสาวหทัยภัทร เทพปิ นตา
ทีมงานที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯ จากบริ ษทั เอสซี แอล นิ ชิมูระ แอนด์ อาซาฮี จากัด เข้าร่ วม
ประชุมคือ
1. นายวีระ คามี
2. นางศิริวรรณ นพอาภรณ์
พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุมทราบดังนี้
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1. ในการออกเสี ยงลงคะแนนจะนับ 1 หุ ้น เท่ากับ 1 เสี ยง และผูถ้ ื อหุ ้น 1 ราย มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง เพียงทางใดทางหนึ่ งเท่านั้น จะแบ่งแยก
จานวนหุ ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงมิได้ ยกเว้นกรณี ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุ นต่างประเทศที่ แต่งตั้ง
ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
2. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดฯ กาหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
- กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน บริ ษทั ฯ ได้นาระบบบาร์ โค้ตมาใช้ในการนับ
คะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสี ยงให้ทาเครื่ องหมาย หรื อ ×ในช่ อง ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน
เพื่อนาไปนับคะแนนต่อไป
4. การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมเฉพาะผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการ
ยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สาหรับผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ออกเสี ยงเห็นด้วยไม่ตอ้ งส่ ง
บัตรลงคะแนนโดยจะถื อว่าผูไ้ ม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุ มตั ิหรื อเห็ นด้วยตามที่ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายเสนอ และบริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเรี ยงตามลาดับการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้
ลาดับแรก เก็บจากผูถ้ ือหุ น้ ที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ
ลาดับที่สอง เก็บจากผูถ้ ือหุ น้ ที่งดออกเสี ยง
5. สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทาเครื่ องหมายใดๆในช่องออกเสี ยงลงคะแนนถือว่ามี
มติอนุมตั ิหรื อเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเสนอ
อนึ่ งผูถ้ ื อหุ ้นที่ ทาเครื่ องหมายออกเสี ยงช่ องลงคะแนนช่ องใดช่ องหนึ่ งแล้วมี ความประสงค์ที่จะ
เปลี่ยนใจออกเสี ยงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุ ณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่ อกากับ
การขีดฆ่าด้วยและทาเครื่ องหมายในช่องลงคะแนนใหม่
กรณี บตั รเสี ยจะถือว่าผูถ้ ือหุ น้ งดออกเสี ยง
หากเป็ นการส่ งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผูถ้ ือหุ น้ เห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น
6.การนับผลการลงคะแนนเสี ยง
6.1 เพื่อความรวดเร็ วในการนับผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระบริ ษทั ฯ จะนาคะแนนเสี ยงของ
ผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง หรื อ บัตรเสี ย หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมซึ่ งส่ วนที่เหลือจะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกเสี ยงเห็นด้วย
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6.2 ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงทีละ
วาระเรี ยงตามลาดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสี ยง ประธานฯ
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลาดับถัดไป
นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุ มเป็ นไปอย่างโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ขอเชิ ญผูแ้ ทนจากบริ ษทั เอสซี แอล นิ
ชิมูระ แอนด์ อาซาฮี จากัด และ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจ
นับคะแนนเสี ยงบริ ษทั ละ 1 ท่าน
พิธีกรเรี ยนเชิ ญ นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในที่
ประชุมกล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2565
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่ วมประชุ มในวันนี้
และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิ ติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ เลขานุการบริ ษทั
เป็ นผูแ้ ถลงต่อที่ประชุม
นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2564 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยสาเนารายงานการประชุ มดังกล่าวได้จดั ส่ งไปยังผู ้
ถือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วซึ่ งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563
วาระที่ 2
รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2563
วาระที่ 3
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2563
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2563 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการจัดสรรทุนสารองและการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2563
วาระที่ 6
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
วาระที่ 7
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 8
รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
วาระที่ 9
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงใคร่ ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
22 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 13,277,913,361 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ100.0000 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่ เห็ นด้วย 0 เสี ย ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจ านวนเสี ย งทั้ง หมดของผูถ้ ื อหุ ้ นที่ ม า
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 17,100 เสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2564
นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ ยวกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2564 ซึ่ งรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว บริ ษทั ฯได้จดั ทารายงาน
ประจาปี 2564 (แบบ 56-1 / One Report) ตามรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิ ญ
ประชุ ม ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มในครั้งนี้ แล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย
ภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริ หาร รายงานสรุ ปให้ที่ประชุมทราบ
นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สาหรับปี
2564 ดังนี้
ธุรกิจปูนซีเมนต์
ในปี 2564 ปริ มาณการใช้ปูนซิ เมนต์ในประเทศไทยอยูท่ ี่ประมาณ 32 ล้านตัน ลดลดร้อยละ 3 เมื่อ
เทียบกับปี 2563 ที่ผา่ นมา เนื่ องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่ อง จากปั ญหาการ
แพร่ ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่ งกระทบต่อโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตอ้ งหยุดดาเนิ นงาน
ลง เพื่อตัดวงจรการแพร่ ระบาดของโรค ส่ งผลให้ปริ มาณการใช้ปูนซิ เมนต์ในประเทศอ่อนตัวลง และคาดว่า
ในปี 2565 ตลาดปูนซิ เมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่น จะมีแนวโน้มดีข้ ึน เพระสภาวะเศรษฐกิจฟื้ นจากการถูกสั่ง
Lock-down
ด้านตลาดส่ งออกปูนเม็ด ปูนซิ เมนต์ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ในปี 2564 ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้ อโรคโควิด-19 การขึ้นราคาของถ่ านหิ น และค่าขนส่ งทางเรื อ รวมถึ งการแข่งขันด้านราคา
โดยในปี 2564 บริ ษทั ส่ งออกปู นเม็ดลดลง เนื่ องจากบริ ษทั ไม่มีนโยบายแข่งขันตัดราคา เหมื อนประเทศ
เวียตนามที่ตอ้ งตัดราคา เพราะต้องการเงิ นสดด้วยค่าดองที่ตกต่ ามากเทียบกับเงิ นบาทซึ่ งแข็งเกิ นสมควร
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้ส่งออกไฟเบอร์ ซิเมนต์เพิ่มขึ้น ด้วยคุณภาพที่เป็ นที่นิยมและตามมาตรฐานของยุโรป
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โดยบริ ษทั คาดว่าแนวโน้มการส่ งออกปูนเม็ด ปูนซิ เมนต์ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ในปี 2565 จะดีข้ ึน จากการ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่คา้ และของโลกโดยรวม
กลุ่มทีพีไอโพลีนยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง โดยสามารถออกจาหน่าย
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ในปี 2564 ได้แก่ ปู นสาเร็ จรู ปคอนกรี ตแห้งมารี นทนซัลเฟตทีพีไอ (M401S, M402S,
M403S และ M404S) สี ทารองพื้นพิเศษ (NP301P และ NP304) ซึ่ งเป็ นที่นิยมของตลาดจากการที่เป็ นสี ไม่
มีกลิ่ น แห้งเร็ ว ตามคาขวัญ “ฉาบเช้า ทาบ่าย เข้าอยู่เย็น” ไม่หลุ ดร่ อน ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารแคลเซี ยม&
วิตามินซี (Bio Knox) สาหรับทานฆ่า Corona Virus และสารปรับปรุ งดิน Soil Booster สาหรับปรับปรุ งดิน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นต้น นอกจากนี้กลุ่มทีพีไอโพลีนมีการวิจยั และพัฒนาโครงการนาเส้นใยเหล็กที่
เป็ นผลิ ตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิ ตเชื้ อเพลิ งทดแทน มาใช้ในการผลิ ตคอนกรี ต และโครงการ
ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของสบู่เหลวล้างมือและอาบน้ ายับยั้งแบคทีเรี ยก่อโรค มีกลิ่นหอมน่าใช้
ธุรกิจเม็ดพลาสติก LDPE / EVA
ในปี 2564 ที่ผา่ นมา ความต้องการเม็ดพลาสติก EVA เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จากนโยบายส่ งเสริ ม
พลังงานสะอาด ทาให้การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ซ่ ึงใช้เม็ดพลาสติก EVA เป็ นส่ วนประกอบสาคัญ มีอตั ราการ
เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย เนื่ องจากนโยบายการใช้พลังงานทดแทน
เพื่อลดคาร์ บอนไดออกไซด์ ทาให้การใช้แผ่นพลาสติกในการผลิต Solar Cell มีความต้องการใช้เม็ด EVA
สู งขึ้นมาก จึงทาให้ราคาเม็ดพลาสติกสู งตามไปด้วย
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ เพื่อสุ ขภาพ (Healthcare Products) ปุ๋ยชี วะอินทรี ย์ และสารเสริ มชี วนะ (โปรไบโอติกส์ )
สาหรับสั ตว์
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความใส่ ใจต่อสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยให้ความสนใจใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทามาจาก
สารธรรมชาติ ส่ งผลให้ตลาดผลิ ตภัณฑ์ออแกนิ คและผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุ ขภาพขยายตัวสู งขึ้น ประกอบ
กับมีโรคติดต่อ ASF ในหมู ทาให้ความต้องการ Micromknox ซึ่ งเป็ นสารสกัดโรคติดต่อของบริ ษทั มากขึ้น
บริ ษทั ทีพีไอ รักษ์สุขภาพ จากัด ได้ออกผลิตภัณฑ์สุขอนามัยชี วภาพเพื่อวิถีปกติใหม่ (New Normal) เพื่อ
รองรับการขยายตัวของตลาด เครื่ องดื่มประเภทบารุ งกาลัง PRO150 เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ PROVITA ซึ่ งมี
Probiotic ช่วยย่อยอาหารและเพิ่มภูมิตา้ นทานโรค Covid-19 ได้ดว้ ย และอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ น้ ายาบ้วน
ปากสาหรับดื่มฆ่าเชื้ อ Corona Virus รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันฆ่าเชื้ อโรคทั้งไวรัสและแบคทีเรี ย สบู่ทา
ความสะอาดร่ างกาย, Alcohol Gel, น้ ายาเช็ดทาความสะอาดโต๊ะและภาชนะ น้ ายาล้างผักผลไม้ฆ่าเชื้ อโรค
และน้ ายาขจัดคราบไขมัน ซึ่ งในปี 2564 บริ ษทั มียอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด
จากปี 2562-2563 เนื่ องจากสถานการณ์ โ รคระบาด Covid-19 รวมทั้ง แนวโน้ม ความนิ ย มในสิ นค้า เพื่ อ
สุ ขภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับยุค New Normal และสังคมสู งวัยของประเทศไทย โดยบริ ษทั ใช้สื่อ Online
Platform และตาม Applications ต่างๆรวมทั้งซื้ อโฆษณาทางทีวี เพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึง และบริ ษทั
ได้เพิ่มช่ องทาง8จาหน่ ายในร้าน Modern Trade รวมถึงสถานี ให้บริ การน้ ามันและก๊าซ NGV ของ ทีพีไอ
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โพลีนเพาเวอร์ โดยกลุ่มทีพีไอโพลีน คาดว่าตลาดสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพในปี 2565 ยังคงได้ความนิยมเพิ่มขึ้นจาก
ผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง
ด้านตลาดปุ๋ ยชี วะอิ นทรี ย ์ ในปี 2564 ภาคการเกษตรคาดขยายตัวเพิ่ มขึ้ น 1.7-2.7% โดยกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์สาขาพืช ขยายตัว 2.3-3.3% โดยในปี 2565 บริ ษทั คาดว่าตลาดผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรี ยย์ งั คงขยายตัว
ต่อเนื่อง เนื่องจากผูบ้ ริ โภคสนใจอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น โดยทางบริ ษทั ได้แสดงในศูนย์วิจยั ของบริ ษทั ว่า
เราสามารถปลูกพืชโดยไม่ตอ้ งใช้ยาฆ่าแมลง และปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงและแมลงรบกวน
ด้านตลาดปศุสัตว์และประมง ในปี 2564 แม้จะพบปั ญหาการระบาดของโรคต่างๆ ในธุ รกิจปศุสัตว์
และประมง แต่การที่ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงอันตรายของการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ ทาให้ผบู ้ ริ โภคหันมาให้
ความใส่ ใจในการบริ โภคเนื้ อสัตว์ที่ปราศจากยาปฎิชีวนะที่เป็ นอันตราย โดยให้ความสนใจบริ โภคเนื้ อสัตว์
ที่ใช้สารธรรมชาติในการป้ องกันโรคมากขึ้น ส่ งผลให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในการป้ องกัน
โรคในฟาร์ มมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน โดยในปี 2565 คาดว่าตลาดผลิ ตภัณฑ์สารเสริ มชี วนะสาหรับปศุสัตว์และ
ประมง จะยังคงมีแนวโน้มที่ขยายตัวสู งขึ้น
อนึ่ ง กลุ่ ม ที พี ไ อโพลี น มุ่ ง เน้ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ การเติ บ โตอย่ า งยัง่ ยื น ทั้ง ในมิ ติ เ ศรษฐกิ จ
สิ่ ง แวดล้อ ม สั ง คม ภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มมุ่ ง มัน่ พัฒนาสู่ สั ง คมคาร์ บ อนต่ า
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ Bio-Circular-Green Economy (BCG) ด้วยเป้ าหมายในการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสุ ทธิ
เป็ นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) โดยนาขยะมาใช้ในกระบวนการผลิตปูนซิ เมนต์ 30-40%
และในโรงไฟฟ้าของ บมจ. ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ 100% ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นาของเสี ยจากโรงงาน
หนึ่ ง ไปเป็ นวัตถุ ดิบหรื อเชื้ อเพลิ งของอี กโรงงานหนึ่ ง (Zero Waste) พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการผลิตเพื่อ
ประหยัดพลังงาน ด้านสังคมได้พฒั นาทักษะองค์ความรู ้ ดู แลใส่ ใจสุ ขภาพและความปลอดภัยเพื่อสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่พนักงาน ร่ วมบริ จาคงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุ ณภาพชี วิตชุ มชนและ
สังคมให้เข้มแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ส่ งมอบคุ ณค่าให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
อย่างรับผิดชอบ โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์ Bio Knox ซึ่ งมีฤทธ์ยบั ยั้งเชื้ อก่อโรค ด้านธรรมาภิบาล ยึดมัน่ การ
ปฏิบตั ิงานที่โปร่ งใส มีคุณธรรม มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ คู่มือพนักงาน และมีจรรยาบรรณคู่
ค้าเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการดาเนินธุ รกิจร่ วมกัน เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เลี่ ยวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส รายงานในส่ วนของ
รายงานความยัง่ ยืน และการเข้าไปมี บทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯต่อสังคมหรื อ ESG ให้ที่
ประชุมรับทราบ ซึ่ งนางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ได้รายงานเรื่ องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ได้รายงานเรื่ องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้
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ในปี 2564 ที่ผา่ นมา กลุ่มทีพีไอโพลีน มุ่งสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อสร้างสมดุ ลทั้งด้านเศรษฐกิ จ
สิ่ งแวดล้อม และสังคม ภายใต้การกากับดูแลกิจการ ที่เรี ยกว่า Bio-Circular-Green Economy ( BCG ) มาใช้
ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุุณค่า เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั เป็ นหนึ่ งในองค์กรชั้นนาที่ให้ความสาคัญกับการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
บนพื้นฐานการดู แลกากับกิ จการที่ดี (Environmental, Social, Governance: หรื อ ESG) ทั้งนี้ เพื่อบริ หาร
จัดการกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างสมดุล
ESG ถือเป็ นอีกหนึ่งตัวชี้ วัดที่จะทาให้ นักลงทุนและสถาบันการเงินเห็นว่ าบริ ษัทที่มี ESG จะมี
ความมั่ น คงในการด าเนิ น ธุ รกิจ และนาเอาเรื่ อ ง ESG มาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการประกาศปล่ อ ยกู้ ใ ห้ กั บ
อุตสาหกรรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
โดยในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมินผลการดาเนิ นงานด้าน ESG อยู่ในระดับ Gold จาก
สถาบันไทยพัฒน์ และรางวัลอื่นๆจากองค์ กรชั้นนาในประเทศ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รวมพลังบรรเทาความเดือ นร้ อนจากปั ญหาการแพร่ ระบาดของเชื้ อโรค
โควิด-19 และโครงการช่ วยเหลื อสังคมด้านอื่ นๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมวีดีทศั น์ให้ ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับชม
ดังต่อไปนี้ ขอเรี ยนเชิญรับชมวีดีทศั น์
จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจาปี 2564
วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2564
นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รอบปี 2564 ตามที่ได้จดั พิมพ์ไว้ในรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 / One Report) ตามรู ปแบบรหัสคิวอาร์
(QR CODE) ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มในครั้ง
นี้ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุ ปให้ที่ประชุ ม
ทราบ
นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์ ได้รายงานให้ที่ประชุ มทราบว่า ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยทาการสอบทาน และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบ
ทานเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และเรื่ องที่มีความสาคัญอื่น (อาทิเช่น หลัก ESG ตามรายงานความยัง่ ยืนปี 2564 เป็ นต้น) โดยในรอบปี 2564
ได้จดั ให้มีการประชุมทั้งสิ้ น 5 ครั้ง ในการปฏิบตั ิหน้าที่สรุ ปได้ ดังนี้
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1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั (รวมถึงบริ ษทั ในเครื อ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งมีเอกสารประกอบการปฏิบตั ิงาน
มีการบริ หารความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างเป็ นระบบ อันส่ งผลให้สามารถป้ องกันความเสี ยหายอันอาจจะเกิดขึ้น
ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ ยงทางธุ รกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของบริ ษทั ถูกต้อง
เชื่อถือได้ และช่วยปกป้ องคุม้ ครองทรัพย์สินของบริ ษทั และเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ ้นด้วย นอกจากนี้บริ ษทั ยัง
ดาเนินงานโดยยึดหลักการการดาเนินธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน (ESG) โดยให้ความสาคัญด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม
และการกากับดูแลกิจการดังนี้
ความสาคัญด้ านสิ่ งแวดล้อมเกี่ยวกับการใช้วสั ดุ พลังงาน น้ าใช้และน้ าทิ้ง มลอากาศ ขยะ ข้อปฏิบตั ิ
ด้านสิ่ งแวดล้อม การขนส่ ง และความเสื่ อมโทรมของที่ดิน การปนเปื้ อน และการฟื้ นฟูดิน โดยมีการพัฒนาสู่
สังคมคาร์ บอนต่าโดยตั้งเป้ าหมาย Net Zero GHG Emission โดยใช้เชื้อเพลิงขยะแทนถ่านหิ น พัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งเพื่อประหยัดพลังงาน ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนาของเสี ยจาก
โรงงานหนึ่งไปเป็ นวัตถุดิบหรื อเชื้อเพลิงของอีกโรงงาน มุ่งสู่ Zero Waste พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตแบบ Green Manufacturing ใช้ระบบ Process Automation ควบคุมการผลิตและการขนถ่ายสิ นค้า
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ทาบ่อกักเก็บน้ าฝนเพื่อใช้แทนแหล่งน้ าธรรมชาติรวมถึงการทา Recycle น้ าทิ้งเพื่อ
นามาใช้ใหม่ อนุ รักษ์พ้นื ที่เหมืองโดยร่ วมปลูกป่ าปรับทัศนียภาพให้ดีข้ ึน และรับกาจัดขยะติดเชื้ อโควิด-19
ความสาคัญด้ านสั งคมเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การอบรมและให้ความรู ้ การไม่
เลือกปฏิบตั ิ แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ ข้อปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัย การประเมินด้าน
สิ ทธิมนุษยชน สุ ขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และ
บริ การ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ข้อปฏิบตั ิดา้ นเศรษฐกิจและสังคม และผลิตภัณฑ์และบริ การ
โดยมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ เคารพหลักสิ ทธิ มนุษยชนและข้อมูลส่ วนบุคคล
ทั้งพนักงาน คู่คา้ ผูร้ ับเหมา สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน อาชี วอนามัยและความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม อบรมและพัฒนาทักษะแก่บุคคลากรให้โอกาสความก้าวหน้าไม่เลือกปฏิบตั ิ มอบทุนการศึกษา
แก่บุตรพนักงาน ดาเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์สีเขียว ส่ งมอบสิ นค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
แสดงฉลากครบถ้วน และทาธุ รกิจกับคู่คา้ ตามข้อตกลงในจรรยาบรรณคู่คา้
ความสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ (GOVERNANCE) เกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานเชิ งเศรษฐกิจ
การต่อต้านการทุจริ ต นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาสิ นค้าและการบริ การ และการวิจยั และพัฒนาเพื่อ
ต่อยอดธุ รกิจ โดยมีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการโปร่ งใสต่อต้านการทุจริ ต นาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร เน้นการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ต่อยอดผลการวิจยั และพัฒนาเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ แสวงหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และบริ หารความเสี่ ยงรอบด้าน
รวมถึงความเสี่ ยงด้านสภาพภูมิอากาศ
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้นาหลักอิทธิ บาท 4 หนทางสู่ ความสาเร็ จ และความมุ่งมัน่ ในการสร้างความสุ ขที่
สมดุลพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืนตามหลักพรหมวิหาร 4 รวมทั้งหลักอริ ยสัจ 4 ที่เป็ นอริ ยธรรมสู่
การพ้นทุกข์ตามหลักคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจรรยาบรรณทีพีไอโพลีน (Code of
Conduct) มาใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ และ
ความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย นับตั้งแต่หน่วยงานราชการ ผูถ้ ือหุ น้ คู่คา้ คู่สัญญา
ในส่ วนของพนักงานมีการพัฒนาส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในลักษณะองค์การแห่งการเรี ยนรู ้อนั จะส่ งผลให้บริ ษทั
พัฒนาไปอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
2. การสอบทานเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อผู้ลงทุน
บริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน เช่ น รายการที่เกี่ ยวโยงกัน
ตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผูล้ งทุนทราบโดยให้ความสาคัญกับความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูล และเปิ ดเผยภายในเวลาอันรวดเร็ วทันกาล
3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั มีระบบป้ องกันการ
ใช้ขอ้ มูลภายในในการซื้ อขายหลักทรัพย์ มีการกาหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงาน
โดยมี โทษสู งสุ ดถึ งเลิ กจ้า ง กากับดู แลให้ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั จัดทารายงานการถื อครองหลักทรั พย์ของ
บริ ษทั ตามข้อกาหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ ยงั ให้ความสาคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่ องการเปิ ดเผย
ข้อมูลของบริ ษทั ทางงบการเงิน รายการระหว่างกัน และรายงานต่างๆให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่ อถือได้
และทันกาล
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตั้ง และเสนอค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็ นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้ สนอตัวเป็ น
ผูส้ อบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี จึงมีมติ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ และเพื่อขออนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อ
พิ จ ารณาการแต่ ง ตั้ง นายเอกสิ ท ธิ์ ชู ธ รรมสถิ ต ย์ ทะเบี ย นเลขที่ 4195 หรื อนายบุ ญ ญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ
ทะเบียนเลขที่ 7900 หรื อนายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 8829 หรื อ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
ทะเบียนเลขที่ 8179 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษ ทั ให้ค วามสาคัญกับ การบริ หารงานตามหลักการดาเนิ นธุ รกิ จอย่า งยัง่ ยืนด้วยบรรษัท ภิ บ าลที่ ดี
มีจริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิ จ มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรเยี่ยง
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มื อ อาชี พ โดยบริ ษ ัท มี ก ารพัฒ นาระบบคุ ณภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ต ามมาตรฐานสากล มี ก ารปฏิ บตั ิ ต าม
ข้อก าหนดของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง มี การช่ วยเหลื อเกื้ อกูลสั งคมและดู แลใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม มี การจัดท า
รายงานทางการเงินเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการกากับดู แลกิจการที่ดี ไม่ปรากฏข้อบกพร่ อง
อันเป็ นสาระสาคัญ
จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนประจาปี 2564 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
นายขันธ์ ชัย วิจกั ขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาอนุ ม ตั ิ ง บดุ ล และบัญชี ก าไรขาดทุ น
ประจาปี 2564 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว
และได้มอบหมายให้ นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุ ปให้ที่ประชุมพิจารณา
นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2564 สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ได้ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว ในส่ วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางบุษศรา เกตุมณี ผูช้ ่วย
รองผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่ายบัญชี เป็ นผูน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
นางบุษศรา เกตุมณี ได้ช้ ีแจงรายละเอียดให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบดังนี้
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประจาปี 2564 มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 /
One Report) ตามรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือ
หุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ แล้ว สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
สรุ ปรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญในปี 2564

สิ นทรัพย์รวม

2563
123,909

2564
135,714
13

หน่ วย : ล้านบาท
เพิ่มขึ้น
%
11,805
9.53

หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ น้ (บาท)
รายได้จากการขายรวม
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารและต้นทุนใน
การจัดจาหน่าย
กาไรจากการดาเนินงาน(สุ ทธิ )
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ น้ (บาท)

71,737
52,172
2.75
34,276
36,187
24,937

78,152
57,562
3.01
38,920
41,279
26,391

6,415
5,390
0.26
4,644
5,092
1,454

8.94
10.33
9.45
13.55
14.07
5.83

4,912
6,278
2,839
0.079

5,394
9,043
6,918
0.297

482
2,765
4,079
0.218

9.81
44.04
143.68
275.95

จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2564 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 13,272,375,063 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ0.00000 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 6,258,700 เสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสารอง และการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2564
นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส เป็ นผูน้ าเสนอต่อที่ประชุม
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุ มว่า บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินงานประจาปี 2564 สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 เป็ นกาไรสุ ทธิ 5,670,531,764.72 บาท (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยกรณี บริ ษทั ฯ มี
ผลการดาเนิ นงานเป็ นกาไรสุ ทธิ บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ เป็ นทุนสารองตามกฏหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นั้น
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ดัง นั้ น บริ ษ ัท ฯ จึ ง จัด สรรทุ น ส ารองตามกฎหมายเพิ่ ม อี ก 283,526,588.24 บาท รวมเป็ น
1,209,292,408.08 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.09 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ สิ้ นปี 2564 บริ ษทั ฯ มีกาไรสะสมที่
ยังไม่ได้จดั สรร จานวน 17,796,423,298.74 บาท
ทั้งนี้ ในรอบปี บัญชี 2563 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้ทาการจ่ายเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ นในอัตราหุ ้นละ 0.06
บาท จึงเรี ยนเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 ในอัตราหุ ้นละ 0.09 บาท
รวมไม่เกิน 1,721,385,000 บาท (ยังไม่หกั หุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อคืน จานวน 191,265,000 หุ ้น ซึ่ งไม่มี
สิ ท ธิ รับ เงิ นปั นผลตามข้อก าหนดของกฏหมายที่ เกี่ ย วข้อง) โดยบริ ษ ทั ฯ ได้จ่า ยเงิ นปั นผลระหว่า งกาล
สาหรับผลการดาเนิ นงานจนถึ งสิ้ นสุ ดไตรมาส 2 ปี 2564 แล้ว ในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท จานวนรวม
573,795,000 บาท จึงคงเหลื อเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายอีกหุ ้นละ 0.06 บาท รวมไม่เกิน 1,147,590,000 บาท โดย
จ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรของบริ ษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2564 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับเงิน
ปั นผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยจ่ายจากกาไร
สะสมที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ดังนั้นผูถ้ ือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิต
ภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปั นผลคูณสามส่ วนเจ็ด
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรทุนสารอง และการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564 ตามรายละเอียดที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 13,278,616,768 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็ นด้วย 100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 17,000 เสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2565
นายขันธ์ ชัย วิจกั ขณะ ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ นายสุ พ จน์ สิ ง ห์ เสน่ ห์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นาเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2565
นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจ ารณาคัดเลือกบริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงาน

15

สอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 ดังนี้
1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2565 ได้แก่
- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900 หรื อ
- นายเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรื อ
- นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179
โดยให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งมีอานาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ
2. อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2565 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็ นจานวน
เงิน 5,680,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564 เป็ นเงิน 5,680,000 บาท) ซึ่ งเท่ากับปี 2564
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริ การจัดทางบการเงิน
ค่าบริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน เป็ นต้น
จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติที่ประชุ ม : ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียน
เลขที่ 7900 หรื อ นายเอกสิ ท ธิ์ ชู ธ รรมสถิ ต ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 4195 หรื อ นายณัฐ พงศ์
ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียนเลขที่ 8829 หรื อ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในปี 2565 โดยกาหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็ นเงินจานวน
5,680,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่ น ค่าเดิ นทาง ค่าที่พกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าบริ การ
จัดทางบการเงิน ค่าบริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน เป็ นต้น ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 13,278,616,768 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็ นด้วย 100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 17,000 เสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
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นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิ ติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ เลขานุ การบริ ษทั
เป็ นผูแ้ ถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายนิ ติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุ มว่า ในปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตาม
วาระจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส/กรรมการบริ หาร
3. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการบริ หาร
4. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา
กรรมการบริ หาร
5. นายทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
กรรมการ
โดยกรรมการทั้ง 5 ท่ า นดัง กล่ า วมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เลื อกตั้ง กลับ เข้า มาเป็ น ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการอิ สระ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส กรรมการบริ หาร กรรมการ ของบริ ษทั ฯ
ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ซึ่ ง คณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯ ยกเว้นผู ม้ ี ส่ วนได้เสี ย ได้พิ จารณาจากคุ ณสมบัติ ข องกรรมการที่
ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็ นรายบุคคลแล้วมีความเห็ นว่า กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5
ท่านดังกล่าว มีพ้ืนฐานและความเชี่ ยวชาญหลากหลายอาชี พ มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มี ประวัติการทางานที่ โปร่ งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็ นอย่างเป็ นอิสระและมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอยู่เดิ มได้ปฏิ บตั ิ
หน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่าเสมอ และบังเกิดผลดีต่อบริ ษทั ฯ ตลอดมาซึ่ งประวัติและ
ผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
จึ งใคร่ ขอเสนอให้ที่ป ระชุ ม พิจารณาเลื อกตั้ง กรรมการที่ ออกตามวาระทั้ง 5 ท่า นกลับ เข้าดารง
ต าแหน่ ง กรรมการของบริ ษ ัท ฯ ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง และมี อ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกับ กิ จ การของบริ ษ ัท ฯ
เหมือนเดิมทุกประการ
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่งและมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดังนี้
1. นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส/กรรมการบริ หาร
3. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการบริ หาร
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4. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา
กรรมการบริ หาร
5. นายทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
กรรมการ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 12,850,119,512 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 96.7730 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 428,497,356 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 3.2270 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อ
หุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 17,000 เสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการเข้ าใหม่
นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิ ติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ เลขานุ การบริ ษทั
เป็ นผูแ้ ถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายนิ ติ สิ ท ธิ์ จงพิ ท ัก ษ์ รั ต น์ ได้แ ถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
บริ หารงาน และการจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปโดยมีประสิ ทธิ ภาพและสัมฤทธิ์ ผลมากยิ่งขึ้น จึง
เห็ นสมควรมีมติเห็ นชอบในการเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ราย นายประทีป เลี่ ยวไพ
รัตน์ เข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการบริ หาร โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน
2565 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริ ษทั จะมี
จานวนทั้งหมด 15 ท่าน
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ใ นฐานะคณะกรรมการสรรหาได้พิ จ ารณาจาก
คุ ณสมบัติของตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาถึ งความเหมาะสมทั้งวุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถ ความชานาญเฉพาะ คุณธรรม จริ ยธรรม และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
และผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ ไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่
อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุ รกิจกับบริ ษทั และเป็ นผูท้ ี่มี
คุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สาหรับประวัติโดยสังเขปของผูท้ ี่
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 4
จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ราย นายประทีป เลี่ยว
ไพรัตน์ เข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการบริ หาร โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน
2565 เป็ นต้นไป
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มติที่ประชุ ม : ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ราย นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ เข้าดารง
ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการบริ หาร โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน 2565 เป็ นต้นไป
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 13,263,494,743 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.8861 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็ นด้วย 15,122,125 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.1139 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อ
หุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 17,000 เสี ยง
วาระที่ 9 พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายชื่ อกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่ อผูกพันบริษัทฯ
นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิ ติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ เลขานุ การบริ ษทั
เป็ นผูแ้ ถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ราย นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการบริ หาร โดยให้มีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน 2565 เป็ นต้นไป บริ ษทั ฯ จึงใคร่ ขอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พ.ศ. 2565 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ฯ
หลังจากที่มีการอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดงั กล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
โดยชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั คือ
“นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์, นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์, นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์, นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์,
นายภากร เลี่ยวไพรัตน์, นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา, นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการสองในเจ็ด
คนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ”
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่ อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อ
ผูกพันบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 13,278,616,768 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่ เห็ นด้วย 100 เสี ยง คิ ดเป็ นร้ อยละ0.0000 ของจานวนเสี ย งทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ม า
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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- งดออกเสี ยง 17,0000 เสี ยง
วาระที่ 10 รับทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิ ติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ เลขานุ การบริ ษทั เป็ น
ผูแ้ ถลงต่อที่ประชุ ม
นายนิ ติสิ ท ธิ์ จงพิ ท กั ษ์รัตน์ ได้แถลงต่ อที่ ป ระชุ ม ว่า ตามที่ ที่ ป ระชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ
ประจาปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุ มตั ิหลักการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ
โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยถื อหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามแนวทางเช่ นเดี ยวกับบริ ษ ทั
มหาชนจากัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบตั ิ โดยเปรี ยบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและ
ขนาดใกล้เคียงและคานึ งถึ งฐานะและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการตอบแทนผล
การปฏิ บตั ิหน้าที่ สร้ างแรงจูงใจให้แก่บุคคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ที่
เหมาะสมเอื้ อประโยชน์ สู งสุ ดต่ อความสาเร็ จในการประกอบกิ จการของบริ ษ ทั ฯ โดยให้มี ผลตั้ง แต่ เดื อน
มกราคม 2553 เป็ นต้นไปจนกว่าที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น และเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่ งส่ งเสริ มให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
ควรรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้รับทราบเป็ นประจาทุกปี นั้น
บริ ษ ทั ฯ ใคร่ ขอเรี ย นให้ที่ป ระชุ มรั บทราบว่า สาหรั บ ค่าตอบแทนที่ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
จานวนรวม 15 ท่าน ได้รับในปี 2564 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
จานวน 26,471,984.- บาท คิดเป็ นร้อยละประมาณ 0.09 ของรายได้รวมของบริ ษทั ฯ (รายได้รวมของบริ ษทั
ฯ ปี 2564 มีจานวน 30,634,638,230.33 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 /
One Report) ตามรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือ
หุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ แล้ว
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานดังกล่าว
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

20

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามข้ อมูลสรุ ปได้ ดังนี้
ประธานในทีป่ ระชุ มได้ มอบหมายให้ นายประชั ย เลีย่ วไพรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร ชี้แจงและ
ตอบคาถาม
- คุณอานันท์ ตันติจรัสชี พ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นคาถามว่า “ทราบมาว่า บริ ษทั ฯ มีการใช้
พลังงานขยะทดแทนการใช้ถ่านหิ นอยู่ที่อตั ราส่ วน ใช้ขยะ 40% ใช้ถ่านหิ น 60% ถามว่า บริ ษทั มีแผนจะเพิ่ม
สัดส่ วนการใช้พลังงานความร้อนจากขยะต่อไปหรื อไม่ ถ้าไม่เพิ่มอีก มีหรื อขีดจากัดอย่างไรที่จะยังดารงสัดส่ วน
การใช้พลังงานอยูท่ ี่ใช้ขยะ 40% ใช้ถ่านหิ น 60%”
นายประชั ย เลีย่ วไพรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร เป็ นผู้ตอบคาถามดังกล่ าวว่ า ตอนนี้ บริ ษทั ได้ใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่ แต่ก็ยงั คงมีการใช้พลังงานขยะอยูท่ ี่ 25% ไม่ใช่ 40 เราสามารถทดแทนพลังงานจากถ่านหิ นได้
อยูท่ ี่ 25 % ซึ่งเท่านี้ก็เป็ นอัตราส่ วนที่สูงที่สุดในโลกของการทาปูนซิ เมนต์ ไม่มีประเทศใดทาได้เท่าเรา ข้อจากัด
อยูท่ ี่ความสกปรกของขยะในเมืองไทย เนื่ องจากไม่มีการล้างทาความสะอาดและคัดแยกขยะ ทาให้มีสิ่งเจือปน
มาก ทั้งความชื้ นและความสกปรก ไม่สามารถคัดแยกให้สะอาดได้ เราต้องใช้เทคโนโลยีสูงมากเพื่อจะทดแทน
ให้ได้ 25 % นี้ ถามว่ามีขอ้ จากัดหรื อไม่ ข้อจากัดจึงอยู่ที่ความสกปรกของขยะนี้ และถ้าถามว่าจะใช้ให้เต็ม
100% ได้หรื อไม่ ซึ่ งถ้าจะใช้ให้เต็ม 100 ก็ใช้ได้ แต่ตน้ ทุนจะสู งขึ้นอย่างมหาศาล เพราะเราจะต้องทาเครื่ องจักร
ให้สามารถกาจัดสิ่ งสกปรกให้ได้มากขึ้น มากเป็ น 10 เท่า ซึ่ งตอนนี้ รัฐบาลก็ไม่มีส่งเสริ มอะไรให้กบั ทางบริ ษทั
เพราะฉะนั้นทาไปก็เจ็บตัว debt to EBITDA ratio จะไม่ดีเลย ถ้าจะทาตรงนั้น debt to EBITDA ratio จะขึ้นเป็ น
100 ต่อ 1 ซึ่ งก็ไม่เป็ นผลดีกบั บริ ษทั เราจึงต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เราจึงใช้พลังงาน
ทดแทนสู งสุ ดที่ 25 % ไปก่ อน หรื อภาษาอังกฤษเรี ยกว่า Optimization เราสามารถไปให้ถึง 100 ได้หรื อไม่
คาตอบคือได้ถา้ รัฐบาลส่ งเสริ ม ดังนั้นขณะนี้ เราจึงทาได้ดีที่สุดในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ดีที่สุดตามมาตรฐาน
ESG
- คุณสิ ทธิศักดิ์ บุณยประสิ ทธิกุล ได้ สอบถามเกีย่ วกับประเด็นคาถามว่า การสู ้รบระหว่างรัสเซี ยกับยูเครน
มีผลต่อความผันผวนของบริ ษทั หรื อไม่ ถ้ามีช่วยบอกแผนระยะสั้นหรื อระยะยาวด้วย
นายประชั ย เลี่ยวไพรั ตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้ตอบคาถามดังกล่ าวว่ า การรบกันนี้ มนั ไม่ดี
แต่เกิ ดขึ้ นเพราะมี ผูย้ ุแหย่ มีการส่ งอาวุธให้กนั ประชาชนทัว่ โลกเดื อดร้ อนกันหมด สงครามทาให้คนตายเป็ น
หมื่นๆคน ไม่มีผลดีสาหรับโลกนี้เลย ผูก้ ระหายสงครามเท่านั้นเองที่จะได้ประโยชน์ ประเทศเขาจะได้ประโยชน์
อย่างมหาศาล แต่ประชาชนทัว่ โลกจะเดือดร้อนกันหมด เพราะจะทาให้ 1. ราคาน้ ามันขึ้นสู ง 2. ราคาพืชผลทาง
เกษตรขึ้นมาก และถ่านหิ น น้ ามันทุกอย่างขึ้นหมด เกิดสภาวะเดื อดร้ อนไปทัว่ สงครามนี้ จะไม่ยุติง่ายๆ ถามว่า
สงครามกระทบกับบริ ษทั ฯ หรื อไม่ ตอบว่ากระทบ แต่การกระทบมีท้ งั บวกและลบ ในแง่ ลบคือราคาวัตถุ ดิบ
ต้นทุนสิ นค้าสู งขึ้นทุกอย่าง แต่ในแง่บวกก็มี เพราะว่าบริ ษทั ฯได้เตรี ยมพร้อมรับสภาวะนี้ ไว้แล้ว เพราะฉะนั้น
ผลของสงครามทาให้ราคาสิ นค้าทุกอย่างขึ้นมา ผลดีกบั บริ ษทั ก็มีมาก เพราะสิ นค้าทุกอย่างที่บริ ษทั ผลิ ตได้น้ นั
ราคาขึ้นทั้งหมด และการขายของก็ขายง่ายๆ และเป็ นประโยชน์ในแง่ผลกาไรของบริ ษทั ฯ เพราะบริ ษทั มี ESG ที่
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ดี ทาให้เรารับมือได้หมด อย่างถ่านหิ นขึ้นราคา เราก็เอาขยะไปทดแทนได้ และเนื่ องจากถ่านหิ นขึ้นราคา คนก็
ไปใช้โซลาร์ เซลมากขึ้น บริ ษทั ฯก็เป็ นผูผ้ ลิตฟิ ล์มที่ใช้ทาโซล่าร์ เซลแห่ งเดียวในประเทศไทย เราก็ได้กาไรจาก
เม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตโซล่าร์ ฟิล์ม ซึ่งบริ ษทั ผลิตและส่ งไปขายต่างประเทศ โดยเป็ นที่ตอ้ งการและนิยมใช้ทวั่ โลก
ถามว่ามีผลกระทบหรื อไม่ มี ครับ แต่ก็มีท้ งั บวกและลบ และเป็ นทางบวกมากกว่าลบ สรุ ปแล้วเป็ นผลดี กบั
บริ ษทั มาก แต่บริ ษทั ฯไม่ได้สนับสนุนให้เกิดสงคราม เพราะสงครามเป็ นสิ่ งชัว่ ร้าย
- MR.BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้
1) คาถามว่า บริ ษทั จะส่ งคนไปเป็ นครู ฝึกอบรมที่สวิสเซอร์ แลนด์ได้หรื อไม่
นายประชั ย เลี่ยวไพรั ตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้ตอบคาถามดังกล่ าวว่ า ตอนนี้ บริ ษทั ฯ
ยังไม่มีนโยบายในเรื่ องนี้
2) คาถามต่อว่า บริ ษทั ฯจะสามารถส่ งรายงานการประชุมให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทราบได้หรื อไม่
นายประชัย เลีย่ วไพรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ได้ มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์
รัตน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงและตอบคาถาม
นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์ รัตน์ เลขานุการบริ ษัท ตอบว่ า ตามกฎหมายบอกว่า บริ ษทั จะต้องดาเนินการ
ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้ดาเนินการประชุม โดยส่ งให้ที่กระทรวงพาณิ ชย์ และหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้อง ซึ่ งบริ ษทั ฯจะมีการนารายงานการประชุ มขึ้นเว็บไซต์ของบริ ษทั และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ตาม
ขั้นตอน
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องอื่นใดหรื อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่ได้สละเวลา
มาร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งนี้และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุ มเวลา 16.30 นาฬิ กา
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