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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ����  
บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 

วนัองัคารที �� เมษายน ���� 
ณ ห้องธารทอง โรงแรมมณเฑยีร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม & แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________________________________________________ 
เริมประชมุเวลา �1:11 น. 
 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน �1,111,111 บาท เป็นหุ้นสามญั �,111,111 หุ้น มลูคา่หุ้นละ �1 บาท และในการ
ประชมุครั <งนี < มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมรวม &? ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นรวม �,�&?,&11 หุ้น แบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 
จํานวน �� ราย รวมจํานวนหุ้น �,?@�,1�1 หุ้น และ ผู้ รับมอบฉนัทะ �� ราย รวมจํานวนหุ้น �,���,��1 หุ้น จํานวนหุ้นทีนบั
ได้ทั <งสิ <น คิดเป็นร้อยละ ?1.���? ของหุ้นทีออกจําหนา่ยแล้วทั <งหมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

นายพิพฒั  พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ทําหน้าทีประธานในทีประชมุ ประธานฯกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และได้
มอบหมายให้ น.ส.แสงจนัทร์ ศริิสวสัดิE เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ดําเนินการประชมุตามวาระ และแนะนํากรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ทีได้มาร่วมประชมุในวนันี <  
กรรมการบริษัททีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ 
2. นายสธีุ ลิมอติบลูย์ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายชวลติ  ลิมอติบลูย์ กรรมการ 
4. ร.ต.อ.สเุมธ ลิมอติบลูย์ กรรมการ 
5. นายบญุช ู ลิมอติบลูย์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 
6. ดร.อดลุ  อมตววิฒัน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและ 

   พิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 
7. นายชยัสทิธิE  เจริญสตัย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

   กําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการบริษัทลาประชมุ 

1. นพ.สวสัดิE  โพธิกําจร กรรมการ 
2. นายปมขุ  ศิริองักลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

ผู้บริหารทีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายมรุธร ลิมอติบลูย์ ผู้จดัการโครงการสาขาเวลโกรว์ 
2. นางสาวศิราณี นามณี ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน (ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน) 

ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 
1. คณุมลณีิ จามีกรกลุ     
2. คณุรุจาภา อคัรพาทย์  
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 จากนั <น เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามทีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระ
การประชมุ และ/หรือ เสนอชือบคุคลเพือรับการพิจารณาเลอืกตั <งเป็นกรรมการบริษัท ตั <งแตว่นัที � ธนัวาคม ���1 ถึงวนัที �� 
มกราคม ���� นั <น ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเรืองดงักลา่วเข้ามา 
 อีกทั <งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าทีเกียวข้องกบัวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
���� มายงับริษัทฯ ภายในวนัที & เมษายน ���� ตามทีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือ
หุ้นสง่คําถามลว่งหน้ามายงับริษัทฯ 
  
เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ทีประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดงันี < 

- ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ &? ระบวุา่ การออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้น
ทีถืออยูแ่ละหุ้นทีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึงหุ้นเทา่กบัหนึงเสยีง 

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั <น ในกรณีผู้ ถือหุ้ นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทําเครืองหมายในช่อง
หน้าข้อความทีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงในบตัรลงคะแนนทีผู้ ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชือ
ในบตัร เจ้าหน้าทีจะไปเก็บบตัรเพือนํามานบัคะแนน 

- การนบัคะแนนนั <น บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงออกจากจํานวนเสยีงทั <งหมดทีเข้าร่วม
ประชมุ สว่นทีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเห็นด้วยในวาระนั <นๆ 

- สาํหรับผู้ ถือหุ้นทีได้มอบฉนัทะให้ผู้ อืนเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่นผู้
ถือหุ้นนั <น บริษัทฯได้ทําการบนัทกึคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น
ตามทีระบไุว้ในใบมอบฉนัทะเพือลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว 

- การออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระทีต้องมีการขอมติจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

- ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ทีมีข้อซกัถามหรือต้องการเสนอแนะประการใด ขอให้ยกมือและขอแจ้งชือของท่านตอ่ที
ประชมุก่อน เพือบริษัทฯ จะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้อง 

- สําหรับบัตรลงคะแนนทีเหลืออยู่ทีผู้ ถือหุ้น จะถือว่าผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนั <นๆ บริษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสยีงของทา่นผู้ ถือหุ้นทีเห็นด้วย เมือการประชมุเสร็จสิ <น เพือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสยีงตอ่ไป 

 
เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเกียวกบัการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง เมือไม่มีคําถาม
ใดๆ จึงเริมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุทีได้จดัสง่ให้ดงัตอ่ไปนี <  
 
วาระที- �  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี ���/ เมื-อวนัที- �1 เมษายน ���/ 

   เลขานกุารบริษัท ได้เสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ���1 ซึงประชมุเมือวนัที �V เมษายน ���1 
ตอ่ทีประชมุเพือพิจารณารับรอง ซึงรายงานการประชมุดงักลา่ว ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทั <งเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.topp.co.th จึงขอให้ทีประชมุพิจารณารับรอง 

   เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม เมือไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี < 
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มติที-ประชุมผู้ถอืหุ้น ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ���1 
    ด้วยคะแนนเสยีง 

มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นทีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย �,�&?,&11 �11.1111 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

 

วาระที- �  รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท 

   เลขานกุารบริษัท ได้เชิญคณุสธีุ  ลิมอติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) เป็นผู้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี ���1 ให้
ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี < 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี ���/  

รายได้จากการขาย ปี ���/ ปี ���8 เพิ-มขึ :น(ลดลง) ร้อยละ 

  ฟิล์มพลาสติก �,11@.1� @?V.�� &1.�� &.�� 

  สติ^กเกอร์ ��V.�V �&�.�V &�.�1 V.�V 

  หลอดลามเินต @&.?� ??.V� ��.@1 �1.�& 

รวม (ล้านบาท) �,�</.8� �,=1<.8= 1>./� �.�1  

 ปี ���1 ภาพรวมของบริษัทฯ มยีอดขาย �,�?1.@� ล้านบาท เพิมขึ <นร้อยละ �.�V เมือเทียบกบัปี ���@ โดย
แบง่ตามกลุม่ผลติภณัฑ์ดงันี < 

 กลุม่ฟิล์มพลาสติก ในปีทีผา่นมามียอดขายเพิมขึ <นประมาณร้อยละ & เมือเทียบกบัปีก่อน สภาพโดยทัวไปของราคา
วตัถดุิบ และราคาขาย ไมต่า่งจากปี ���@ มากนกั 

 กลุม่งานพิมพ์บนฉลากกาว หรือสติ^กเกอร์ ภาพรวมยงัคงมีการแขง่ขนัสงู และเมือปลายปี ���1 มีลกูค้าบางรายของ
บริษัท มีการเปลียนการใช้บรรจภุณัฑ์ จากสติ^กเกอร์มาเป็น Shrink Sleeve ซึงอาจจะมีผลกระทบกบัยอดขายในปี ���� ได้ 

 หลอดลามิเนต มียอดขายมากขึ <นเนืองจากในปีทีผา่นมาบริษัททีเกียวข้องกนัได้รับยอดสังซื <อจากลกูค้าเป็นปริมาณ
คอ่นข้างมาก แตไ่มส่ามารถผลติได้เองทั <งหมด จึงแบง่ยอดการสังซื <อบางสว่นมาให้บริษัทเป็นผู้ รับจ้างผลติแทน 

 ภาพรวมการลงทนุปี ���1 บริษัทได้ลงทนุในเครืองจกัร รวมมลูคา่ประมาณ �V1 ล้านบาท โดยแบง่เป็นเครืองพิมพ์
สติ^กเกอร์มลูคา่ประมาณ ��1 ล้านบาท และเครืองผลติฟิล์มพลาสติกอีกประมาณ ?1 ล้านบาท ซึงตามแผนนั <น ทั <ง � เครือง จะ
สามารถผลติสนิค้าพร้อมขายได้ภายในไตรมาส � ของปี ���� 
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 สว่นผลประกอบการของบริษัท LS Pack ทีเวียดนาม ที TOPP ได้ไปร่วมลงทนุนั <น ในปี ���1 ทีผา่นมา มีผลประกอบการ
ลดลง เนืองจากลกูค้ารายเดียว คือ Unilever เองก็มีผลประกอบการทีไมค่อ่ยดีเช่นกนั ทาง Unilever จึงขอเจรจาเพือตอ่รองราคา อีกทั <ง
มีเงือนไขอืน  ๆอีกพอสมควร จึงทําให้กําไรลดลงคอ่นข้างมาก และในปี ���� นี <จะต้องมีการตอ่สญัญาระหวา่ง LS Pack กบั Unilever 
อีกครั <ง ซึงสญัญามีระยะเวลา & ปี แนวโน้มคาดวา่จะสามารถสรุปสญัญาได้อยา่งลงตวั 

 สรุปโดยภาพรวม บริษัทมีกําไรสทุธิ ���.�� ล้านบาท เพิมขึ <น ��.@� ล้านบาทเมือเทียบกบัปี ���@ 
 กาํไรสุทธิ(ล้านบาท) ปี ���/ ปี ���8 เพิ-มขึ :น ร้อยละ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท ���.�� �1�.�1 ��.@� ��.�� 

 คณุสธีุ ลิมอติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ได้รายงานเพิมเตมิเกียวกบัความคืบหน้าเรืองการเข้าร่วมโครงการแนว
ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชันวา่ บริษัทได้ลงนามร่วมประกาศเจตนารมณ์ เมือวนัที � 
ธนัวาคม ���1 ซึงจากนี <ไปทางบริษัทจะต้องดําเนินการปฏิบตัิตามหวัข้อเรืองตา่งๆ ทีได้กําหนดไว้โดยมีระยะเวลา �V เดือน
หลงัจากทีได้ลงนามร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพือให้ได้การรับรองจากโครงการ 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึงมีผู้สอบถามดงันี < 
คณุสพุฒัน์  พรหมสอาด (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่บริษัททีเวียดนาม ที TOPP ไปร่วมลงทนุด้วย มีชือวา่อะไร 
คณุสธีุ  ลิมอติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) แจ้งวา่ บริษัททีเวียดนามที TOPP ไปร่วมลงทนุด้วย ��% ชือ LS Pack Co., Ltd 
 
เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิมเติม เลขานกุารบริษัทจึงสรุปวา่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี
���1 
 
วาระที- >  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี สิ :นสุด วนัที- >� ธันวาคม ���/ 

   เลขานกุารบริษัทได้เชิญคณุสธีุ  ลิมอติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) เป็นผู้ นําเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทนุ สิ <นสดุวนัที &� ธนัวาคม ���1 ทีได้จดัทําขึ <นตามหลกัการบญัชีทีรับรองทัวไป ซึงผา่นการตรวจสอบและรับรอง จาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วตามรายละเอียดทีปรากฎ ในรายงานประจําปี ���1 ทีสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้า พร้อมกบั
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึงมีผู้สอบถามดงันี < 
คณุปิยวรรณ  ตราลกัษมี (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) สอบถามว่ารายการสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน สว่นของทีดิน อาคารและ
อปุกรณ์-สทุธิ ตวัเลขเพิมขึ <นเนืองจากสาเหตใุด 
คณุศิราณี  นามณี (ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน) ชี <แจงวา่เป็นเครืองจกัรทีกิจการลงทนุสาํหรับกลุม่ผลติภณัฑ์ฟิล์มและ
กลุม่ผลติภณัฑ์งานพิมพ์ฉลากกาวเพือรองรับเทคโนโลยีใหม ่ (ตามทีคณุสธีุ-กรรมการผู้จดัการ ได้กลา่วไว้ในวาระก่อน) ซึง
เครืองจกัรดงักลา่วสังซื <อจากตา่งประเทศ และ ณ 31 ธนัวาคม 2560 ยงัอยูใ่นชว่งติดตั <งเครืองจกัรทําให้ตวัเลขทีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินในสว่นทีดิน อาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ มีมลูคา่สงูกวา่ปีก่อนมากเนืองจากปีกอ่นไมม่ีรายการดงักลา่ว 
คณุปิยวรรณ  ตราลกัษมี (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย) สอบถามว่ารายการเจ้าหนี <ค่าซื <อสินทรัพย์ ตวัเลขเพิมขึ <นเนืองจาก
สาเหตใุด 
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คณุศิราณี  นามณี (ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน) ชี <แจงวา่สบืเนืองมาจากเป็นรายการเดียวกบัเครืองจกัรระหวา่งติดตั <งที
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินในสว่นทีดิน อาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ ยงัชําระไมค่รบมลูคา่ ทั <งนี <เป็นไปตามเทอมการชําระเงิน
ซึงมกีารแบง่ชําระตามทีได้ตกลงไว้กบัผู้ขายซึงเครืองจกัรดงักลา่วจะชําระครบเมือเครืองจกัรตดิตั <งแล้วเสร็จและใช้งานได้ใน
ปี 2561  
คณุปิยวรรณ  ตราลกัษม ี(สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) สอบถามวา่รายได้จากอตัราแลกเปลียน เพิมขึ <นจากสาเหตใุด  
คณุสธีุ  ลิมอติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชี <แจงว่าเกิดจากรายการซื <อเครืองจกัร ตามทีได้กลา่วไปในวาระก่อน ซึงเมือค่าเงิน
บาท แข็งคา่ขึ <นจึงสง่ผลให้บริษัทมีกําไรจากสว่นนี < 
 
เมือไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิมเติม เลขานกุารบริษัท จึงเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบกําไรขาดทนุประจําปีสิ <นสดุวนัที &� ธนัวาคม ���1 

มติที-ประชุมผู้ถอืหุ้น ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุประจําปี
    สิ <นสดุวนัที &� ธนัวาคม ���1 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง  

มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นทีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย �,�&?,&11 �11.1111 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

 

วาระที- =  พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรเงนิกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี ���/ และจ่ายเงนิปันผล 

   เลขานกุารบริษัทได้ชี <แจงตอ่ทีประชมุ ถงึข้อบงัคบัและนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท รวมทั <งปัจจยัสาํคญั
ของการพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล และได้เชิญคณุสธีุ  ลิมอติบลูย์ 
(กรรมการผู้จดัการ) ชี <แจงเพิมเติมในรายละเอียดดงันี <  

   ตามทีได้แจ้งในทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นไว้ตั <งแตปี่ ���� วา่บริษัทจะอ้างอิงกบั กาํไรสุทธิตามงบการเงนิ

เฉพาะบริษัท  และบริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไมต่ํากวา่ร้อยละ &1 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ดงันั <น 
จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริษัทมกํีาไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน ���.�� 
ล้านบาทหรือเทา่กบั �@.�� บาทตอ่หุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจา่ยเงินปันผลจากผลการ
ดําเนินงานปี ���1 ในอตัราหุ้นละ �.V& บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ &1.&1 โดยจา่ยจากกิจการ BOI ซึงเป็นกิจการทีได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ในอตัราหุ้นละ &.&& บาท และจา่ยจากกิจการ NON BOI หุ้นละ �.�1 บาท โดยกําหนดรายชือผู้
ถือหุ้นทีมีสทิธิในการรับเงินปันผลวนัที & พฤษภาคม ���� และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที �& พฤษภาคม 
����  
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**ข้อมลูเพิมเตมิ**(งบเฉพาะบริษัท) ���/ ���8 ���1 

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) ���.�� �1�.�1 @�.�� 
กําไรสทุธิ (บาท/หุ้น) �@.�� �?.1V ��.&? 
เงินปันผล (บาท/หุ้น) �.V& �.�� �.�� 
อตัราร้อยละของเงินปันผล/กําไรสทุธิ &1.&1 &1.�� &1.�� 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม เมือไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิมเตมิ จงึเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิจา่ยเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี ���1 

มติที-ประชุมผู้ถอืหุ้น ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจา่ยเงินปันผลประจําปี ���1 ตามทีเสนอด้วย
    คะแนนเสยีง  

มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นทีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย �,�&?,&11 �11.1111 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

 

วาระที- �  พิจารณาการเลือกตั :งกรรมการแทนกรรมการที-ออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
   ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ �� กําหนดไว้วา่ “ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั <ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหนง่จํานวน � ใน & เป็นอตัรา ถ้ากรรมการทีจะออก แบง่ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคยีงทีกบั
อตัรา � ใน &” ดงันั <นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ���� นี < มีกรรมการทีต้องพ้นจากตาํแหนง่ตามวาระ จํานวน & 
ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี < 

1. ดร.อดลุ อมตววิฒัน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

   กําหนดคา่ตอบแทน 
�. นายบญุช ู ลิมอติบลูย์  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 
3. นายชยัสทิธิE เจริญสตัย์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท ซึงไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ซึงได้กลันกรองถงึคณุสมบตัิของกรรมการเป็นรายบคุคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชียวชาญ รวมทั <งผล
การปฏิบตังิานของกรรมการทีผา่นมา อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัท ซึงประวตัิโดยยอ่ของกรรมการทีเสนอ
แตง่ตั <งแตล่ะทา่นนั <น ทางบริษัทฯ ได้สง่ไปพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าแล้ว จงึขอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตั <งกรรมการทีครบวาระจํานวน � ทา่น ได้แก่ นายบญุช ู ลิมอติบลูย์ และนายชยัสทิธิE  เจริญสตัย์ กลบัเข้า
ดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี <ให้งดออกเสยีง จากนั <นจึงได้ดําเนินการขอมติอนมุตัแิตง่ตั <ง
กรรมการเป็นรายบคุคล ตามลาํดบั ดงันี < 
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มต ิ
รายชือกรรมการ 

เห็นด้วย 
(คิดเป็นร้อยละ) 

ไมเ่ห็นด้วย 
(คิดเป็นร้อยละ) 

งดออกเสยีง 
(คิดเป็นร้อยละ) 

�. นายบญุช ู    ลิมอติบลูย์    
�,1�@,�V@ 

@�.V1�1 
- 
- 

�??,?�� 
�.�@�1 

�. นายชยัสทิธิE  เจริญสตัย์ 
�,�&?,�11 

@@.@@?� 
�11 

1.11�� 
- 
- 

 
มติที-ประชุมผู้ถอืหุ้น ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิสยีงข้างมากแตง่ตั <งกรรมการทีต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระทั <ง �  
  ทา่น ได้แก่ นายบญุช ู ลิมอติบลูย์ และนายชยัสทิธิE  เจริญสตัย์ กลบัเข้าดาํรงตาํแหนง่อีกวาระ
  หนึง โดยกรรมการทกุทา่นมวีาระการดาํรงตําแหนง่คราวละ & ปี ทั <งนี <ให้สอดคล้องกบัการดาํรง 
  ตําแหนง่การเป็นกรรมการของบริษัท 
สาํหรับทา่น ดร.อดลุ  อมตววิฒัน์ ซึงดาํรงตําแหนง่กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทีจะพ้นจากตาํแหนง่ตาม
วาระในการประชมุครั <งนี < คณะกรรมการบริษัทอยูร่ะหวา่งพิจารณาสรรหาบคุคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับตาํแหนง่แทน
ตอ่ไป 

เลขานกุารบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึงมีผู้สอบถามดงันี < 
คณุปิยวรรณ  ตราลกัษม ี(สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) อยากทราบว่าจดุเดน่ของกรรมการอิสระทีได้รับเสนอชือ คือเรืองใดที
จะเป็นจดุเชือมโยงให้เป็นไปตามทิศทางหรือกลยทุธ์ของบริษัททีวางไว้ และบริษัทเคยมีการหารือเรืองกรรมการอิสระทีปฏิบตัิ
หน้าทีเกินกวา่ @ ปี หรือไม ่
คุณสธีุ  ลิมอติบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ) ขอชี <แจงแทนว่า ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระทุกท่านที
ปฏิบตัิหน้าทีอยู่นั <น ได้ปฏิบตัิหน้าทีเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั <งทุกท่านก็ได้รับทราบและรู้เรืองราวของกิจการบริษัทมา
เป็นอยา่งดีแล้ว จึงเห็นเหมาะสมทีจะดํารงตําแหนง่ตอ่ไปได้ 
  
กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

   เลขานกุารบริษัท กลา่ววา่ ในปี ���� ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้คงวงเงินคา่ตอบแทนในอตัราเดิม
คือ ไมเ่กิน & ล้านบาท ทั <งนี < ไมร่วมถึงคา่ตอบแทน หรือสวสัดิการทีกรรมการได้รับในฐานะพนกังาน  หรือลกูจ้างของบริษัท 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน นําไปจดัสรรตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามความ
เหมาะสมตอ่ไป จึงขอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัวิงเงินสาํหรับคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี ���� เป็นจํานวนเงิน ไม่
เกิน & ล้านบาท 

มติที-ประชุมผู้ถอืหุ้น ทีประชมุพิจารณาแล้ว มมีตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัวิงเงินคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทสาํหรับปี ���� 
    เป็นจํานวนเงิน ไมเ่กิน & ล้านบาทตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง 
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มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นทีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย �,�&?,�11 �11.1111 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

 

วาระที- �  พจิารณาแต่งตั :งผู้สอบบัญชี และกาํหนดเงนิค่าสอบบัญชีประจาํปี ���� 

   เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ทีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ �� กําหนดไว้วา่ “ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็น 
กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือดาํรงตําแหนง่หน้าทีใดๆ ในบริษัท” โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แตง่ตั <งผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตจาก   สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซเิอท เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี ���� เนืองจากพิจารณาแล้วเห็นวา่ผู้สอบ
บญัชีดงักลา่วมคีณุสมบตัเิหมาะสมและปฏิบตัิหน้าทีในปีทีผา่นมาได้เป็นอยา่งดี จงึขอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้น แตง่ตั <งผู้สอบ
บญัชีดงัรายนามตอ่ไปนี <เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที  ���& หรือ 
�. นายชยัยทุธ องัศวุิทยา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที  &VV� 

ทั <งนี <กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึงข้างต้น เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และใน
กรณีทีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึงดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ก็ให้ผู้สอบบญัชีอีกทา่นหนึงเป็นผู้สอบบญัชีแทนได้ 
สาํหรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีทีผา่นมาและจํานวนทีขอเสนอในปีนี < มีดงันี < 
  ปี ���� ปี ���/ เพิ-มขึ :น 
 คา่สอบบญัชีประจําปี �,/�/,/// 8</,/// �/,/// 
สรุปแล้วคา่สอบบญัชีปี ���� เพิมขึ <นจากปี ���1 เป็นจํานวนเงิน �1,111 บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ �.�� 

 
เลขานกุารบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึงมีผู้สอบถามดงันี < 
คณุปิยวรรณ  ตราลกัษม ี(สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) คา่สอบบญัชีทีขอปรับเพิมขึ <น เนืองจากสาเหตใุด 
คณุมลณีิ  จามีกรกุล (ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท) เป็นการขอปรับตามอตัราทัวไป เนืองจาก
ขอบเขตงานการตรวจสอบมีรายละเอียดมากขึ <น 
 
เมือไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิมเติม เลขานกุารบริษัทจงึขอให้ทีประชมุพิจารณาแตง่ตั <งผู้สอบบญัชีและกําหนดเงินคา่สอบ 
บญัชีประจําปี ���� 
 
มติที-ประชุมผู้ถอืหุ้น ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตั <งผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีตามทีเสนอ 
    ด้วยคะแนนเสยีง  
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มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นทีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย �,�&?,�11 �11.1111 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

 

วาระที- <  พจิารณาเรื-องอื-นๆ 

-ไมม่ีการพิจารณาเรืองอืนใด- 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิมเตมิเกียวกบัการประชมุในวนันี < ซึงมีผู้ ถือหุ้นแสดง
ความเห็นดงันี <  

คณุสพุฒัน์  พรหมสอาด (ผู้ ถือหุ้น) เสนอความเห็น เรืองการแตกพาร์หุ้น TOPP เพราะคิดวา่อาจจะช่วยทําให้สามารถซื <อหรือ
ขายหุ้นได้ง่ายขึ <น 
คณุพิพฒั  พะเนียงเวทย์ (ประธานทีประชมุ) ชี <แจงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่บางครั <งการแตกพาร์อาจจะไมใ่ช่การแก้ปัญหาสาํหรับเรืองนี <
เสมอไป อยา่งไรก็ตามบริษัทยงัคงเน้นการบริหารธุรกิจให้มันคง และยังยืนได้ตอ่ไป   

 เมือไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิมเตมิ นายพิพฒั  พะเนียงเวทย์ (ประธานทีประชมุ) จึงกลา่วปิดการ
ประชมุ และขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทีเข้าร่วมประชมุ 

 

ปิดประชมุเวลา ��.11 น. 

 

 
       สธีุ  ลิ�มอติบูลย์        พิพฒั  พะเนียงเวทย์ 
ลงชือ...........................................................                       ลงชือ........................................................... 

(นายสธีุ  ลิมอติบลูย์)     (นายพิพฒั  พะเนียงเวทย์) 
   กรรมการผู้จดัการ           ประธานกรรมการ 

 
       แสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ� 

   ลงชือ........................................................... 
                           (นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิE) 
                                                          เลขานกุารบริษัท 
 


