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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562  
บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 

วนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 

ณ ห้องธารทอง โรงแรมมณเฑยีร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________________________________________________ 

เร่ิมประชมุเวลา 10:00 น. 

 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 60,000,000 บาท เป็นหุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท และในการ

ประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมรวม 33 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นรวม 4,226,700 หุ้น แบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

จํานวน 12 ราย รวมจํานวนหุ้น 2,866,260 หุ้น และ ผู้ รับมอบฉนัทะ 21 ราย รวมจํานวนหุ้น 1,360,440 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีนบั

ได้ทัง้สิน้ คิดเป็นร้อยละ 70.4450 ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

นายอรินทร์  จิรา ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ ประธานฯกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และได้

มอบหมายให้ น.ส.แสงจนัทร์ ศริิสวสัดิ์ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ดําเนินการประชมุตามวาระ และแนะนํากรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ท่ีได้มาร่วมประชมุในวนันี ้ 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ คดิเป็นสดัสว่น 100% 

1. นายอรินทร์ จิรา  ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท 

2. นายสธีุ ลิม่อติบลูย์ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

3. นายชวลติ  ลิม่อติบลูย์ กรรมการ 

4. ร.ต.อ.สเุมธ ลิม่อติบลูย์ กรรมการ 

5. นายบญุช ู ลิม่อติบลูย์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 

6. นายมงคล  ลิม่อติบลูย์ กรรมการ 

7. นายสรุภาพ  ลิม่อติบลูย์ กรรมการ 

8. นายธนา  โพธิกําจร กรรมการ 

9. ดร.นิลสวุรรณ  ลลีารัศม ี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและ 

   พิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 

10. นายชยัสทิธ์ิ  เจริญสตัย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

   กําหนดคา่ตอบแทน 

11. นายปมขุ  ศิริองักลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายมรุธร ลิม่อติบลูย์ CFO (ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน) 

2. นางสาวศิราณี นามณี ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 

1. คณุมลณีิ จามีกรกลุ     

2. คณุรุจาภา อคัรพาทย์  
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จากนัน้เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดงันี ้

- ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 37 ระบวุา่ การออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้น

ท่ีถืออยูแ่ละหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ในกรณีผู้ ถือหุ้ นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทําเคร่ืองหมายในช่อง

หน้าข้อความท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงในบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ

ในบตัร เจ้าหน้าท่ีจะไปเก็บบตัรเพ่ือนํามานบัคะแนน 

- การนบัคะแนนนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ีเข้าร่วม

ประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

- สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่นผู้

ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้ทําการบนัทกึคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น

ตามท่ีระบไุว้ในใบมอบฉนัทะเพ่ือลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว 

- การออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระท่ีต้องมีการขอมติจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 

- ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ท่ีมีข้อซกัถามหรือต้องการเสนอแนะประการใด ขอให้ยกมือและขอแจ้งช่ือของท่านตอ่ท่ี

ประชมุก่อน เพ่ือบริษัทฯ จะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้อง 

- สําหรับบัตรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่ท่ีผู้ ถือหุ้น จะถือว่าผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนัน้ๆ บริษัทฯ จะเก็บบัตร

ลงคะแนนเสยีงของทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย เมื่อการประชมุเสร็จสิน้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสยีงตอ่ไป 

 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง เมื่อไม่มีคําถาม

ใดๆ จึงเร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้ดงัตอ่ไปนี ้  

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

   เลขานุการบริษัท ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 

2561 ตอ่ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง ซึง่รายงานการประชุมดงักลา่ว ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืเชิญ

ประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.topp.co.th จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรอง 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี ้

มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 

    ด้วยคะแนนเสยีง 

มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 4,226,700 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

http://www.topp.co.th/
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท 

   เลขานกุารบริษัท ได้เชิญคณุสธีุ  ลิ่มอติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) เป็นผู้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 ให้

ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้

ผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

รายได้จากการขาย ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

  พลาสติกฟิล์ม 1.040.15 1,015.08 25.07 2.47 

  สติ๊กเกอร์ 442.89 468.18 (25.29) (5.40) 

  หลอดลามเินต 84.17 93.71 (9.53) (10.17) 

  อ่ืนๆ 87.22 - 87.22 100 

รวม (ล้านบาท) 1,654.43 1,576.97 77.46 4.91  

ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ทําธุรกิจอยู ่3 ประเภท แตใ่นปี 2561 บริษัทฯ เพ่ิมธุรกิจอีก 1 ประเภท รวมเป็น  4 ประเภท 

 ประเภทท่ี 1 คือกลุม่พลาสตกิฟิล์ม ซึง่มีทัง้ผลติเอง และซือ้มาเพ่ือแปรรูปขาย พลาสติกกลุม่นีส้ว่นใหญ่

นําไปใชใ่นการบรรจหีุบหอ่ เช่น ซองขนม ซองบะหมี่กึง่สาํเร็จรูปทัง้หลาย ปีท่ีผา่นมา มียอดขายเพ่ิมขึน้ 25.07 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ประมาณ 2.47% ซึง่ต้นทนุการผลติ และวตัถดุิบตา่งๆ ก็ไมต่า่งจากปี 2560 มากนกั ราคาขายก็เช่นกนั แต่

ยงัคงมีการแขง่ขนัสงู ดงันัน้ธุรกิจนีก็้ไมไ่ด้เป็นตวัทํากําไร 

 ประเภทท่ี 2 คือกลุม่การพิมพ์สติ๊กเกอร์ เป็นฉลากกาวท่ีใช้ไปตดิฉลากบนขวดพลาสติกทัง้หลาย เช่นพวก

ผลติภณัฑ์ Healthcare สบูเ่หลวสาํหรับล้างมือ ในปี 2561 มีการแขง่ขนัสงูมากเมื่อเทียบกบัปี 2560 ทําให้มีผลกระทบ

กบัยอดขายและต้นทนุการผลติเป็นอยา่งมาก ราคาวตัถดุิบก็เพ่ิมขึน้จากปี 2560 อยูร่ะดบัหนึง่ แตร่าคาขายลดลงอยา่ง

มาก ทัง้นีส้บืเน่ืองมาจากหลายสาเหต ุ ซึง่สาเหตหุลกัคือ ลกูค้ารายใหญ่บางรายมีการเปลีย่นจากการใช้ฉลากกาวไป

เป็นพวก shrink sleeve แทนเพราะมีต้นทนุถกูกวา่ ยกตวัอยา่ง shrink sleeve เช่นฉลากท่ีใช้กบัขวดนํา้ดื่ม สว่นนีจ้ึงมี

ผลคอ่นข้างมากกบักําไรของบริษัท 

 ประเภทท่ี 3 คือกลุม่หลอดลามิเนต บริษัทฯ มีทัง้การผลติขายโดยตรง และรับจ้างผลติจากบริษัทในกลุม่ ใน

ปี 2561 ทัง้ด้านการผลติและการขาย ก็ไมไ่ด้ตา่งจากเดมิ แตร่าคาขายลดลงเยอะ เน่ืองจากสว่นท่ีรับจ้างผลติถกูบีบ

ราคา จงึมีผลทําให้ตวัเลขนีล้ดลง 

 ประเภทท่ี 4 คือกลุม่ธุรกิจเคร่ืองสาํอางท่ีเพ่ิมขึน้ใหม ่ซึง่ธุรกิจนีท้างบริษัทฯ ตัง้ใจจะเข้าไปทดลองศกึษาเพ่ือ

ดคูวามเป็นไปได้ในอนาคตวา่มีโอกาสมาน้อยเพียงใด โดยเร่ิมจากการซือ้เคร่ืองสาํอางท่ีผลติในไทย จากบริษัท บิวตี ้

คอมมนิูตี ้ จํากดั(มหาชน) สง่ไปขายท่ีประเทศจีน โดยขายผา่นช่องทางจดัจําหนา่ยของเราท่ีประเทศจีนอยูห่ลาย 

platform ซึง่ผลประกอบการปี 2561 ในสว่นเคร่ืองสาํอางได้อยูป่ระมาณ 87.22 ล้านบาท เร่ิมต้นก็พอได้ระดบัหนึง่ แต่

เน่ืองจากมีสงครามทางการค้าระหวา่งจีนกบัอเมริกา ทําให้จีนพยายามสง่เสริมการผลติในประเทศ จึงมมีาตรการเพ่ิม
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หลายอยา่ง ทําให้การนําเข้าไปประเทศจีนยากขึน้กวา่เดมิ ซึง่เห็นได้จากแนวโน้มเมื่อชว่งปลายปี 2561 และช่วงต้นปี 

2562 ท่ีผา่นมา สรุปโดยภาพรวมได้วา่ รายได้สว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จากการขายเคร่ืองสาํอาง 

 สว่นผลประกอบการของบริษัท LS Pack ท่ีเวียดนาม ท่ี TOPP ได้ไปร่วมลงทนุนัน้ (TOPP ถือหุ้น 25% ในบริษัท LS 

Pack) ในปี 2561 ไมไ่ด้ลดลง ราคาขายพอใช้ได้ แตต้่นทนุขายเพ่ิมขึน้มาก เน่ืองจากมีการปรับเงินเดือน ซึง่ไมไ่ด้มกีาร

ปรับมานาน อีกทัง้เร่ืองยืดเวลาการจา่ยเงินของลกูค้า ทําให้บริษัทท่ีเวยีดนาม ต้องกู้ เงินธนาคาร จึงมีดอกเบีย้เกิดขึน้ 

สง่ผลให้กําไรสทุธิลดลง 

 ด้านการลงทนุในปี 2561 บริษัทฯ ไมม่ีการลงทนุเพ่ิมในเคร่ืองจกัรหลกั มีแตก่ารลงทนุซือ้อปุกรณ์ เพ่ือทําให้

การผลติดีขึน้รวมเป็นเงินประมาณ 50 ล้านบาท สาเหตท่ีุบริษัทฯ ไมไ่ด้เพ่ิมเคร่ืองจกัร เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทฯ ได้มี

การสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรไปแล้ว และเพ่ิงจะติดตัง้เสร็จเมื่อกลางปี 2561 ท่ีผา่นมา ประกอบกบักําลงัการผลติก็ยงัขายได้ไม่

หมด อีกทัง้ตลาดมีความผนัผวนพอสมควร จงึชะลอไว้   

 สรุปโดยภาพรวม บริษัทมีกําไรสทุธิ 92.88 ล้านบาท ลดลง 22.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2560 
 กาํไรสุทธิ(ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 ลดลง ร้อยละ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 92.88 115.43 (22.55) 19.54 

 คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ได้รายงานเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัความคืบหน้าเร่ืองการเข้าร่วมโครงการแนว

ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตวา่ บริษัทได้ลงนามร่วมประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 

2560 ซึง่ตามเกณฑ์แล้วจะต้องยืน่ขอรับรองโครงการภายใน 18 เดอืน คือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถ

ทําได้ตามกําหนด เน่ืองจากมีการเปลีย่นแปลงบคุคลากรผู้ รับผิดชอบ จึงจะขอยื่นขอขยายระยะเวลาไปอีก 6 เดือน ซึง่ทาง

บริษัทฯ จะต้องดําเนินการให้เสร็จภายในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเตมิ เลขานกุารบริษัทจงึสรุปวา่ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นได้รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจําปี 2561 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

   เลขานกุารบริษัทได้เชิญคณุสธีุ  ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) เป็นผู้ นําเสนองบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร

ขาดทนุ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึง่ผา่นการตรวจสอบและรับรอง จาก

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วตามรายละเอียดท่ีปรากฎ ในรายงานประจําปี 2561 ท่ีสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านลว่งหน้า พร้อมกับ

หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี ้ 
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มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุประจําปี

    สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง  

มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 4,226,700 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2561 และจ่ายเงนิปันผล 

   เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุ ถึงข้อบงัคบัและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมทัง้ปัจจยัสาํคญั

ของการพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล และได้เชิญคณุสธีุ  ลิม่อติบลูย์ 

(กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงเพ่ิมเติมในรายละเอียดดงันี ้ 

   ตามท่ีได้แจ้งในท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นไว้ตัง้แต่ปี 2551 ว่าบริษัทจะอ้างอิงกับ กําไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะบริษัท  และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ่ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ดงันัน้ 

จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 92.88 ล้าน

บาทหรือเท่ากับ 15.48 บาทต่อหุ้ น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงานปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 4.67 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.17 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการท่ีได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ในอตัราหุ้นละ 2.48 บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 2.19 บาท โดยกําหนดรายช่ือผู้

ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 

2562 

**ข้อมลูเพ่ิมเตมิ**(งบเฉพาะบริษัท) 2561 2560 2559 

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 92.88 115.43 102.50 

กําไรสทุธิ (บาท/หุ้น) 15.48 19.24 17.08 

เงินปันผล (บาท/หุ้น) 4.67 5.83 5.15 

อตัราร้อยละของเงินปันผล/กําไรสทุธิ 30.17 30.30 30.15 

 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2561 
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มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 ตามท่ีเสนอด้วย

    คะแนนเสยีง  

มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 4,226,700 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

 

วาระที่ 5  พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 เลขานกุารบริษัทได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น มีสทิธิเสนอช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิ 

เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนง่ “กรรมการบริษัท โดยได้แผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 2 

พฤศจิกายน 2561 – 14 ธนัวาคม 2561 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้น เสนอช่ือบคุคลเข้ามา เพ่ือให้พิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ” 

   ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 กําหนดไว้วา่ “ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้ากรรมการท่ีจะออก แบ่งให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีกับ

อตัรา 1 ใน 3” ดงันัน้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 นี ้มีกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 

ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายชวลติ ลิม่อติบลูย์ กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม) 

2. นายสธีุ ลิม่อติบลูย์ กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม) 

3. นายปมขุ ศิริองักลุ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายมงคล ลิม่อติบลูย์  กรรมการ  

 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน ซึ่งได้กลัน่กรองถึงคณุสมบตัิของกรรมการเป็นรายบคุคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเช่ียวชาญ รวมทัง้ผล

การปฏิบตัิงานของกรรมการท่ีผา่นมา อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัท ซึง่ประวตัิโดยยอ่ของกรรมการท่ีเสนอ

แต่งตัง้แต่ละท่านนัน้ ทางบริษัทฯ ได้สง่ไปพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าแล้ว จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบวาระจํานวน 4 ทา่น ได้แก่ นายชวลติ  ลิม่อติบลูย์ นายสธีุ  ลิม่อติบลูย์ นายปมขุ  ศิริองักุล 

และนายมงคล  ลิ่มอติบูลย์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนีใ้ห้งดออกเสียง 

จากนัน้จึงได้ดําเนินการขอมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ตามลาํดบั ดงันี ้
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มต ิ

รายช่ือกรรมการ 

เห็นด้วย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

ไมเ่ห็นด้วย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

งดออกเสยีง 

(คิดเป็นร้อยละ) 

1. นายชวลติ     ลิม่อติบลูย์    
3,396,517 

80.3586 

- 

- 

830,183 

19.6414 

2. นายสธีุ     ลิม่อติบลูย์    
3,506,465 

82.9599 

- 

- 

720,235 

17.0401 

3. นายปมขุ  ศิริองักลุ 
4,226,700 

99.9976 

100 

0.0024 

- 

- 

4. นายมงคล     ลิม่อติบลูย์    
4,196,700 

99.2902 

- 

- 

30,000 

0.7098 

 

มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิสยีงข้างมากแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระทัง้ 4  

  ทา่น ได้แก่ นายชวลติ  ลิม่อติบลูย์ นายสธีุ  ลิม่อติบลูย์ นายปมขุ  ศิริองักลุ และนายมงคล  ลิม่

  อติบลูย์ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่ โดยกรรมการทกุทา่นมีวาระการดาํรงตําแหนง่คราวละ 

  3 ปี ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัการดาํรงตําแหนง่การเป็นกรรมการของบริษัท 

 

กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

   เลขานกุารบริษัท กลา่ววา่ ในปี 2562 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้คงวงเงินคา่ตอบแทนในอตัราเดิม

คือ ไม่เกิน 3 ล้านบาท ทัง้นี ้ไมร่วมถึงค่าตอบแทน หรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังาน  หรือลกูจ้างของบริษัท 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําไปจัดสรรตามข้อบังคับของบริษัท และตามความ

เหมาะสมตอ่ไป จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิวงเงินสําหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน ไม่

เกิน 3 ล้านบาท 

มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2562 

    เป็นจํานวนเงิน ไมเ่กิน 3 ล้านบาทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง 

มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 4,226,700 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 
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วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดเงนิค่าสอบบัญชีประจาํปี 2562 

   เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 45 กําหนดไว้ว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น 

กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ในบริษัท” โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตจาก   สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบ

บญัชีดงักล่าวมีคุณสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าท่ีในปีท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีดงัรายนามตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  4563 หรือ 

2. นายชยัยทุธ องัศวุิทยา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3885 หรือ 

3. น.ส.ดรณี  สมกําเนิด  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5007 หรือ 

4. น.ส.จารุณี  นว่มแม ่  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5596  

ทัง้นีกํ้าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้น เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และใน

กรณีท่ีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ก็ให้ผู้สอบบญัชีอีกทา่นหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีแทนได้ 

สาํหรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาและจํานวนท่ีขอเสนอในปีนี ้มีดงันี ้

  ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มขึน้ 

 คา่สอบบญัชีประจําปี 1,080,000 1,020,000 60,000 

สรุปแล้วคา่สอบบญัชีปี 2562 เพ่ิมขึน้จากปี 2561 เป็นจํานวนเงิน 60,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.88 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเตมิ ซึง่มข้ีอเสนอแนะดงันี ้

 

คณุปิยะรัตน์  จงวิไลเกษม (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเปลีย่นผู้สอบบญัชี ในกรณีท่ีปฏิบตัิหน้าท่ี

เกิน 5 ปี 

ดร.นิลสวุรรณ  ลลีารัศมี (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) ทางบริษัทฯ จะรับไปพิจารณาครับ 

คุณปิยะรัตน์  จงวิไลเกษม (สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย) ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า เช่นเดียวกันกับเร่ืองการดํารงตําแหน่งของ

กรรมการอิสระ ไมค่วรดํารงตําแหนง่ติดตอ่กนัเกิน 3 วาระ (9 ปี) เน่ืองจากอาจจะทําให้เกิดความสนิทสนม ความเกรงใจ และ

ไมก่ล้าออกความคิดเห็น ในกรณีท่ีไมเ่ห็นด้วย 

ดร.นิลสวุรรณ  ลลีารัศมี (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) สอบถามกบั คณุปิยะรัตน์  จงวิไลเกษม (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุ

ไทย) เพ่ิมเติมวา่ เร่ืองการเปลีย่นผู้สอบบญัชีทกุ 5 ปี และเร่ืองการดํารงตําแหนง่ของกรรมการอิสระ ท่ีวา่ไมค่วรดํารงตําแหนง่

ติดตอ่กนัเกิน 3 วาระ (9 ปี) นัน้เป็นเกณฑ์มาตรฐานหรือไม ่

คณุปิยะรัตน์  จงวิไลเกษม (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) เร่ืองการดํารงตําแหนง่ของกรรมการอิสระ ท่ีวา่ไมค่วรดํารงตําแหน่ง

ติดตอ่กนัเกิน 3 วาระ (9 ปี) นัน้ เป็นมติของสมาคมวา่จะต้องออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย เพราะกรรมการอิสระ เป็นตวัแทนของผู้ ถือ

หุ้นรายยอ่ยท่ีจะสามารถเสนอความคิดเห็นตอ่การบริหารได้ แตเ่ร่ืองผู้สอบบญัชีนัน้ เป็นเพียงข้อเสนอแนะ 

ดร.นิลสวุรรณ  ลลีารัศมี (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) ทางบริษัทฯ จะรับไปพิจารณาครับ 
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มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีตามท่ีเสนอ 

    ด้วยคะแนนเสยีง  

มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 4,226,700 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

 

วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

-ไมม่ีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนใด- 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเตมิ เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความ 

คิดเห็นใดแล้ว นายอรินทร์  จิรา (ประธานท่ีประชมุ) จงึกลา่วปิดการประชมุ และขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 

ปิดประชมุเวลา 10.45 น. 

 

 

       สธีุ  ล่ิมอติบูลย์            อรินทร์  จิรา 

ลงช่ือ...........................................................                       ลงช่ือ........................................................... 

(นายสธีุ  ลิม่อติบลูย์)           (นายอรินทร์  จิรา) 

   กรรมการผู้จดัการ           ประธานกรรมการ 

 

       แสงจนัทร์  ศิริสวสัด์ิ 

   ลงช่ือ........................................................... 

                           (นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ์) 

                                                          เลขานกุารบริษัท 

    

 

 

 

 


