รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง ที /"#$
บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที  กรกฎาคม 
ณ ห้ องธารทอง โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ ถนนพระราม ) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
___________________________________________________________________________________________________
เริ มประชุมเวลา : น.
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน ,, บาท เป็ นหุ้นสามัญ ,, หุ้น มูลค่าหุ้นละ  บาท และในการ
ประชุมครัง= นี = มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมรวม )@ ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นรวม A,)A,AB หุ้น แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
จํานวน  ราย รวมจํานวนหุ้น ,A,B) หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ @ ราย รวมจํานวนหุ้น ,@@,@ หุ้น จํานวนหุ้นทีนับ
ได้ ทงสิ
ั = =น คิดเป็ นร้ อยละ D.D) ของหุ้นทีออกจําหน่ายแล้ วทังหมด
=
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
นายสุธี ลิมอติบลู ย์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ ทําหน้ าทีเป็ นประธานทีประชุม แทนนายพิพฒ
ั
พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ซึงติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ นายสุธี ลิมอติบลู ย์ ประธานทีประชุมกล่าวต้ อนรับผู้ถือ
หุ้น และได้ มอบหมายให้ น.ส.แสงจันทร์ ศิริสวัสดิI เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ดําเนินการประชุมตามวาระ และแนะนํากรรมการ
บริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี ทีได้ มาร่วมประชุมในวันนี =
กรรมการบริ ษัททีเข้ าร่วมประชุม
1. นายสุธี
ลิมอติบลู ย์
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
2. นายชวลิต
ลิมอติบลู ย์
กรรมการ
3. ร.ต.อ.สุเมธ
ลิมอติบลู ย์
กรรมการ
4. นายบุญชู
ลิมอติบลู ย์
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
5. นายชัยสิทธิI
เจริ ญสัตย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทน
6. นายปมุข
ศิริองั กุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษัทลาประชุม
1. นายพิพฒ
ั
พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ
2. นพ.สวัสดิI
โพธิกําจร
กรรมการ
ผู้บริ หารทีเข้ าร่วมประชุม
1. นางสาวศิราณี
นามณี
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริ หารสูงสุดด้ านการเงิน)
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
1. คุณมลิณี
จามีกรกุล
จากนัน= เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ทราบว่า ตามทีบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าทีเกียวข้ อง
กับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง= ที / มายังบริ ษัทฯ ภายในวันที ) กรกฎาคม  ตามทีได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง= ที / ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ ามายังบริ ษัทฯ
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เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี =
- ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ )D ระบุวา่ การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้น
ทีถืออยูแ่ ละหุ้นทีได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึงหุ้นเท่ากับหนึงเสียง
- ในการลงคะแนนเสี ยงแต่ ละวาระนัน= ในกรณี ผ้ ูถื อหุ้นไม่ เห็ นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ทํ าเครื องหมายในช่ อง
หน้ าข้ อความที ไม่ เห็ นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยงในบัตรลงคะแนน พร้ อมลงลายมื อชื อในบัตร และยกมื อ เพื อให้
เจ้ าหน้ าทีไปเก็บบัตรเพือนํามานับคะแนน
- การรวมผลคะแนน บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
=
เข้ า
ร่วมประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้ วยในวาระนันๆ
=
- สําหรับผู้ถือหุ้นทีได้ มอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้
ถือหุ้น บริ ษัทฯได้ ทําการบันทึกคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นตามทีระบุไว้ ในใบมอบฉันทะเพือลงมติ
ตามระเบียบวาระไว้ แล้ ว
- การออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระทีต้ องมีการขอมติจะใช้ มติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ทีมีข้อซักถามหรื อต้ องการเสนอแนะประการใด ขอให้ ยกมือและขอความกรุ ณาแจ้ งชือ
ของท่านต่อทีประชุม เพือบริ ษัทฯ จะได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ อย่างถูกต้ อง
- สําหรับบัตรลงคะแนนทีเหลืออยู่ทีผู้ถือหุ้น ซึงถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยตามระเบียบวาระนันๆ
= ทางบริ ษัทฯ จะขอเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงทัง= ชุดเท่าที เหลืออยู่ของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมือการประชุมเสร็ จสิน= เพื อประโยชน์ ในการ
ตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
เลขานุการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเกียวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เมือไม่มีคําถาม
ใดๆ จึงเริ มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมทีได้ จดั ส่งให้ ดงั ต่อไปนี =
วาระที พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี "#$ เมือวันที "3 เมษายน "#$
เลขานุการบริษัทได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  ซึงประชุม
เมือวันที A เมษายน  โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ ว อีกทังได้
= เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.topp.co.th
เลขานุการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในวาระนี =
มติท ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
ด้ วยคะแนนเสียง
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
A,)A,AB
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

.
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วาระที " พิจารณาอนุมัตเิ ปลียนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัทฯ และแต่ งตัง กรรมการใหม่
เลขานุการบริษัทได้ เชิญนายสุธี ลิมอติบลู ย์ (ประธานทีประชุม) เป็ นผู้ชี =แจงต่อทีประชุม
นายสุธี ลิมอติบลู ย์ (ประธานทีประชุม) ได้ ชี =แจงถึงเหตุผลหลักๆ  ประการคือ
1. สืบเนืองจากประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการอิสระ คือ ดร.อดุล อมตวิวฒ
ั น์ ได้ ลาออกไป ตังแต่
= เมือเดือน
เมษายน  ทีผ่านมา ซึงเป็ นการดํารงตําแหน่งจนครบวาระ และท่านก็ไม่พงึ ประสงค์ทีจะต่ออีกวาระหนึง ทําให้ กรรมการ
ตรวจสอบขาดไป  ท่าน เพราะตามเกณฑ์การดํารงสถานะของบริษัทจดทะเบียน จําเป็ นต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย
) ท่าน จึงจําเป็ นต้ องพิจารณาแต่งตังท่
= านใหม่เพือมาดํารงตําแหน่งแทน
. คณะกรรมการบริ หารปัจจุบนั มีหลายท่านทีทําหน้ าทีมาเป็ นเวลานาน หลายท่านก็มภี ารกิจอืนเพิม และก็มีอายุเพิมขึ =น
คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นสมควรทีจะมีกรรมการชุดใหม่ ทีจะมารับหน้ าทีแทนในอนาคต ในเวลาทีสมควร จึงเป็ นอีก
เหตุผลทีทางบริ ษัทเห็นสมควร เสนอท่านผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตังกรรมการชุ
=
ดใหม่
จากนันนายสุ
=
ธี ลิมอติบลู ย์ (ประธานทีประชุม) ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท เสนอรายชือบุคคล เพือให้ ผ้ ู
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังเป็
= นกรรมการ โดยขออนุมตั เิ ป็ นรายบุคคล ซึงมีคะแนนเสียงสรุปได้ ดงั นี =
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รายชือกรรมการ
(คิดเป็ นร้ อยละ) (คิดเป็ นร้ อยละ) (คิดเป็ นร้ อยละ) (คิดเป็ นร้ อยละ)
A,)A,AB
. นายอริ นทร์ จิรา
.
A,)A,AB
. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
.
A,A,AB
),
). นายมงคล ลิมอติบลู ย์
BB.B
.D@
A,A,AB
),
A. นายสุรภาพ ลิมอติบลู ย์
BB.B
.D@
A,B,AB
A,
. นายธนา
โพธิกําจร
BB.@
.BBB
สรุปว่าทีประชุมมีมติแต่งตังกรรมการใหม่
=
จํานวน  ท่าน เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่าน
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ) ปี
ดังนันกรรมการของบริ
=
ษัท จึงมีจํานวน ) ท่าน ดังนี =
1) นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ
2) นายสุธี ลิมอติบลู ย์
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
3) นายชวลิต ลิมอติบลู ย์
กรรมการ
4) ร.ต.อ.สุเมธ ลิมอติบลู ย์
กรรมการ
5) นายบุญชู ลิมอติบลู ย์
กรรมการ
6) นายแพทย์สวัสดิI โพธิกําจร
กรรมการ
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

นายชัยสิทธิI เจริ ญสัตย์
นายปมุข ศิริองั กุล
นายอริ นทร์ จิรา
ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
นายมงคล ลิมอติบลู ย์
นายสุรภาพ ลิมอติบลู ย์
นายธนา โพธิกําจร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระที = พิจารณาอนุมัตลิ งมติพิเศษเพือแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ = (วัตถุประสงค์ )
เลขานุการบริษัท ได้ เชิญนายสุธี ลิมอติบลู ย์ (ประธานทีประชุม) เป็ นผู้ชี =แจงรายละเอียดต่อทีประชุม
นายสุธี ลิมอติบลู ย์ (ประธานทีประชุม) ได้ ชี =แจงต่อทีประชุมถึงความเห็นทีบริ ษัทต้ องการจะเพิมวัตถุประสงค์ ทีเกียวกับการ
ทําธุรกิจอีกหนึงธุรกิจ เกียวกับเรื องเครื องสําอางและเสริมความงาม ซึงปั จจุบนั วัตถุประสงค์ของบริ ษัทนันมี
= อยูจ่ ํานวน  ข้ อ
และทัง=  ข้ อนันก็
= ไม่ได้ ครอบคลุมถึงธุรกิจเรื องเครื องสําอางหรื อเสริ มความงาม และเหตุผลทีต้ องการจะเพิมวัตถุประสงค์ข้อ
นี =เนืองด้ วยปัจจุบนั ธุรกิจหลักๆ ของบริ ษัทฯ ซึงอยูใ่ น ) ธุรกิจ คือ ธุรกิจฟิ ล์ม ธุรกิจพิมพ์สติกa เกอร์ และธุรกิจหลอดยาสีฟัน ซึง
แต่ละธุรกิจนัน= ต่างก็มีข้อจํากัดในการทําธุรกิจทีแตกต่างกันออกไป เช่น ธุรกิจฟิ ล์มนัน= การขยายยอดขายอาจจะไม่ได้
ลําบากนัก แต่อตั ราผลกําไรจะทําได้ ยาก เนืองจากเป็ นธุรกิจทีมีการแข่งขันสูงมาก ส่วนธุรกิจพิมพ์สติกa เกอร์ ถึงแม้ กําไรจะ
เป็ นทีพอใจ แต่วา่ การขยายยอดขายก็ทาํ ได้ ยาก เนืองจากมีผ้ ผู ลิตรายใหม่ๆ และรายใหญ่เพิมเข้ ามาในตลาดอย่างต่อเนือง
ขนาดของตลาดก็คอ่ นข้ างจํากัด เมือเทียบกับอัตราการเพิมของผู้ผลิต อีกทังยั
= งมีผ้ ผู ลิตซึงเป็ นระดับโลกเข้ ามาตังอยู
= ่ สิงคโปร์
บ้ าง ในประเทศไทยบ้ าง จึงเห็นข้ อจํากัดทีจะเพิมขนาดตลาดของธุรกิจนี = ส่วนธุรกิจหลอดยาสีฟัน ก็จะขึ =นอยูก่ บั ผู้ผลิตยาสี
ฟั นอย่างเดียว ดังนันบริ
= ษัทจึงพยายามหาช่องทางใหม่ๆ ซึงคิดว่าธุรกิจเครื องสําอางและเสริ มความงามเป็ นธุรกิจทีอยูใ่ น
กระแส ถ้ าทําได้ ก็อาจจะมีผลตอบแทนทีน่าพอใจ ทังนี
= =ก็ไม่ใช่เรื องง่าย เพราะทางบริษัท ก็ไม่ได้ มีประสบการณ์ หรื อมี Know
how ด้ านนี = ซึงก็ต้องแจ้ งท่านผู้ถือหุ้นให้ ทราบว่า ณ ปัจจุบนั บริ ษัทไม่มีโครงการใดๆ เกียวกับเครื องสําอางเลย ในการเพิม
วัตถุประสงค์ครัง= นี = ก็เพือเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัท ได้ มีโอกาสเรียนรู้ในธุรกิจนี = ในเบื =องต้ นบริ ษัทได้ มีการติดต่อเจรจากับผู้ผลิต
เครื องสําอางในประเทศ เพือจะนําไปส่งออก ซึงก็มคี วามคืบหน้ าพอสมควร และก็ดาํ เนินการไปบ้ างแล้ ว จึงจะขอทีประชุม
พิจารณาอนุมตั ิเพิมเติมวัตถุประสงค์จํานวน  ข้ อ คือข้ อที ()) ซึงมีรายละเอียดดังนี =
“(13) ประกอบกิจการค้ าและผลิตเครื องสําอาง อุปกรณ์เครื องมือและเครื องใช้ เสริ มความงาม”
เลขานุการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในวาระนี =
มติท ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ลิ งมติพเิ ศษเพือแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ ) (วัตถุประสงค์) ตามเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
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มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
A,)A,AB
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

.
-

วาระที 3 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มีการพิจารณาเรื องอืนใดเลขานุการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอแนะ หรื อสอบถามเพิมเติมเกียวกับการประชุมในวันนี = ซึงมีผ้ ถู ือหุ้นเสนอะแนะ
และสอบถามดังนี =
นายฮัง= ใช้ อัคควัสกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) เสนอแนะ เรื องบัตรลงคะแนนเสียง เสนอให้ ทางบริ ษัท ระบุเพิมเติมรายละเอียด
จํานวนหุ้น ของผู้ถือหุ้นไว้ ทีปกหน้ าของบัตรลงคะแนนเสียง
นายสุธี ลิมอติบลู ย์ (ประธานทีประชุม) แจ้ งว่าจะให้ เจ้ าหน้ าทีบริ ษัทจัดทําเพิมเติมให้ ในการประชุมครัง= ต่อไป
นายฮังใช้ พรหมสอาด (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามเรื องจํานวนของกรรมการบริ ษัททังหมด
=
ว่ามีกีท่าน หากนับรวมกรรมการ 
ท่าน ทีได้ รับการแต่งตังจากที
=
ประชุมในวันนี =
นายสุธี ลิมอติบลู ย์ (ประธานทีประชุม) ชี =แจงว่า ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัท มีจํานวน @ ท่าน ซึงวันนี =ได้ รับการแต่งตังใหม่
=
อีก  ท่าน รวมเป็ น ) ท่าน
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอแนะ หรื อสอบถามเพิมเติม นายสุธี ลิมอติบลู ย์ (ประธานทีประชุม) จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือ
หุ้นทุกท่านทีเข้ าร่วมประชุมและปิ ดการประชุมเวลา .) น.

สุธี ลิ มอติ บูลย์
ลงชือ...........................................................
(นายสุธี ลิมอติบลู ย์)
ประธานทีประชุม

แสงจันทร์ ศิ ริสวัสดิ
ลงชือ...........................................................
(นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ)I
เลขานุการบริ ษัท
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