รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
ณ ห้ องธารทอง โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
___________________________________________________________________________________________________
เริ่ มประชุมเวลา 10:00 น.
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริ ษัทมีจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
286 ราย มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 60,000,000
บาท เป็ นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และในการประชุมครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมรวม 39 ราย นับเป็ น
จํานวนหุ้นรวม 4,722,890 หุ้น แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 10 ราย รวมจํานวนหุ้น 2,627,397 หุ้น และ
ผู้รับ มอบฉันทะ 29 ราย รวมจํ านวนหุ้น 2,095,493 หุ้น จํ านวนหุ้นที่ นับได้ ทัง้ สิ น้ คิ ดเป็ น ร้ อยละ 78.71 ของหุ้น ที่
ออกจําหน่ายแล้ วทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานในทีป่ ระชุม ประธานฯกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และ
ได้ มอบหมายให้ น.ส.แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ดาํ เนินการประชุมตามวาระ และแนะนํากรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่ได้ มาร่วมเป็ นสักขีพยานในวันนี ้
กรรมการบริ ษัททีเ่ ข้ าร่วมประชุม
1. นายพิพฒ
ั
พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ
2. นายสุธี
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมการผู้จดั การ
3. นายชวลิต
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมการ
4. ร.ต.อ.สุเมธ
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมการ
5. นายบุญชู
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมการ
6. นพ.สวัสดิ์
โพธิกําจร
กรรมการ
7. ดร.อดุล
อมตวิวฒ
ั น์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายชัยสิทธิ์
เจริ ญสัตย์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษัทลาประชุม
1. นายปมุข
ศิริองั กุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุม
1. นายมรุธร
ลิม่ อติบลู ย์
ผู้จดั การโครงการสาขาเวลโกรว์
2. นางสาวศิราณี
นามณี
สมุห์บญ
ั ชี (ผู้บริ หารสูงสุดด้ านการเงิน)
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
1. คุณมลิณี
จามีกรกุล
2. คุณรุจาภา
อัครพาทย์
ตัวแทนทีป่ รึกษากฎหมาย ร่วมเป็ นสักขีพยานนับคะแนน
1. คุณสุวารี
บุญเลิศ
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จากนัน้ นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้ แจ้ งให้ ทราบว่า ตามที่บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อ
บรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 20 ตุลาคม
2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 นัน้ ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
และบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2560 มายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2560 ตามที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นส่งคําถามล่วงหน้ ามายังบริ ษัทฯ
นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี ้
- ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 37 ระบุวา่ การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวน
หุ้นที่ถืออยูแ่ ละหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ในกรณี ผ้ ูถื อหุ้นไม่เห็ นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ทํ าเครื่ องหมายในช่อง
หน้ าข้ อความที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชื่อ
ในบัตร เจ้ าหน้ าที่จะไปเก็บบัตรเพื่อนํามานับคะแนน
- การนับคะแนนนัน้ บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ า
ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้
- สําหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน
ผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯได้ ทําการบันทึกคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือ
หุ้นตามที่ระบุไว้ ในใบมอบฉันทะเพื่อลงมติตามระเบียบวาระไว้ แล้ ว
- การออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะใช้ มติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ที่มีข้อซักถามหรื อต้ องการเสนอแนะประการใด ขอให้ ยกมือและขอความกรุณาแจ้ งชื่อ
ของท่านต่อที่ประชุมก่อน เพื่อบริ ษัทฯ จะได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ อย่างถูกต้ อง
- สําหรับบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ที่ผ้ ูถือหุ้น จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยตามระเบียบวาระนันๆ
้ บริ ษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วย เมื่อการประชุมเสร็ จสิ ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง
ต่อไป
นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงหรื อไม่ เมื่อไม่มีคําถามใดๆ จึงเริ่ มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2559 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึง่ รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้ าพร้ อม
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หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเผยแพร่
้
ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.topp.co.th จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
รับรอง
จากนัน้ นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้ สอบถามว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่าน
ใดซักถาม จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ด้ วยคะแนนเสียง
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
4,722,890
100.0000
-

คะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัท
นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้ เชิญคุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) เป็ นผู้สรุปผลการดําเนินงานใน
รอบปี 2559 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบดังนี ้
ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
รายได้ จากการขาย

ปี 2559

ปี 2558

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ร้ อยละ

ฟิ ล์มพลาสติก

978.55

937.70

40.85

4.36

สติ๊กเกอร์

431.58

417.73

13.85

3.32

77.81

73.74

4.07

5.52

1,487.94

1,429.17

58.77

4.11

หลอดลามิเนต
รวม (ล้ านบาท)

ปี 2559 ภาพรวมของบริษัทฯ มียอดขาย 1,487.94 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.11 เมื่อเทียบกับปี 2558
โดยจะขอชี ้แจงโดยแบ่งตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดงั นี ้
ในปี ที่ผา่ นมากลุม่ ฟิ ล์มพลาสติกมีรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้นจากปริ มาณการขาย เพราะราคาขายปรับลดลง อัน
เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลัก คือเม็ดพลาสติกปรับตัวลดลง โดยมีผลมาจากราคานํ ้ามันที่ปรับลง ทางบริ ษัทฯ จึงต้ องปรับลดราคา
สินค้ าให้ กบั ผู้ซื ้อ
ฉลากกาว หรื อกลุม่ งานพิมพ์บนสติ๊กเกอร์ มีสดั ส่วนรายได้ อยูท่ ี่ร้อยละ 29 ของยอดขายทังบริ
้ ษัท ภาพรวมยังคงมีการ
แข่งขันสูง เนื่องจากบริ ษัทข้ ามชาติที่เข้ ามาตังฐานในประเทศไทย
้
และประเทศเพื่อนบ้ าน ลูกค้ ารายใหญ่บางรายใช้ วิธีการประมูล
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ราคา ทําให้ ราคาขายปรับลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถรักษาผลประกอบการไว้ ได้ ในระดับที่นา่ พอใจ เนื่องจากบริ ษัท
พยายามหาวิธีการผลิตทีช่ ว่ ยให้ ต้นทุนลดลง
หลอดลามิเนต มีลกู ค้ าหลักเพียงรายเดียว และไม่มีคแู่ ข่ง ปี ทผี่ า่ นมาต้ นทุนการผลิตลดลง เนื่องจากมีการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้ คา่ ใช้ จ่ายไฟฟ้าถูกลง
สรุปโดยภาพรวม บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 102.50 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10.28 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558
กําไรสุทธิ(ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท

ปี 2559
102.50

ปี 2558
92.22

เพิ่มขึน้
10.28

ร้ อยละ
11.15

นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงถือว่าที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิไ์ ด้ เชิญคุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) เป็ นผู้นําเสนองบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ จดั ทําขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึง่ ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วตามรายละเอียดที่ปรากฎ ในรายงานประจําปี 2559 ที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกท่านล่วงหน้ า พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
จากนัน้ นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้ สอบถามว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
สอบถาม จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
4,722,890
100.0000
-

คะแนนเสียง

4/8

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2559 และจ่ ายเงินปั นผล
นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุม ถึงข้ อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
รวมทังปั
้ จจัยสําคัญของการพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล และได้
เชิญคุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดดังนี ้
ตามที่ได้ แจ้ งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ ตงแต่
ั ้ ปี 2551 ว่าบริ ษัทจะอ้ างอิงกับ กําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัท และบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตาํ่ กว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ดงั นัน้
จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริ ษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 102.50
ล้ านบาทหรื อเท่ากับ 17.08 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 5.15 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 30.15 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึง่ เป็ นกิจการที่ได้ รับ
ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ในอัตราหุ้นละ 3.46 บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 1.69 บาท โดยกําหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 กําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
2559
102.50
17.08
5.15
30.15

**ข้ อมูลเพิม่ เติม**(งบเฉพาะบริ ษทั )
กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
กําไรสุทธิ (บาท/หุ้น)
เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
อัตราร้ อยละของเงินปั นผล/กําไรสุทธิ

2558
92.22
15.37
4.65
30.25

2557
91.82
15.30
4.60
30.06

เมื่อไม่มคี ําถามเพิม่ เติม นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ จึงเสนอให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลจากผล
การดําเนินงานปี 2559
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 ตามที่เสนอด้ วย
คะแนนเสียง
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
4,722,890
100.0000
-

คะแนนเสียง

5/8

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 กําหนดไว้ วา่ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออก
จากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ ากรรมการที่จะออก แบ่งให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที่
กับอัตรา 1 ใน 3” ดังนันในการประชุ
้
มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 นี ้ มีกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน
3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี ้
1. นายพิพฒ
ั
พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ
2. ร.ต.อ.สุเมธ
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมการ
3. น.พ.สวัสดิ์
โพธิกําจร
กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึง่ ได้ กลัน่ กรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทังผล
้
การปฏิบตั งิ านของกรรมการที่ผา่ นมา อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริษัท ซึง่ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่
เสนอแต่งตังแต่
้ ละท่านนัน้ ทางบริษัทฯ ได้ สง่ ไปพร้ อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว จึงขอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
ค่ รบวาระทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ โดยกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียใน
วาระนี ้ให้ งดออกเสียง จากนันจึ
้ งได้ ดําเนินการขอมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ตามลําดับ ดังนี ้
มติ
รายชื่อกรรมการ
1. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
2. ร.ต.อ.สุเมธ ลิม่ อติบลู ย์
3. น.พ.สวัสดิ์ โพธิกําจร

เห็นด้ วย
(คิดเป็ นร้ อยละ)
4,612,022
97.6525
3,847,127
81.4571
4,689,890
99.3013

ไม่เห็นด้ วย
(คิดเป็ นร้ อยละ)
-

งดออกเสียง
(คิดเป็ นร้ อยละ)
110,868
2.3475
875,763
18.5429
33,000
0.6987

มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเสียงข้ างมากแต่งตังกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3
ท่าน กลับเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่อีกวาระ โดยกรรมการทุกท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ
3 ปี ทังนี
้ ้ให้ สอดคล้ องกับการดํารงตําแหน่งการเป็ นกรรมการของบริษัท
กําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ กล่าวว่า ในปี 2560 ทางคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรให้ คงวงเงินค่าตอบแทน
ในอัตราเดิมคือ ไม่เกิน 3 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรื อสวัสดิการที่กรรมการได้ รับในฐานะพนักงาน หรื อ
ลูกจ้ างของบริ ษัท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําไปจัดสรรตามข้ อบังคับของบริษัท
และตามความเหมาะสมต่อไป จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิวงเงินสําหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2560
เป็ นจํานวนเงิน ไม่เกิน 3 ล้ านบาท
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มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั วิ งเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2560
เป็ นจํานวนเงิน ไม่เกิน 3 ล้ านบาทตามทีเ่ สนอ ด้ วยคะแนนเสียง
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
4,722,890
100.0000
-

คะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดเงินค่ าสอบบัญชีประจําปี 2560
นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45 กําหนดไว้ วา่ “ผู้สอบบัญชี
ต้ องไม่เป็ น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อดํารงตําแหน่งหน้ าทีใ่ ดๆ ในบริ ษัท” โดยคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตจาก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2560 เนื่องจากพิจารณา
แล้ วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและปฏิบตั ิหน้ าที่ในปี ที่ผา่ นมาได้ เป็ นอย่างดี จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีดงั รายนามต่อไปนี ้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
1. นางณัฐสรัคร์
สโรชนันท์จีน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4563 หรื อ
2. นายชัยยุทธ
อังศุวิทยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3885
ทังนี
้ ้กําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้ างต้ น เป็ นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และใน
กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ก็ให้ ผ้ สู อบบัญชีอกี ท่านหนึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีแทนได้
สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมาและจํานวนที่ขอเสนอในปี นี ้ มีดงั นี ้
ปี 2560
ปี 2559 เพิ่มขึน้
ค่าสอบบัญชีประจําปี
970,000 920,000 50,000
สรุปแล้ วค่าสอบบัญชีปี 2560 เพิม่ ขึ ้นจากปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 50,000 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 5.43
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียง
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
4,722,890
100.0000
-

คะแนนเสียง
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วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
-ไม่มีการพิจารณาเรื่ องอื่นใดคุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ได้ รายงานความคืบหน้ าเรื่องการเข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ว่า บริษัทฯจัดอยูใ่ นกลุม่ ที่ยงั ไม่ได้ ลงนามประกาศเจตนารมณ์ ซึง่
ยอมรับว่าบริษัทฯ มีความล่าช้ าในการดําเนินการเรื่ องนี ้ อย่างไรก็ตามในปี ที่ผา่ นมาทางบริษัทยังคงศึกษาอย่างต่อเนื่องถึง
หัวข้ อที่ต้องปฏิบตั ิจํานวน 71 หัวข้ อ โดยมี 58 หัวข้ อทีเ่ ป็ นภาคบังคับ ซึง่ ต้ องดําเนินการเพื่อให้ ได้ การรับรองจากโครงการ
ภายในระยะเวลา 18 เดือน หลังจากที่ได้ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์แล้ ว และหากยังไม่เรี ยบร้ อยสามารถขอขยายเวลา
ดําเนินการต่อได้ อีก 6 เดือน รวมเป็ นระยะเวลาทังสิ
้ ้น 24 เดือน เนื่องจากโครงการมีกําหนดระยะเวลาการดําเนินการไว้ และ
โครงการมีรายละเอียดทีต่ ้ องดําเนินการอยูค่ อ่ นข้ างมาก ทางบริ ษัทฯ จึงต้ องการเตรี ยมความพร้ อมให้ ได้ มากที่สดุ ก่อนทีจ่ ะ
ลงนามร่วมประกาศเจตนารมณ์
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอแนะ หรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ จึงกล่าว
ปิ ดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้ าร่วมประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 10.40 น.

สุธี ลิ่ มอติ บูลย์
ลงชื่อ...........................................................
(นายสุธี ลิม่ อติบลู ย์)
กรรมการผู้จดั การ

พิ พฒ
ั พะเนียงเวทย์
ลงชื่อ...........................................................
(นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์)
ประธานกรรมการ
แสงจันทร์ ศิ ริสวัสดิ์
ลงชื่อ...........................................................
(นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์)
เลขานุการบริ ษัท
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