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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ของ
บริษัท ทีพไี อ โพลีน จากัด (มหาชน)
วันที่ 22 เมษายน 2564
ณ ห้ องประชุ มชั้ น 9 อาคารทีพไี อ ทาวเวอร์
เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร

เริ่มการประชุ มเวลา 16.30 นาฬิ กา
นางสาวจุฑามาศ สุ โรจน์รัตน์ ทําหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 (“พิธีกร”)
ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
เนื่ องจากปั จจุบนั ยังอยูใ่ นสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนด
มาตรการและแนวปฏิบตั ิสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มตามข้อกําหนด แนวทาง และคําแนะนําของส่ วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสุ ขอนามัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและป้ องกันการแพร่ ระบาด อันอาจก่อให้เกิด
ความล่าช้าและทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่ได้รับความสะดวก นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจําเป็ นต้องควบคุมให้การ
ประชุ มสั้นกระชับเพื่อลดเวลาที่คนจํานวนมาก มารวมอยูใ่ นสถานที่เดียวกัน และจัดสถานที่ให้มีการเว้น
ระยะห่ างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรทุกจุด ซึ่ งทําให้ไม่สามารถรองรับคนจํานวนมากได้ บริ ษทั ฯ จึง
ใคร่ ขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุ น้ และหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ (“ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม”) ดังนี้
1. การคัดกรองและการลงทะเบียน
กรณี ท่านผูถ้ ื อหุ ้น และหรื อผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง ขอความกรุ ณา
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทําความเข้าใจมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ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 าํ มูก เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะพิจารณาดําเนินการให้เข้าร่ วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
1.2 บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการเว้นระยะห่ างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแออัดของ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในจุดต่างๆ บริ เวณสถานที่ประชุม อาทิเช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน
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รวมถึง จํากัดจํานวนผูใ้ ช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ โดยผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูใ่ น
อาคารและสถานที่ประชุม และทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมไว้ตามจุดต่างๆ
1.3 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มต้องลงทะเบียนเข้า-ออกอาคารและสถานที่ประชุ ม ตามแบบฟอร์ มที่ฝ่าย
อาคารทีพีไอทาวเวอร์ กาํ หนด หรื ออาจใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่านแพลตฟอร์ มไทย
ชนะ โดยบริ ษทั ฯ และหรื อฝ่ ายอาคารทีพีไอทาวเวอร์ จะจัดเตรี ยม QR Code สําหรับลงทะเบียนเข้าร่ วมการ
ประชุม ณ บริ เวณจุดลงทะเบียน และสําหรับลงทะเบียนออก ณ บริ เวณทางออก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมและป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
1.4 บริ ษทั ฯ อนุ ญาตให้เฉพาะท่านผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะที่ ลงทะเบี ยนเท่านั้นเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยไม่อนุญาตให้ผตู ้ ิดตามเข้าห้องประชุม
1.5 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 ทําให้ที่นงั่
ในห้องประชุ มหลัก มีจาํ นวนจํากัดเพียง 50 ที่นงั่ และเมื่อที่นงั่ ในห้องประชุ มหลักเต็มแล้ว ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุ มจะไม่สามารถเข้าห้องประชุ มหลักได้อีก โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ที่นงั่ สํารองนอกห้องประชุ ม จึงใคร่ ขอ
ความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกคนนัง่ ตามที่นงั่ ที่กาํ หนดเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกหรื อเปลี่ยนที่นงั่ ได้ตลอด
การประชุม) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการระบุตวั ควบคุม และป้ องกันการแพร่ ระบาดของไวรัส
2.2 บริ ษทั ฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนสําหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มที่
ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคําถามลงในกระดาษพร้อมกับเขียนชื่ อและนามสกุลของท่านผูถ้ ือหุ ้น ส่ ง
ให้แก่เจ้าหน้าที่แทน โดยบริ ษทั ฯ จะตอบคําถามในห้องประชุ มเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนน
เสี ยงเท่านั้น
จากมาตรการการจัดประชุ มดังกล่าวข้างต้น หากมี ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มเป็ นจํานวนมากหรื อเดิ นทาง
มาถึงพร้อมกันหลายท่าน อาจทําให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ บริ ษทั ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ โอกาสนี้
ขณะนี้ เวลา 16.30 นาฬิกา บริ ษทั ฯ มีผถู ้ ื อหุ ้นทั้งหมด 18,392 ราย จํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 19,180,500,000 หุ ้น (สําหรับจํานวนหุ ้นที่บริ ษทั ฯ ซื้ อคืนกลับมา และบริ ษทั ฯ ถืออยูน่ ้ นั จํานวน
54,013,100 หุ น้ ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไม่สามารถออกเสี ยงลงคะแนน และไม่มีสิทธิ
รั บ เงิ น ปั น ผล) ซึ่ งมี หุ้ น ที่ มี สิ ทธิ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น และมี สิ ทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนจํา นวน
19,126,486,900 หุ น้ แบ่งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 42 ราย จํานวนหุ ้น 4,321,260,865
หุน้ และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นมาประชุมแทนจํานวน 116 ราย จํานวนหุ ้น 9,815,094,472 หุ ้น รวมผู้
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ถือหุ ้นที่ลงทะเบียนจํานวน 158 ราย นับจํานวนหุ ้นรวมกันทั้งสิ้ น 14,136,355,337 หุ ้น ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ
73.91 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุม
พิธีกร กล่าวแนะนํากรรมการบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯและ
คณะทํางานเลขานุการบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุมดังนี้
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
2. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
4. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
5. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
6. นายทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
7. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์
8. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา
9. นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์
10. นายทวิช เตชะนาวากุล
11. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
12. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์

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

กรรมการบริ ษทั ฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจาํ เป็ นหรื อติดภารกิจเร่ งด่วน ได้แก่
1. นายพรพล สุ วรรณมาศ
กรรมการ
2. นายมนัส สุ ขสมาน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564)
ผูบ้ ริ หารฯ เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายประเสริ ฐ อิทธิเมฆินทร์
2. นางบุษศรา เกตุมณี

รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยรองผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่ายบัญชี

คณะทํางานเลขานุการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์
เลขานุการบริ ษทั
2. นางสาววีรนุช ขิมขํา
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
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ทีมงานผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เข้าร่ วมประชุม คือ
1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ
2. นายฉัตรศรณ์ ลิขิตพิพฒั นะกุล
3. นางสาวมณฑิรา ศิริรักษ์
ทีมงานที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯ จากบริ ษทั เอสซี แอล นิ ชิมูระ แอนด์ อาซาฮี จํากัด เข้าร่ วม
ประชุมคือ
1. นายวีระ คํามี
2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิ ทธิ์
พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุมทราบดังนี้
1. ในการออกเสี ยงลงคะแนนจะนับ 1 หุ ้น เท่ากับ 1 เสี ยง และผูถ้ ื อหุ ้น 1 ราย มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง เพียงทางใดทางหนึ่ งเท่านั้น จะแบ่งแยก
จํานวนหุ ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงมิได้ ยกเว้นกรณี ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุ นต่างประเทศที่ แต่งตั้ง
ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
2. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดฯ กําหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
- กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน บริ ษทั ฯ ได้นาํ ระบบบาร์ โค้ตมาใช้ในการนับ
คะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสี ยงให้ทาํ เครื่ องหมาย หรื อ ×ในช่ อง ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน
เพื่อนําไปนับคะแนนต่อไป
4. การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมเฉพาะผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการ
ยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สําหรับผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ออกเสี ยงเห็นด้วยไม่ตอ้ งส่ ง
บัตรลงคะแนนโดยจะถื อว่าผูไ้ ม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุ มตั ิหรื อเห็ นด้วยตามที่ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายเสนอ และบริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเรี ยงตามลําดับการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้
ลําดับแรก เก็บจากผูถ้ ือหุ น้ ที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ
ลําดับที่สอง เก็บจากผูถ้ ือหุ น้ ที่งดออกเสี ยง
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5. สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทาํ เครื่ องหมายใดๆในช่องออกเสี ยงลงคะแนนถือว่ามี
มติอนุมตั ิหรื อเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเสนอ
อนึ่ งผูถ้ ื อหุ ้นที่ ทาํ เครื่ องหมายออกเสี ยงช่ องลงคะแนนช่ องใดช่ องหนึ่ งแล้วมี ความประสงค์ที่จะ
เปลี่ยนใจออกเสี ยงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุ ณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่ อกํากับ
การขีดฆ่าด้วยและทําเครื่ 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 จะนําคะแนนเสี ยงของ
ผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง หรื อ บัตรเสี ย หักออกจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมซึ่ งส่ วนที่เหลือจะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกเสี ยงเห็นด้วย
6.2 ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงทีละ
วาระเรี ยงตามลําดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสี ยง ประธานฯ
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลําดับถัดไป
นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุ มเป็ นไปอย่างโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ขอเชิ ญผูแ้ ทนจากบริ ษทั เอสซี แอล นิ
ชิ มูระ แอนด์ อาซาฮี จํากัด และ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจ
นับคะแนนเสี ยงบริ ษทั ละ 1 ท่าน
พิธีกรเรี ยนเชิ ญ นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในที่
ประชุมกล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564
(ประธานที่ ประชุ มกล่ าวต่ อที่ ประชุ มเพื่ อเป็ นการไว้ อาลัยต่ อการถึ งแก่ กรรมของ นายมนัส สุ ขสมาน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564)
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
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นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2563 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2564 โดยสําเนารายงานการประชุ มดังกล่าวได้จดั ส่ งไปยังผู ้
ถือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วซึ่ งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2562
วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการจัดสรรทุนสํารอง และรับทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล ประจําปี 2562
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขายหุ น้ กูเ้ พิม่ เติมในวงเงิน ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่งรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาท โดยเป็ นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน
(revolving) (เฉพาะของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน))
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงใคร่ ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2563 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 4
สิ งหาคม 2564 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 14,134,684,651 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็ นด้วย 200 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,304,000 เสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2563
นายขันธ์ชัย วิจกั ขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มรั บทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563 ซึ่ งรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงาน
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ประจําปี 2563 ตามรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
พร้ อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มในครั้ งนี้ แล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริ หาร
รายงานสรุ ปให้ที่ประชุมทราบ
นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สําหรับปี
2563 ดังนี้
ธุรกิจปูนซีเมนต์
ในปี 2563 ปริ มาณการใช้ปูนซิ เมนต์ในประเทศไทยอยูท่ ี่ประมาณ 33-34 ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2562 ที่ผ่านมา เนื่ องจากผลกระทบจากสถานการณ์ ระบาดของโรค Covid-19 อย่างไรก็ตามยังมีงาน
โครงการก่ อสร้ างขนาดใหญ่ ท้ งั ด้านคมนาคมและการสร้ า งสาธารณู ป โภคขั้นพื้ นฐานในประเทศอย่า ง
ต่อเนื่อง จึงทําให้ปริ มาณการใช้ปูนซิ เมนต์ลดลงไม่มาก
ส่ วนด้านตลาดส่ งออกปูนเม็ด ปูนซิ เมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอื่นๆ ในปี 2563 ก็ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรค Covid-19 ทัว่ โลกเช่นกัน ส่ งผลให้การขยายตัวของภาคการก่อสร้างใน
หลายๆ ประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งเป็ นตลาดหลักในการนําเข้าปูนเม็ดลดลง
ในส่ วนของบริ ษทั ปริ มาณขายปูนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา โดยบริ ษทั ยังคงเดินหน้าพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งรวมถึ งไฟเบอร์ ซิเมนต์ นวัตกรรมสี ทาอาคาร และผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ อย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ ปูน
สําเร็ จรู ป TPI (M601) สําหรับซ่ อมผิวคอนกรี ตชนิ ดแข็งตัวเร็ ว ปูนสําเร็ จรู ป TPI (M670) ประเภทไม่หดตัว
(Non Shrink Grout) ใช้สําหรับงานเทพื้นที่ตอ้ งการความแข็งแรงเป็ นพิเศษ ปูนสําเร็ จรู ป TPI (M671)
ประเภทไม่หดตัวใช้สําหรับงานทัว่ ไป (General Purpose Non Shrink Grout) ปูนปั้ นสําเร็ จรู ป (M900) และ
สี ทีพีไอ ออลซี่ ซนั่ (NP104) เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ได้พ ฒ
ั นาเทคโนโลยี ช้ ัน สู ง มาใช้ใ นกระบวนการผลิ ต ปู น ซิ เ มนต์ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้เชื้ อเพลิ ง ซึ่ งจะสามารถลดต้นทุนการผลิ ตปูนซิ เมนต์ลงได้ โดยสามารถใช้ขยะ
ชุมชนเพื่อทดแทนถ่านหิ น ซึ่ งเป็ นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดก๊าซเรื อนกระจก โครงการนี้จะทยอยแล้วเสร็ จตั้งแต่ปี
2564 -2565 ดังนั้นตั้งแต่ปี 2565 เป็ นต้นไป บริ ษทั จะสามารถนําขยะชุ มชนจากพื้นที่ในแหล่งชุ มชนต่าง ๆ
จํานวนประมาณ 2.7 ล้านตันต่อปี มาใช้ทดแทนถ่านหิ น เป็ นการช่วยแก้ปัญหาการเน่าเหม็นของขยะมูลฝอย
ที่กองล้นเต็มพื้นที่ซ่ ึ งกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชน อีกทั้งยังสามารถช่วยลดก๊าซเรื อนกระจกได้ประมาณ
6.5 ล้านตันต่อปี โดยบริ ษทั จัดเป็ นผูผ้ ลิ ตปูนซิ เมนต์แห่ งแรกของประเทศไทยที่สามารถนําขยะมาใช้เป็ น
เชื้อเพลิงแทนถ่านหิ นได้
ในปี 2564 บริ ษทั คาดว่าความต้องการใช้ปูนซิ เมนต์ในประเทศจะใกล้เคียงกับปี 2563 โดยมีปัจจัย
หนุนจากการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่ งมวลชน และระบบโครงข่ายการคมนาคมใน
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคตามนโยบายของภาครัฐ ส่ วนของภาคเอกชนจะชลอตัวลงบ้างตามภาวะเศรษฐกิจ
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ธุรกิจเม็ดพลาสติก LDPE / EVA
ในปี 2563 ตลาดเม็ดพลาสติกมีการแข่งขันด้านราคาสู งขึ้น โดยภาษีนาํ เข้ายังคงอยูท่ ี่อตั รา 0-5% ซึ่ง
ง่ายต่อการนําเข้า ทั้งนี้ขอ้ พิพาททางการค้าระหว่างสองประเทศมหาอํานาจ จีน และสหรัฐอเมริ กา ตลอดจน
ความผันผวนของตลาดนํ้ามันดิบโลก รวมถึงการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 ล้วนส่ งผลกระทบให้
ผูป้ ระกอบการต่างเผชิ ญปั จจัยเสี่ ยง และความท้าทายด้านความสามารถในการปรับตัว
โดยในส่ วนของบริ ษทั ปริ มาณการขายเม็ดพลาสติกเพิม่ ขึ้นเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา โดยบริ ษทั
สามารถมีกาํ ไรในระดับที่น่าพอใจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า
ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ลงทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุ งเครื่ องจักร เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต EVA
เกรดพิเศษที่มี Margin สู ง และทําให้บริ ษทั มีความยืดหยุน่ ในการเลือกผลิตสิ นค้าที่บริ ษทั มีความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขัน โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็ จในปี 2564
ในปี 2564 บริ ษทั คาดว่าตลาดยังคงมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผูผ้ ลิตรายใหม่ โดยเฉพาะใน
ประเทศจีน โดยในส่ วนของบริ ษทั ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เม็ดพลาสติก
EVA เพื่ออุตสาหกรรมกาวร้อน รวมทั้งพัฒนากาวร้อนที่มีเม็ดพลาสติก EVA เป็ นวัตถุดิบ นอกจากนี้บริ ษทั
ยังได้พฒั นาเม็ดพลาสติก EVA สําหรับอุตสาหกรรมหมึกพิมพ์สีบนถุงพลาสติก ซึ่งปัจจุบนั สามารถทําตลาด
ได้เป็ นอย่างดี โดยบริ ษทั มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเจาะกลุ่มตลาด
Niche Market เพิม่ ขึ้น ซึ่ งทําให้บริ ษทั มีอตั รากําไรที่สูงขึ้น
ธุรกิจปุ๋ ยชี วะอินทรีย์ และสารเสริมชี วนะ (โปรไบโอติกส์ ) สาหรับสั ตว์ และผลิตภัณฑ์ เพือ่ สุ ขภาพ
ในปี 2563 ตลาดปุ๋ ยชีวะอินทรี ย ์ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาโรคระบาด COVID- 19 ทํา
ให้สินค้าเกษตรราคาตกตํ่า โดยปริ มาณขายปุ๋ ยชีวอินทรี ยข์ องบริ ษทั สอดคล้องกับทิศทางของตลาด อย่างไรก็
ตามในปี 2564 บริ ษทั คาดว่าตลาดปุ๋ ยชีวอินทรี ยจ์ ะขยายดีข้ ึน
ด้านธุ รกิจปศุสัตว์และประมง ในปี 2563 ที่ผา่ นมา พบปั ญหาการระบาดของโรคต่างๆ ทําให้มีการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ มสัตว์ อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ โภคให้ความใส่ ใจบริ โภคเนื้อสัตว์ที่ปราศจากสารเคมี ส่ งผล
ให้ปริ มาณขายสิ นค้าโปรไบโอติกส์ของบริ ษทั เพิ่มขึ้น โดยในปี 2564 คาดว่าตลาดสิ นค้าโปรไบโอติกส์
สําหรับสัตว์ จะยังคงมีแนวโน้มที่ขยายตัวสู งขึ้นจากการระบาดใหญ่ของโรค COVID-19 บริ ษทั ได้ปรับตัว
เข้าสู่ ภาวะ New Normal โดยได้นาํ เสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุ ขอนามัยที่ปราศจากสารเคมี ได้แก่ ไบโอน็อ
คแบบผงสําหรับชงดื่ม เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยและไวรัส ผลิตภัณฑ์ไมโครมน็อคโซลูชนั่ และไมโครมน็อ
คแบบผง สําหรับใช้ฉีดพ่นบริ เวณที่พกั อาศัย เพื่อลดปริ มาณเชื้อก่อโรคจากแบคทีเรี ยและไวรัส และนํ้ายา
บ้วนปาก ซึ่ งผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวข้างต้นได้ผา่ นการทดสอบและรับรองโดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
และศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสิ ทธิ ภาพในการทําลายเชื้อไวรัส ได้แก่ SARSCoV2, PRRS, PDCoV, PCV2 และ RVA เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมี Biosan เพื่อใช้ปรับปรุ งคุณภาพนํ้า ซึ่ งได้
ผ่านการทดสอบจากศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เลี่ ยวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส รายงานในส่ วนของ
รายงานความยัง่ ยืน และการเข้าไปมี บทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯต่อสังคมหรื อ ESG ให้ที่
ประชุมทราบ
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ได้รายงานเรื่ องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้
ในปี 2563 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ตระหนักถึงบทบาทที่
สํ า คัญ ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยหลัก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม
(Environmental Social Governance : หรื อ ESG ) ซึ่งในปี 2564 ก.ล.ต. หรื อ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ กําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียน ต้องมี การมี เปิ ดเผยข้อมูลด้านความยัง่ ยืนที่ รวมอยู่ใน
กระบวนการทางธุ รกิจ (ESG in-process) ตั้งแต่รอบปี บัญชี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ การกูเ้ งิน
ของบริ ษทั ฯ ทางสถาบันทางการเงินก็พิจารณาจากบริ ษทั ฯ ที่มีการดําเนินธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนเช่นเดียวกัน
ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
(Bio Circular-Green Economy-BCG) บนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิ จการที่ดี เพื่อเป็ นบริ ษทั ฯที่เติบโต
อย่างยัง่ ยืนในระดับสากลต่อไป กลุ่มทีพีไอโพลีนได้พฒั นาและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพโรงปูนซิ เมนต์อย่าง
ต่อเนื่ อง รวมถึงการปรับปรุ งเครื่ องจักรผลิตปูนซิ เมนต์ให้สามารถนําเชื้ อเพลิงขยะมาใช้แทนเชื้ อเพลิ งถ่าน
หิ นได้บางส่ วน โดยสามารถลดมลภาวะขยะของประเทศผ่านกระบวนการผลิ ตปูนซิ เมนต์ ภายใต้แนวคิด
zero waste หรื อการทําให้ขยะเหลือศูนย์ โดยบริ ษทั เป็ นโรงปูนซิ เมนต์แห่ งแรกของประเทศไทย ที่สามารถ
นํา เชื้ อเพลิ งขยะมาใช้แทนเชื้ อเพลิ ง ถ่ า นหิ น โดยโครงการดัง กล่ าวคาดว่าจะแล้วเสร็ จในปี 2564 -2565
สามารถลดปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 6.5 ล้านตันต่อปี พร้ อมแก้ปัญหา
ขยะมูลฝอยได้ถึง 2.7 ล้านตันต่อปี ซึ่ งเป็ นการดําเนิ นธุ รกิจตามแนวทาง ESG (สิ่ งแวดล้อม สังคม และการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี)
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ยัง ให้ก ารสนับ สนุ น กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ทั้ง ด้า น
สิ่ งแวดล้อม ศาสนาสังคม การศึกษา โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมวีดีทศั น์ให้ผถู ้ ื อหุ ้นได้รับชมดังต่อไปนี้ ขอ
เรี ยนเชิญรับชมวีดีทศั น์ค่ะ (หลังจากนั้นบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดวีดีทศั น์เกี่ยวกับกิจกรรมสําคัญของบริ ษทั ฯ ให้ผถู ้ ือ
หุน้ ได้รับชม)
จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจําปี 2563
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วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2563
นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รอบปี 253 ตามที่ได้จดั พิมพ์ไว้ในรายงานประจําปี 2563 ตามรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์ ม
หนังสื อเชิญประชุม ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มในครั้งนี้ แล้ว และได้มอบหมายให้
นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุ ปให้ที่ประชุมทราบ
นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์ ได้รายงานให้ที่ประชุ มทราบว่า ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้ น 5 ครั้ง ในการปฏิบตั ิหน้าที่สรุ ปได้ ดังนี้
1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ (รวมถึงบริ ษทั ในเครื อ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลภายใต้ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม ซึ่ งมี เ อกสารประกอบการ
ปฏิ บตั ิงาน มี การบริ หารความเสี่ ยงที่ สําคัญอย่างเป็ นระบบ อันส่ งผลให้สามารถป้ องกันความเสี ยหายอัน
อาจจะเกิ ดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ ยงทางธุ รกิ จ ช่ วยให้งบการเงิ นและรายงานของ
บริ ษทั ฯ ถู กต้องเชื่ อถื อได้ และช่ วยปกป้ องคุ ม้ ครองทรั พย์สินของบริ ษ ทั และเงิ นลงทุ นของผูถ้ ื อหุ ้นด้วย
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น งานโดยยึ ด หลั ก การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE) โดยมีจรรยาบรรณทีพีไอโพลีน (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิตามนโยบาย
บริ ษทั ฯ โดยคํานึ งถึงประโยชน์และความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย นับตั้งแต่ผถู ้ ือ
หุ น้ คู่คา้ คู่สัญญา ให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม ในส่ วนของพนักงานมี
การพัฒนาส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในลักษณะองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ อันจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ พัฒนาไปอย่างยัง่ ยืนใน
ระยะยาว
2. การสอบทานเรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อผู้ลงทุน
บริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผลู ้ งทุนทราบโดยให้ความสําคัญกับความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลและเปิ ดเผยภายในเวลาอันรวดเร็ วทันกาล
3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีระบบป้ องกัน
การใช้ข ้อมู ล ภายในในการซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์ มี ก ารกํา หนดข้อห้า มและบทลงโทษไว้ใ นข้อบัง คับ ของ
พนัก งานโดยมี โ ทษสู ง สุ ด ถึ ง เลิ ก จ้า ง กํา กับ ดู แ ลให้ ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ จัด ทํา รายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตามข้อกําหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยงั ให้ความสําคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายใน
เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ทางงบการเงิ นและรายงานต่างๆให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่ อถื อได้
และทันกาล
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4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตั้ง และเสนอค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็ นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้ สนอตัวเป็ น
ผูส้ อบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี จึงได้มี
มติเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ และเพื่อขออนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
เพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบียน 7900 หรื อ นายเอก
สิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรื อ นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 8829 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
ประจําปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาแล้วเห็ นว่า ในปี ที่ ผ่า นมาคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ รวมทั้ง
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการบริ หารงานตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริ ยธรรม มีความ
มุ่ง มัน่ ในการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ เพื่อให้บ รรลุ เป้ าหมายขององค์ก รเยี่ย งมื ออาชี พ บริ ษ ทั ฯ มีก ารพัฒนาระบบ
คุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ตามข้อกํา หนดของกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อง มี ก าร
ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม มีการจัดทํารายงานทางการเงินเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญ ชี ที่ รั บ รองโดยทัว่ ไป มี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล ที่ เพี ย งพอ มี ระบบการควบคุ ม ภายในที่ เพี ย งพอและ
เหมาะสม มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไม่ปรากฏข้อบกพร่ องอันเป็ นสาระสําคัญ
จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนประจาปี 2563 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายขันธ์ ชัย วิจกั ขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาอนุ ม ตั ิ ง บดุ ล และบัญชี ก าํ ไรขาดทุ น
ประจําปี 2563 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว
และได้มอบหมายให้ นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุ ปให้ที่ประชุมพิจารณา
นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ได้ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว ในส่ วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางบุษศรา เกตุมณี ผูช้ ่วย
รองผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่ายบัญชี เป็ นผูน้ าํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
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นางบุษศรา เกตุมณี ได้ช้ ีแจงรายละเอียดให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบดังนี้
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประจําปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2563 ตามรู ปแบบ
รหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
สรุ ปรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญในปี 2563

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

2563
123,909
71,737
52,172
2.75
34,276
36,187
24,937

2562
114,368
62,875
51,493
2.68
37,041
39,268
28,404

หน่ วย : ล้านบาท
ผลต่าง เพิ่ม(ลด)
9,541
8,862
679
0.07
(2,765)
(3,081)
(3,467)

4,912
6,278
2,839
0.079

6,144
4,210
2,765
0.073

(1,232)
2,068
74
0.006

จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2563 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 14,130,766,852 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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- ไม่เห็ นด้วย 200 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 6,542,800 เสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสารอง และการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2563
นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส เป็ นผูน้ าํ เสนอต่อที่ประชุม
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั มีผลการดําเนินงานประจําปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 เป็ นกําไรสุ ทธิ จาํ นวน 1,498,151,841.18 บาท (จากงบการเงินเฉพาะของกิจการ) โดยใน
กรณี ที่บริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานเป็ นกําไรสุ ทธิ บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฏหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน นั้น
ดังนั้น บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2563 ตามงบการเงินสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 (สิ บ) ของทุนจดทะเบียน ในการนี้บริ ษทั จึง
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิม่ เติมจํานวน 74,907,600 บาท รวมเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้ น
925,765,819.84 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.89 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั บริ ษทั ฯ จึงใคร่ ขอที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิให้มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2563 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.06 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 1,150,830,000 บาท (ยังไม่หกั หุ น้ สามัญของบริ ษทั ที่
บริ ษทั ได้ซ้ื อคืน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล เนื่องจากไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผลตาม
ข้อกําหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง) โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนิ นงานจนถึง
สิ้ นสุ ดไตรมาส 2 ปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 563,906,700 บาท จึงคงเหลือเงิน
ปั นผลที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มอีก 0.03 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 575,415,000 บาท (ยังไม่หกั หุ น้
สามัญของบริ ษทั ที่บริ ษทั ได้ซ้ื อคืน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล) โดยจ่ายจากกําไร
สะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรของบริ ษทั ณ สิ้ นปี 2563 โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันที่
11 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยจ่ายจากกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัดสรรที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตคืนได้เท่ากับเงินปั น
ผลคูณสามส่ วนเจ็ด
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จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรทุนสํารอง และการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2563 ตามรายละเอียดที่
เสนอด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 14,137,309,752 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสี ยงคิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2564
นายขันธ์ ชัย วิจกั ขณะ ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ นายสุ พ จน์ สิ ง ห์ เสน่ ห์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นําเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2564
นายสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นสํานักงาน
สอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 ดังนี้
1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2564 ได้แก่
- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรื อ
- นายเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรื อ
- นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
โดยให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งมีอาํ นาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ
2. อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2564 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็ นจํานวน
เงิน 5,680,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2563 เป็ นเงิน 5,680,000 บาท) ซึ่ งเท่ากับปี 2563
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริ การจัดทํางบการเงิน
ค่าบริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน เป็ นต้น
จึงใคร่ ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบียน
7900 หรื อ นายเอกสิ ทธิ์ ชู ธรรมสถิ ต ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4195 หรื อนายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน 8829 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ในปี 2564 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็ นเงิ น
จํานวน 5,680,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ เช่ น ค่าเดิ นทาง ค่าที่ พกั ค่าล่ วงเวลา ค่าเบี้ ยเลี้ ยง
ค่าบริ การจัดทํางบการเงิน ค่าบริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน เป็ นต้น ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 14,135,005,852 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อ
หุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็ นด้วย 100 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้ง หมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ม า
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,304,000 เสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนิ ติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ เลขานุ การ
บริ ษทั เป็ นผูแ้ ถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายนิ ติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุ มว่า ในปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตาม
วาระจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการบริ หาร
2. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
3. นายพรพล สุ วรรณมาศ
กรรมการ
4. นายทวิช เตชะนาวากุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีสิทธิ ที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ น กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริ หาร กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริ ษทั ฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง
ซึ่ ง คณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯ ยกเว้นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ได้พิ จ ารณาจากคุ ณสมบัติ ข องกรรมการที่
ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็ นรายบุคคลแล้วมี ความเห็ นว่า กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5
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ท่านดังกล่ าว มี พ้ืนฐานและความเชี่ ยวชาญหลากหลายอาชี พ มีภาวะผูน้ าํ มี วิสัยทัศน์กว้างไกล มี คุณธรรม
จริ ยธรรม มี ป ระวัติก ารทํา งานที่ โปร่ ง ใส มี ค วามสามารถในการแสดงความคิ ดเห็ นอย่า งเป็ นอิ สระและมี
คุ ณสมบัติเหมาะสมกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิ บตั ิ หน้าที่กรรมการอยู่เดิ มได้ปฏิ บตั ิ
หน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุ กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ 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 เข้าดํารง
ตํา แหน่ ง กรรมการของบริ ษ ัท ฯ ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง และมี อ ํา นาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกับ กิ จ การของบริ ษ ัท ฯ
เหมือนเดิมทุกประการ
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่งและมีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดังนี้
1. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการบริ หาร
2. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
3. นายพรพล สุ วรรณมาศ
กรรมการ
4. นายทวิช เตชะนาวากุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย 13,664,878,841 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 96.6583 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อ
หุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 472,431,111 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 3.3417 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 0 เสี ยง
วาระที่ 8 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
ประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุ มตั ิหลักการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ
โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็ นต้นไปจนกว่าที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะมีมติเปลี่ ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
นั้น
บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอเรี ยนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สําหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
จํานวน 14 ท่าน ได้รับในปี 2563 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
จํานวน 28,618,528 บาท คิดเป็ นร้อยละประมาณ 0.11 ของรายได้รวมของบริ ษทั ฯ (รายได้รวมของบริ ษทั ฯ
ปี 2563 มีจาํ นวน 25,147,960,167.31 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2563 ตามรู ปแบบรหัส
คิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิ ญประชุม ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมในครั้งนี้แล้ว
มติทปี่ ระชุ ม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานดังกล่าว
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้ อมูลสรุ ปได้ ดังนี้
- คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่ องตัวเลขของผลการ
ดําเนินงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ อาทิเช่น ROA, ROE, D/E
นายประชัย เลีย่ วไพรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ได้ มอบหมายให้ นายประเสริฐ อิทธิ
เมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่ อาวุโสสายบัญชี และการเงิน ชี้ แจงและตอบคําถาม
นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่ อาวุโสสายบัญชี และการเงิน ชี้แจงดังนี้
1) มีคาํ ถามเกี่ยวกับสัดส่ วนทางการเงินว่า บริ ษทั ฯ มี ROA เท่าไร
คําตอบ ปี พ.ศ. 2563 บริ ษทั ฯ มี ROA : 2.38%, ROE : 5.48%, D/E ถ้าดูตาม accounting จะ
เป็ นเท่ากับ : 1.38 เท่า ถ้าดูจากหนี้สินทางการเงินจะเป็ นเท่ากับ : 1.2 เท่า บริ ษทั ฯ มีหนี้สินทางการเงิน
ประมาณ 62,000 ล้านบาท แต่มีเงินสดและเตรี ยมเงินไว้ชาํ ระหุ น้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระประมาณ 10,000 ล้าน
บาท หนี้สุทธิ อยูท่ ี่ 52,000 ล้านบาท หนี้สินทางการเงินสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ประมาณ 1 เท่า กําไรสุ ทธิ
ของบริ ษทั ฯ ปี นี้ 2,839 ล้านบาท โตจากปี ที่แล้วเพียงเล็กน้อย แต่ในความเป็ นจริ งกําไรสุ ทธิ จากการ
ดําเนินงานของปี นี้คือ 4,441 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีการตั้งสํารองการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ปิ โตรเลียมไปเป็ นจํานวนเงิน 1,602 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการสํารองทางบัญชี โดยการดําเนินงานจริ งๆ บริ ษทั ฯ
มีกาํ ไร 4,441 ล้านบาท แต่ bottom line ของงบการเงินของบริ ษทั ฯ คือ 2,839 ล้านบาท แต่ถา้ คํานวณตาม
กําไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงาน 4,441 ล้านบาท ROA จะเป็ น 3.72 % และ ROE จะขึ้นเป็ น 8.57 %
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2) คําถามที่ 2 บริ ษทั มีเงินกูท้ ี่ตอ้ งชําระภายใน 1 ปี เท่าไร
คําตอบ เงินกูท้ ี่ตอ้ งชําระภายใน 1 ปี แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ มีหุ้นกูท้ ี่ตอ้ งชําระภายใน 1 ปี
17,180 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นกู้ ของบริ ษทั ฯแม่จาํ นวน 1,600 ล้านบาท ที่จ่ายไปเมื่อเดือนมกราคม 2564 ที่
ผ่านมา และหุน้ กูจ้ ะถึงกําหนดชําระภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 จํานวน 8,000 ล้านบาท ซึ่งเตรี ยมเงินไว้
แล้ว ตามที่เรี ยนว่ามีเงินสดอยูจ่ าํ นวน 10,000 กว่าล้านบาท และมีหุน้ กูท้ ี่จะถึงกําหนดชําระภายในปลายปี
พ.ศ. 2564 จํานวน 3,580 ล้าน นอกจากนี้ จะมีหุน้ กูข้ องบริ ษทั ย่อยคือ ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ จะถึงกําหนด
ชําระอีก 4,000 ล้านบาท รวมเท่ากับจํานวน 17,180 ล้านบาท หนี้สินทางการเงินของ TPIPL ที่เหลือจํานวน
3,580 ล้านบาท และจํานวน 4,000 ล้านบาท ของ TPIPP ส่ วนนี้บริ ษทั ฯ จะใช้การ Refinance หุ น้ กูม้ า
ประกอบการชําระ ขณะเดียวกันมีเงินกูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี นี้ จํานวน 1,607 ล้านบาท ชําระไปแล้ว
144 ล้าน เหลือภาระเงินกูท้ ี่ตอ้ งชําระปี นี้ประมาณ 1,463 ล้านบาท ซึ่งเงินที่ชาํ ระก็จะมาจาก EBITDA ของ
บริ ษทั ฯ
อยากเรี ยนว่า กระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ ฝั่งรับมาจากไหนบ้าง
ส่ วนที่ 1 จาก EBITDA จากธุ รกิจไม่วา่ จะเป็ นปูนซี เมนต์ เม็ดพลาสติก คอนกรี ต และเงินปัน
ผลรับจาก TPIPP หรื อ EBITDA ของ TPIPP นัน่ เองหลักๆต้องมาจากส่ วนนี้
ส่ วนที่ 2 จากออกหุ น้ กูผ้ า่ นจากตลาดทุนซึ่ งหุ น้ กูข้ องบริ ษทั ฯที่ออกทุกครั้งได้รับการตอบรับ
อย่างดีมากจากนักลงทุนทุกครั้ง แทบไม่พอขาย
ส่ วนที่ 3 เราสามารถกูเ้ งินจากธนาคารได้ ถ้าเราต้องการ
นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้เครื่ องมือทางการเงิน คือการออกตราสารทางการเงินในระยะสั้น
เช่น B/E หรื อที่เรี ยกว่า “ตัว๋ แลกเงิน” เป็ นต้น
อันนี้ เป็ นแผนการบริ หารจัดการแหล่งที่มาทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
3) คําถาม เรื่ อง ROA ROE เรื่ องเงินกู้ ยืมของบริ ษทั ฯ และเรื่ องหนี้สินของบริ ษทั ฯ เป็ นเท่าไร
ชื่อคุณธิติพงศ์ โสภณอุดมพงศ์
คําตอบ บริ ษทั ฯ มีหนี้สินทางการเงินประมาณ 62,000 ล้านบาท มีเงินสดประมาณ 10,000 ล้านบาท
หนี้ สินทางการเงินสุ ทธิ ก็ประมาณ 52,000 ล้านบาท เป็ นหนี้ ของ TPIPP ประมาณ 12,000 ล้านบาท และ ของ
TPIPL ประมาณ 40,000 ล้านบาท
- MR.BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับว่า
1) คําถาม อัตราดอกเบี้ย (funding cost) ของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่เท่าไร
นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่ อาวุโสสายบัญชี และการเงิน ชี้แจงว่า ประมาณ 4.04%
2) คําถาม Gross Profit Margin ของบริ ษทั ปัจจุบนั เท่าไร
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นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่ อาวุโสสายบัญชี และการเงิน ชี้แจงว่า Gross
Profit Margin ของบริ ษทั ปัจจุบนั เท่ากับ 27.25 % และมีกาํ ไรต่อหุ น้ รวมเท่ากับ 15 สตางค์ แต่ถา้ เป็ นกําไร
ต่อหุ ้นในส่ วนของบริ ษทั ใหญ่จะเป็ น 7.9 สตางค์อนั นี้คาํ นวณจากพื้นฐานกําไรจํานวน 2,839 ล้านบาท
3) คําถาม เราจะใช้ credit insurance และหรื อ factoring เพื่อทําเครื่ องมือทางการเงินเพื่อเพิ่ม
ยอดขายได้หรื อเปล่า
นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่ อาวุโสสายบัญชี และการเงิน ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ จะ
พิจารณาคําแนะนําไว้ และจะนําไปทําการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
- คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นเพิ่มเติมดังนี้
1) คําถาม เรื่ องบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้คา้ งจ่ายเกินกว่า 12 เดือน เท่าไหร่ และจะจัดการอย่างไร
นางบุษศรา เกตุมณี ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า คําตอบ ณ 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้ที่คา้ งจ่ายนานมีอยู่ 45 ล้านบาท การดําเนินการคือเราทําการฟ้ องร้องตามกฎหมาย ซึ่งบริ ษทั ฯชนะคดี
หมดแล้วอยูใ่ นระหว่างการติดตามทวงถามบังคับคดี ซึ่ งลูกหนี้เหล่านั้นบริ ษทั ฯตั้งสํารองไว้หมดแล้ว
2) คําถาม เกี่ยวกับยอดขายและส่ วนแบ่งตลาดปูนของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่เท่าไหร่
นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร ได้ช้ ี แจงว่า คําตอบ อยูท่ ี่ประมาณ 25 % ก็จะจัดอยูใ่ น
ลําดับที่ 3 เบียดๆ กับลําดับที่ 2
3) คําถามว่า บริ ษทั มี Export เท่าไร
นายประชัย เลีย่ วไพรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี้แจงว่า
คําตอบ ในส่ วน Export ปูน ถ้าเป็ น Clinker ก็ Export ประมาณ 20 % ของกําลังการผลิต และขายใน
ประเทศประมาณ 10-20% ของตลาดภายในประเทศ สําหรับกระเบื้อง fiber คอนกรี ต ต่างๆ Export ประมาณ
60-70% และขายในประเทศ 30 % ของกําลังการผลิต กิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นที่ตอ้ งการของประชาชนทัว่
โลกอยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เม็ดพลาสติก EVA เป็ นที่ตอ้ งการอย่างสู ง เพราะบริ ษทั ฯ เป็ นผูน้ าํ และผูผ้ ลิตที่
สําคัญที่สุดในโลกคนหนึ่งในการทํา EVA ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ที่มี EBITDA ตํ่าสุ ดประมาณ 5%
สู งสุ ดก็ประมาณ 100 กว่า % กําไรของบริ ษทั ฯ มีสูงมากเพราะเราปรับปรุ งเครื่ องจักรอยูต่ ลอดเวลาตั้งแต่ต้ งั
บริ ษทั ฯ ใช้หลัก CSR พร้อมไปกับการเน้นกําไร หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุ งการใช้หลัก Corporate social
Responsibility ในการทําธุ รกิจ 10 ปี ที่ผา่ นมานั้น โดยเราใช้หลักการดําเนิ นธุ รกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี มี
ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม (Environmental Social Governance : หรื อ ESG ) บริ ษทั ฯ
มุ่งเน้นการเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม (Bio Circular-Green
Economy : BCG) บนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็ นบริ ษทั ฯที่เติบโตอย่างยัง่ ยืนในระดับ
สากลต่อไป และทําให้เกิดความยัง่ ยืนในผลกําไรของบริ ษทั ฯ ทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรมาตลอด เพราะนี่ คือหลัก
ในการบริ หารการเงินชั้น 1 ของโลก ขณะที่บริ ษทั ฯ ของเรารับกําจัดขยะเทศบาลมากที่สุดในโลก
โรงไฟฟ้ าขยะของเราสามารถรับขยะได้เป็ น 10,000 ตันต่อวันซึ่ งเป็ นปริ มาณที่มากที่สุดในโลก ถ้าจะ
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เปรี ยบเทียบ ESG แล้วเราจะเป็ นที่ 1 ของโลก สําหรับเรื่ องกําไรนั้นเป็ นผลพลอยได้ ตามวีดีทศั น์ที่นาํ เสนอ
ในที่ประชุมจะเห็นว่า ทั้งหมดนี้ครบวงจรทั้งหมด เราผลิตสิ นค้าเพื่อขายให้ผบู้ ริ โภค เมื่อมีของที่เหลือใช้จาก
การบริ โภค ก็วนกลับมาใช้ใหม่แทบจะไม่มีของเหลือ และท้ายที่สุดเรากําลังใช้ขยะแทนถ่านหิ นในโรงปูน
สามารถทดแทนถ่านหิ นในโรงปูนได้ประมาณ 30-40% เพราะฉะนั้นจะทําให้เราสามารถลดการผลิต CO2
ได้ประมาณ 6.5 ล้านตันต่อปี ณ วันนี้ อเมริ กาเริ่ มเข้ามาร่ วมในเรื่ องการปกป้ องสิ่ งแวดล้อมแล้ว ขณะนี้ที่
ยุโรปให้ค่าเครดิตการกําจัดคาร์ บอนไดออกไซด์ตนั ละ 35 EURO และกําลังเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ผมหวังว่าจะมี
สักวันหนึ่งในเร็ วๆนี้ เขาจะมาขอซื้ อคาร์ บอนไดออกไซด์เครดิตของเรา เอาไปใช้ที่ยโุ รปหรื ออเมริ กาถ้าเรา
สามารถประหยัดได้ 6.5 ล้านตัน ท่านลองคูณด้วยตันละ 35 ยูโรจะเป็ นเงินเท่าไหร่ นี่คือผลพลอยได้ของการ
ทํา ESG ของบริ ษทั ฯ
4) คําถาม เหตุที่ตน้ ทุนบริ หารลดลง
นายประชัย เลีย่ วไพรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี้แจงเพิม่ เติมว่า
คําตอบ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้มีการใช้หลักการ ESG และ BCG ตามที่กล่าวข้างต้น
5) คําถาม เรื่ องเกี่ยวกับกฎหมาย เรื่ องคดีพิพาทฟ้ องร้องของบริ ษทั ฯ
นายวีระ คามี ทนายความปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮี
จากัด เป็ นผูต้ อบคําถาม ได้ช้ ี แจงว่า เรื่ องการฟ้ องร้องก็เป็ นธรรมดาของธุ รกิจซึ่ งมันไม่กระทบต่อกิจการ
และการดําเนินงานของเรา คดีที่ทีพีไอโพลีนถูกฟ้ องมาสื บเนื่องจากในการธุ รกิจพอมีการขัดผลประโยชน์
กัน ก็จะมีการฟ้ องร้องในส่ วนของรู ปคดี เป็ นคดีที่มีขอ้ ต่อสู ้ได้ และมีโอกาสที่จะชนะคดีได้ ขอตอบสั้นๆ
เพียงเท่านี้ นอกจากนี้การฟ้ องคดียงั มีท้ งั ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา อีกหลายศาล กว่าจะชนะก็
จะต้องใช้เวลา หลักการก็จะเป็ นอย่างนี้
- คุณสิ ทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่ องดังนี้
1) คําถามว่า หากโควิดยังมีการระบาดและยังไม่จบในสองปี นี้ แนวโน้มเศรษฐกิจ และรายได้ จะ
เป็ นอย่างไร
นายประชัย เลีย่ วไพรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี้แจงว่า
คําตอบ เนื่องจากวงการธุ รกิจ แบ่งเป็ น 2 จําพวก พวกหนึ่งเกี่ยวกับธุ รกิจโครงสร้างใหญ่ๆ ของรัฐ
ก็จะไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนเลย แต่ธุรกิจท่องเที่ยว หรื อสถานบันเทิงก็จะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กรณี ซอยทองหล่อธุ รกิจแบบนั้นก็จะมีปัญหามาก แต่สาํ หรับทีพีไอโพลีน เราเป็ นธุ รกิจประเภทซึ่ ง
ไม่ได้รับผลกระทบ ขณะที่เราได้พฒั นาผลิตภัณฑ์จาํ พวก Bio knox ซึ่ งสามารถฆ่าเชื้อโควิด 19 ได้
คณะแพทย์ศิริราชเขาไปทดสอบแล้วสามารถฆ่าเชื้อได้ พนักงานของเราก็ดื่ม ซึ่ งท่านผูถ้ ือหุ น้ สามารถดู
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ทาง Website ของบริ ษทั ฯ หรื อของ YouTube หรื อ ซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ได้ดว้ ย
2) คําถาม เรื่ องการออกหุ น้ กู้ การเพิ่มทุน การออกวอร์ แรนท์แบบไหนจะดีกว่ากันในอนาคต
นายประชัย เลีย่ วไพรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี้แจงว่า
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คําตอบ ทีพีไอโพลีน เราไม่ได้ตอ้ งการเงินมากมายขนาดนั้น แค่ออกหุ น้ กูธ้ รรมดาก็อยูไ่ ด้สบาย
ทุกวันนี้ธนาคารก็ประสบปั ญหา เพราะคนส่ วนใหญ่ติดเครดิตบูโรกูเ้ งินไม่ได้ แม้วา่ รัฐบาลจะปล่อย Soft
loan ก็ไม่มีใครกูไ้ ด้ แต่ถา้ รัฐบาลแก้ไขข้อกําหนดเรื่ องการชําระหนี้เพื่อมิให้เป็ นหนี้เสี ย จาก 6 เดือน เป็ น
3-4 ปี จะช่วยประชาชนและประเทศได้มาก แต่ในส่ วนของ ทีพีไอโพลีน เองไม่มีความเดือดร้อน ขอขอบคุณ
มากที่ผถู้ ือหุน้ มีความเป็ นห่วง
- คุณวิจิตรา เข็มหนู และคุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่ องดังนี้
คําถาม เกี่ยวกับรายงานประจําปี ว่า เหตุใดบริ ษทั ฯ ไม่จดั เตรี ยมรายงานประจําปี ให้ผถู ้ ือหุ น้
นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษรัตน์ เลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการทีป่ ระชุ ม ได้ช้ ีแจงว่า
คําตอบ เนื่องจากรายงานประจําปี นั้นทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําเป็ นรหัส QR CODE ใส่ ไว้ในเอกสาร
เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ติดรหัส QR CODE ไว้หน้าและในห้องประชุมเพื่อให้ผถู้ ือ
หุน้ ที่เข้าประชุมได้ scan รหัส QR CODE ทุกห้องแล้ว และผูถ้ ือหุน้ สามารถรับชมได้ในระบบอินเตอร์ เน็ต
- คุณประเสริฐ ไพโรจน์ ภมร ผู้ถือหุ้น มีคาํ แนะนําต่อบริ ษทั ฯ ว่า ควรลดการจัดพิมพ์รายงาน
ประจําปี ลง และจัดพิมพ์เท่าที่จาํ เป็ น โดยพิมพ์เฉพาะส่ วนของงบการเงินของบริ ษทั ฯ
คุณอรพิน เลีย่ วไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ได้กล่าวขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ ้นที่มี
ข้อเสนอแนะมา โดยได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า ปกติแล้วทางบริ ษทั ฯ ได้ใช้วธิ ีการ scan รหัส QR CODE ที่ใส่ ไว้ใน
เอกสารเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามนโยบายของทางตลาดหลักทัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถ
scan รหัส QR CODE ได้อยูแ่ ล้ว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องอื่นใดหรื อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่ได้สละเวลา
มาร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งนี้และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุ มเวลา 17.45 นาฬิ กา
ขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
ลงชื่อ

ประธานทีป่ ระชุ ม
(นายขันธ์ ชัย วิจักขณะ)
นิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัท
(นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์ รัตน์ )
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