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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที�  /"#$   
บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 

วนัศกุร์ที �� กรกฎาคม ���� 
ณ ห้องธารทอง โรงแรมมณเฑยีร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม ) แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________________________________________________ 
เริมประชมุเวลา ��:�� น. 
 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน ��,���,��� บาท เป็นหุ้นสามญั �,���,��� หุ้น มลูคา่หุ้นละ �� บาท และในการ
ประชมุครั =งนี = มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมรวม )@ ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นรวม A,�)A,A�B หุ้น แบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 
จํานวน �� ราย รวมจํานวนหุ้น �,�A�,�B) หุ้น และ ผู้ รับมอบฉนัทะ �@ ราย รวมจํานวนหุ้น �,�@@,@�� หุ้น จํานวนหุ้นทีนบั
ได้ทั =งสิ =น คิดเป็นร้อยละ D�.�D)� ของหุ้นทีออกจําหนา่ยแล้วทั =งหมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

นายสธีุ  ลิมอติบลูย์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ ทําหน้าทีเป็นประธานทีประชมุ แทนนายพิพฒั  
พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ซึงตดิภารกิจเดินทางตา่งประเทศ นายสธีุ  ลิมอติบลูย์ ประธานทีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือ
หุ้น และได้มอบหมายให้ น.ส.แสงจนัทร์ ศิริสวสัดิI เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ดําเนินการประชมุตามวาระ และแนะนํากรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ทีได้มาร่วมประชมุในวนันี =  
กรรมการบริษัททีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายสธีุ ลิมอติบลูย์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
2. นายชวลติ  ลิมอติบลูย์ กรรมการ 
3. ร.ต.อ.สเุมธ ลิมอติบลูย์ กรรมการ 
4. นายบญุช ู ลิมอติบลูย์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 
5. นายชยัสทิธิI  เจริญสตัย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

   กําหนดคา่ตอบแทน 
6. นายปมขุ  ศิริองักลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัทลาประชมุ 
1. นายพิพฒั  พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ 
2. นพ.สวสัดิI  โพธิกําจร กรรมการ  

ผู้บริหารทีเข้าร่วมประชมุ 
1. นางสาวศิราณี นามณี ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน (ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน) 

ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 
1. คณุมลณีิ จามีกรกลุ 

 
 จากนั =น เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ทราบวา่ ตามทีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าทีเกียวข้อง
กบัวาระการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั =งที �/���� มายงับริษัทฯ ภายในวนัที ) กรกฎาคม ���� ตามทีได้แจ้งไว้ในหนงัสือ
เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั =งที �/���� ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้ามายงับริษัทฯ  
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เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ทีประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดงันี = 
- ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ )D ระบวุา่ การออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้น

ทีถืออยูแ่ละหุ้นทีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึงหุ้นเทา่กบัหนึงเสยีง 
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั =น ในกรณีผู้ ถือหุ้ นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทําเครืองหมายในช่อง

หน้าข้อความทีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชือในบัตร และยกมือ เพือให้ 
เจ้าหน้าทีไปเก็บบตัรเพือนํามานบัคะแนน 

- การรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั =งหมดทีเข้า
ร่วมประชมุ สว่นทีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเห็นด้วยในวาระนั =นๆ 

- สาํหรับผู้ ถือหุ้นทีได้มอบฉนัทะให้ผู้ อืนเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่นผู้
ถือหุ้น บริษัทฯได้ทําการบนัทึกคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นตามทีระบไุว้ในใบมอบฉนัทะเพือลงมติ
ตามระเบียบวาระไว้แล้ว 

- การออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระทีต้องมีการขอมติจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

- ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ทีมีข้อซกัถามหรือต้องการเสนอแนะประการใด ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งชือ
ของทา่นตอ่ทีประชมุ เพือบริษัทฯ จะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้อง 

- สําหรับบตัรลงคะแนนทีเหลืออยู่ทีผู้ ถือหุ้น ซึงถือว่าผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนั =นๆ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงทั =งชุดเท่าทีเหลืออยู่ของท่านผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน เมือการประชุมเสร็จสิ =น เพือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบคะแนนเสยีงตอ่ไป 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเกียวกบัการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง เมือไม่มีคําถาม
ใดๆ จึงเริมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุทีได้จดัสง่ให้ดงัตอ่ไปนี =  
 
วาระที�    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี "#$  เมื�อวนัที� "3 เมษายน "#$  

   เลขานกุารบริษัทได้เสนอให้ทีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ���� ซึงประชมุ
เมือวนัที �A เมษายน ���� โดยสาํเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ
แล้ว อีกทั =งได้เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.topp.co.th  

   เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม เมือไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี = 

มติที�ประชุมผู้ถอืหุ้น ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ���� 
    ด้วยคะแนนเสยีง 

มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นทีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย A,�)A,A�B ���.���� 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 
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วาระที� "  พจิารณาอนุมัตเิปลี�ยนแปลงจาํนวนกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั �งกรรมการใหม่ 

   เลขานกุารบริษัทได้เชิญนายสธีุ  ลิมอติบลูย์ (ประธานทีประชมุ) เป็นผู้ ชี =แจงตอ่ทีประชมุ  
   นายสธีุ  ลิมอติบลูย์ (ประธานทีประชมุ) ได้ชี =แจงถึงเหตผุลหลกัๆ � ประการคือ 
1. สบืเนืองจากประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการอิสระ คือ ดร.อดลุ อมตววิฒัน์ ได้ลาออกไป ตั =งแตเ่มือเดอืน
เมษายน ���� ทีผา่นมา ซึงเป็นการดาํรงตาํแหนง่จนครบวาระ และทา่นก็ไมพ่งึประสงค์ทีจะตอ่อีกวาระหนึง ทําให้กรรมการ
ตรวจสอบขาดไป � ทา่น เพราะตามเกณฑ์การดาํรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน จําเป็นต้องมีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 
) ทา่น จงึจําเป็นต้องพิจารณาแตง่ตั =งทา่นใหมเ่พือมาดาํรงตําแหนง่แทน 
�. คณะกรรมการบริหารปัจจบุนั มหีลายทา่นทีทําหน้าทีมาเป็นเวลานาน หลายทา่นก็มภีารกิจอืนเพิม และก็มีอายเุพิมขึ =น
คณะกรรมการบริษัท จงึเห็นสมควรทีจะมีกรรมการชดุใหม ่ทีจะมารับหน้าทีแทนในอนาคต ในเวลาทีสมควร จึงเป็นอีก
เหตผุลทีทางบริษัทเห็นสมควร เสนอทา่นผู้ ถือหุ้น พิจารณาแตง่ตั =งกรรมการชดุใหม ่
   จากนั =นนายสธีุ  ลิมอติบลูย์ (ประธานทีประชมุ) ได้มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัท เสนอรายชือบคุคล เพือให้ผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั =งเป็นกรรมการ โดยขออนมุตัเิป็นรายบคุคล ซึงมีคะแนนเสยีงสรุปได้ดงันี = 

มต ิ
รายชือกรรมการ 

เห็นด้วย 
(คิดเป็นร้อยละ) 

ไมเ่ห็นด้วย 
(คิดเป็นร้อยละ) 

งดออกเสยีง 
(คิดเป็นร้อยละ) 

บตัรเสยี 
(คิดเป็นร้อยละ) 

�. นายอรินทร์     จิรา    
A,�)A,A�B 
���.���� 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

�. ดร.นิลสวุรรณ  ลลีารัศม ี
A,�)A,A�B 
���.���� 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

). นายมงคล       ลิมอติบลูย์    
A,��A,A�B 

BB.�B�� 
- 
- 

)�,��� 
�.D�@� 

- 
- 

A. นายสรุภาพ     ลิมอติบลูย์    
A,��A,A�B 

BB.�B�� 
- 
- 

)�,��� 
�.D�@� 

- 
- 

�. นายธนา          โพธิกําจร    
A,�B�,A�B 

BB.��@� 
- 
- 

A�,��� 
�.BB�B 

- 
- 

 
   สรุปวา่ทีประชมุมมีติแตง่ตั =งกรรมการใหมจํ่านวน � ทา่น เข้าดาํรงตาํแหนง่กรรมการบริษัท โดยกรรมการทกุทา่น
มีวาระการดาํรงตําแหนง่คราวละ ) ปี  
ดงันั =นกรรมการของบริษัท จงึมจํีานวน �) ทา่น ดงันี = 

1) นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ 
2) นายสธีุ ลิมอติบลูย์  รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
3) นายชวลติ ลิมอติบลูย์  กรรมการ 
4) ร.ต.อ.สเุมธ ลิมอติบลูย์  กรรมการ 
5) นายบญุช ู ลิมอติบลูย์  กรรมการ 
6) นายแพทย์สวสัดิI   โพธิกําจร กรรมการ 
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7) นายชยัสทิธิI  เจริญสตัย์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8) นายปมขุ ศิริองักลุ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9) นายอรินทร์ จิรา  กรรมการ 
10) ดร.นิลสวุรรณ ลลีารัศม ี  กรรมการ 
11) นายมงคล ลิมอติบลูย์  กรรมการ 
12) นายสรุภาพ ลิมอติบลูย์  กรรมการ 
13) นายธนา โพธิกําจร  กรรมการ 

  
วาระที� =  พจิารณาอนุมัตลิงมติพิเศษเพื�อแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ = (วตัถุประสงค์) 

   เลขานกุารบริษัท ได้เชิญนายสธีุ  ลิมอติบลูย์ (ประธานทีประชมุ) เป็นผู้ ชี =แจงรายละเอียดตอ่ทีประชมุ 
นายสธีุ  ลิมอติบลูย์ (ประธานทีประชมุ) ได้ชี =แจงตอ่ทีประชมุถงึความเห็นทีบริษัทต้องการจะเพิมวตัถปุระสงค์ ทีเกียวกบัการ
ทําธุรกิจอีกหนึงธุรกิจ เกียวกบัเรืองเครืองสาํอางและเสริมความงาม ซึงปัจจบุนัวตัถปุระสงค์ของบริษัทนั =นมีอยูจํ่านวน �� ข้อ 
และทั =ง �� ข้อนั =นก็ไมไ่ด้ครอบคลมุถึงธุรกิจเรืองเครืองสาํอางหรือเสริมความงาม และเหตผุลทีต้องการจะเพิมวตัถปุระสงค์ข้อ
นี =เนืองด้วยปัจจบุนัธรุกิจหลกัๆ ของบริษัทฯ ซึงอยูใ่น ) ธุรกิจ คือ ธุรกิจฟิล์ม ธุรกิจพิมพ์สติaกเกอร์ และธุรกิจหลอดยาสฟัีน ซึง
แตล่ะธุรกิจนั =น ตา่งก็มีข้อจํากดัในการทําธุรกิจทีแตกตา่งกนัออกไป เช่น ธุรกิจฟิล์มนั =น การขยายยอดขายอาจจะไมไ่ด้
ลาํบากนกั แตอ่ตัราผลกําไรจะทําได้ยาก เนืองจากเป็นธุรกิจทีมกีารแขง่ขนัสงูมาก สว่นธุรกิจพิมพ์สติaกเกอร์ ถึงแม้กําไรจะ
เป็นทีพอใจ แตว่า่การขยายยอดขายก็ทําได้ยาก เนืองจากมีผู้ผลติรายใหม่ๆ  และรายใหญ่เพิมเข้ามาในตลาดอยา่งตอ่เนือง
ขนาดของตลาดก็คอ่นข้างจํากดั เมือเทียบกบัอตัราการเพิมของผู้ผลติ อีกทั =งยงัมผีู้ผลติซึงเป็นระดบัโลกเข้ามาตั =งอยู ่สงิคโปร์
บ้าง ในประเทศไทยบ้าง จงึเห็นข้อจํากดัทีจะเพิมขนาดตลาดของธุรกิจนี = สว่นธุรกิจหลอดยาสฟัีน ก็จะขึ =นอยูก่บัผู้ผลติยาสี
ฟันอยา่งเดียว ดงันั =นบริษัทจงึพยายามหาช่องทางใหม่ๆ  ซึงคิดวา่ธุรกิจเครืองสาํอางและเสริมความงามเป็นธุรกิจทีอยูใ่น
กระแส ถ้าทําได้ ก็อาจจะมีผลตอบแทนทีนา่พอใจ ทั =งนี =ก็ไมใ่ช่เรืองงา่ย เพราะทางบริษัท ก็ไมไ่ด้มีประสบการณ์ หรือมี Know 
how ด้านนี = ซึงก็ต้องแจ้งทา่นผู้ ถือหุ้นให้ทราบวา่ ณ ปัจจบุนั บริษัทไมม่ีโครงการใดๆ เกียวกบัเครืองสาํอางเลย ในการเพิม
วตัถปุระสงค์ครั =งนี = ก็เพือเปิดโอกาสให้บริษัท ได้มีโอกาสเรียนรู้ในธุรกิจนี = ในเบื =องต้นบริษัทได้มีการตดิตอ่เจรจากบัผู้ผลติ
เครืองสาํอางในประเทศ เพือจะนําไปสง่ออก ซึงก็มคีวามคืบหน้าพอสมควร และก็ดาํเนินการไปบ้างแล้ว จึงจะขอทีประชมุ
พิจารณาอนมุตัิเพิมเตมิวตัถปุระสงค์จํานวน � ข้อ คือข้อที (�)) ซึงมรีายละเอียดดงันี = 
“(13) ประกอบกิจการค้าและผลติเครืองสาํอาง อปุกรณ์เครืองมือและเครืองใช้เสริมความงาม” 
 
เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม เมือไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี = 
 
มตทิี�ประชุมผู้ถอืหุ้น ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัลิงมติพิเศษเพือแก้ไขเพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ
    ของบริษัทฯ ข้อ ) (วตัถปุระสงค์) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง  
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มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นทีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย A,�)A,A�B ���.���� 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

 

วาระที� 3  พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

-ไมม่ีการพิจารณาเรืองอืนใด- 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิมเตมิเกียวกบัการประชมุในวนันี = ซึงมีผู้ ถือหุ้นเสนอะแนะ
และสอบถามดงันี =  

นายฮั =งใช้  อคัควสักุล (ผู้ รับมอบฉันทะ) เสนอแนะ เรืองบตัรลงคะแนนเสียง เสนอให้ทางบริษัท ระบุเพิมเติมรายละเอียด
จํานวนหุ้น ของผู้ ถือหุ้นไว้ทีปกหน้าของบตัรลงคะแนนเสยีง 
นายสธีุ  ลิมอติบลูย์ (ประธานทีประชมุ) แจ้งวา่จะให้เจ้าหน้าทีบริษัทจดัทําเพิมเติมให้ในการประชมุครั =งตอ่ไป 
 
นายฮังใช้  พรหมสอาด (ผู้ รับมอบฉนัทะ) สอบถามเรืองจํานวนของกรรมการบริษัททั =งหมด วา่มีกีทา่น หากนบัรวมกรรมการ � 
ทา่น ทีได้รับการแตง่ตั =งจากทีประชมุในวนันี = 
นายสธีุ  ลิมอติบลูย์ (ประธานทีประชมุ) ชี =แจงว่า ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน @ ทา่น ซึงวนันี =ได้รับการแตง่ตั =งใหม่
อีก � ทา่น รวมเป็น �) ทา่น 

 เมือไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิมเตมิ นายสธีุ  ลิมอติบลูย์ (ประธานทีประชมุ) จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือ
หุ้นทกุทา่นทีเข้าร่วมประชมุและปิดการประชมุเวลา ��.)� น. 

 

 
       สธีุ  ลิ�มอติบูลย์ 
      ลงชือ...........................................................              
       (นายสธีุ  ลิมอติบลูย์)  
             ประธานทีประชมุ  
          
 
       แสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ� 

   ลงชือ........................................................... 
                           (นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิI) 
                                                        เลขานกุารบริษัท 


