รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563
ณ ห้ องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
___________________________________________________________________________________________________
เริ่ มประชุมเวลา 10:00 น.
บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 60,000,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และใน
การประชุมครัง้ นี ้ มีผ้ ูถือหุ้นมาประชุมรวม 32 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นรวม 3,826,033 หุ้น แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วย
ตนเอง จํานวน 10 ราย รวมจํานวนหุ้น 1,873,629 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ 22 ราย รวมจํานวนหุ้น 1,952,404 หุ้น จํานวนหุ้น
ที่นบั ได้ ทงสิ
ั ้ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 63.7672 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ วทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
นายอริ นทร์ จิ รา ประธานกรรมการ ทํ าหน้ าที่ ประธานในที่ ประชุม ประธานฯ กล่าวต้ อนรั บผู้ถือหุ้น และได้
มอบหมายให้ น.ส.แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และแนะนํากรรมการ
บริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี ที่ได้ มาร่วมประชุมในวันนี ้
กรรมการบริ ษัททีเ่ ข้ าร่วมประชุม 10 ท่าน จากจํานวน 11 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 90.91
1. นายอริ นทร์
จิรา
ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุธี
ลิม่ อติบลู ย์
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
3. นายชวลิต
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมการ
4. นายบุญชู
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายมงคล
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมการ
6. นายสุรภาพ
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมการ
7. นายธนา
โพธิกําจร
กรรมการ
8. ดร.นิลสุวรรณ
ลีลารัศมี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
9. นายชัยสิทธิ์
เจริ ญสัตย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
10. นายปมุข
ศิริองั กุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษัทที่ลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน)
1. ร.ต.อ.สุเมธ
ลิม่ อติบลู ย์ กรรมการ
ผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุม
1. นายมรุธร
2. นางสาวศิราณี

ลิม่ อติบลู ย์
นามณี

CFO (ผู้บริ หารสูงสุดด้ านการเงิน)
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
1. คุณมลิณี
จามีกรกุล
2. คุณอรุณทอง
เช้ าประกอบบุญ
จากนันเลขานุ
้
การบริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี ้
- ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 37 ระบุวา่ การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้น
ที่ถืออยูแ่ ละหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
- ในการลงคะแนนเสี ยงแต่ ละวาระนัน้ ในกรณี ผ้ ูถื อหุ้นไม่ เห็ นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ทํ าเครื่ องหมายในช่ อง
หน้ าข้ อความที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชื่อ
ในบัตร เจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรเพื่อนํามานับคะแนน
- การนับคะแนนนัน้ บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ า
ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้
- สําหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้
ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯ ได้ ทําการบันทึกคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
ตามที่ระบุไว้ ในใบมอบฉันทะเพื่อลงมติตามระเบียบวาระไว้ แล้ ว
- การออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะใช้ มติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ที่มีข้อซักถามหรื อต้ องการเสนอแนะประการใด ขอให้ ส่งคําถามให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ เพื่อ
จัดส่งคําถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
- สําหรับบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ที่ผ้ ูถือหุ้น จะถื อว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยตามระเบียบวาระนัน้ ๆ บริ ษัทฯ จะเก็ บบัตร
ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อการประชุมเสร็ จสิ ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
จากนันเลขานุ
้
การบริ ษัท จึงเริ่ มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ดงั ต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เสร็ จเรี ยบร้ อย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
พร้ อมหนังสือเชิญประชุม อีกทังได้
้ เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
เลขานุการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ ซึง่ ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริ ษัทจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
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มติท่ ปี ระชุม

มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียง

มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
3,826,033
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

100.0000
-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานใรอบปี 2562
เลขานุการบริ ษัท ได้ เชิญคุณสุธี ลิ่มอติบูลย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) เป็ นผู้สรุ ปผลการ
ดําเนินงานในรอบปี 2562 ของบริ ษัท ตามที่ได้ จดั ส่งข้ อมูลรายงานประจําปี ในรูปแบบ QR Code ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ) ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี ้
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ 4 กลุม่
กลุม่ ที่ 1 คือกลุม่ พลาสติกฟิ ล์ม ปี 2562 มียอดขาย 1,048.40 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 8.25 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ประมาณ 0.79% พลาสติกกลุ่ม นีส้ ่วนใหญ่ นําไปใช่ในการบรรจุหีบ ห่อ เช่น ซองขนมต่างๆ ซึ่งบริ ษั ทฯ จํ าหน่ายใน
รูปแบบม้ วนฟิ ลม์ ซึง่ มีทงผลิ
ั ้ ตเอง และซื ้อมาเพื่อแปรรูปขายให้ กบั ลูกค้ า
กลุม่ ที่ 2 คือกลุม่ การพิมพ์สติ๊กเกอร์ หรื อฉลากกาว ปี ที่ผ่านมามียอดขาย 405.22 ล้ านบาท ลดลง 37.67
ล้ านบาท หรื อลดลง 8.51% ซึ่งตามที่เคยเรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบจากการประชุมครัง้ ก่อนๆ ว่า ลูกค้ าบางรายมีการเปลีย่ น
จากการใช้ ฉลากกาวไปเป็ นพวก shrink sleeve แทนเพื่อลดต้ นทุน ซึ่งมีผลกระทบกับธุรกิจของกลุม่ นี ้มาโดยตลอด ดัง
จะเห็นได้ วา่ ยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี ้ยังมีการแข่งขันที่เกิดจากลูกค้ าใช้ วธิ ีการประมูลราคา เนื่องจาก
ลูกค้ าเองก็มี project cost saving ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี ้ล้ วนมีสว่ นเป็ นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากนี ้ก็ยงั มีผ้ ผู ลิตรายใหม่เข้ า
มาเพิ่มอยูต่ ลอด อย่างไรก็ตามสินค้ ากลุม่ นี ้ก็มีหนทางทํากําไรที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับสินค้ ากลุม่ อื่นๆ ที่บริ ษัทฯ ทํา
กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มหลอดลามิเนต ปี 2562 มียอดขาย 87.87 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3.70 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้
4.40% สินค้ ากลุม่ นี ้ เป็ นธุรกิจที่ขายให้ กบั ลูกค้ าหลักอยู่ 1 ราย และมีรับจ้ างผลิตอยู่บ้าง ดังนันผลการดํ
้
าเนินงาน จึงไม่
มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ทังนี
้ ้จะขึ ้นอยู่กับลูกค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก ถ้ าลูกค้ าขายดี บริ ษัทฯ ก็จะมียอดขายดีขึ ้น
เช่นกัน
กลุ่มที่ 4 คือกลุ่มเครื่ องสําอาง ซึ่งธุรกิจนีท้ างบริ ษัทฯ ส่งสินค้ าออกไปขายที่ประเทศจี น ในช่วงแรกมีผล
ประกอบการที่ถือว่าใช้ ได้ โดยปี 2561 มียอดขาย 87.22 ล้ านบาท แต่ในปี 2562 ที่ผ่านมายอดขายลดลงอย่างมาก
เหลือเพียง 36.50 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เกิดจากการที่ประเทศจีนมีการปรับเปลีย่ นเรื่ อง อย. ซึ่งทําให้ มีผลกระทบกับสินค้ าที่
ส่งไปขาย นอกจากนีย้ งั มีสงครามการค้ าในประเทศจีน ทําให้ ตลาดที่ประเทศจี นก็ ซบเซาลงบ้ าง นอกจากนี ้ สินค้ า
หลายๆตัว ที่ผลิตจากไทยแล้ วเคยส่งไปขายได้ ดี ทางประเทศจีนก็มกั จะผลิตขายเอง ซึ่งธุรกิจนี ้บริ ษัทฯ คิดว่า คงจะ
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ค่อยๆ ถอยออก เพราะว่ายังไม่เห็นอนาคต ที่ผ่านมาเป็ นการทดลอง โดยเริ่ มคิดวางแผนตังแต่
้ ปี 2560 แล้ วจึงมาเริ่ มใน
ปี 2561 แต่ผลที่ออกมาก็ยงั ไม่ดีนกั
สรุปภาพรวมของบริ ษัทปี 2562 มียอดขายรวม 1,577.99 ล้ านบาท ลดลง 76.44 ล้ านบาท หรื อลดลง 4.62%
ส่วนผลประกอบการของบริ ษัท LS Pack ที่เวียดนาม ที่ TOPP ได้ ไปร่ วมลงทุนนัน้ (TOPP ถือหุ้น 25% ในบริ ษัท LS
Pack) ในปี 2562 เทียบกับปี 2561 โดยรวมดีขึ ้นเล็กน้ อย ซึ่งปี 2562 มียอดขาย 12.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ปี 2561 มี
ยอดขาย 10.87 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ มี กํ า ไรสุท ธิ 534,000 เหรี ย ญสหรั ฐ คิ ด เป็ น 4.40% ของกํ า ไรจากยอดขาย
เปรี ย บเที ย บกับ ปี 2561 มี กํ า ไรสุท ธิ 241,000 เหรี ย ญสหรั ฐ คิ ด เป็ น 2.20% ของกํ า ไรจากยอดขาย สาเหตุที่ ผ ล
ประกอบการดีขึ ้น และมีกําไรดีขึ ้น เนื่องจากมีจํานวนยอดขายหลอดเพิ่มขึ ้น และราคาขายเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ต้ นทุนลดลง
ได้ พอสมควร เนื่องจากมีการนําเข้ าชิ ้นส่วนบางอย่างจากประเทศจีน ส่งผลให้ ต้นทุนลดลง และผลประกอบการดีขึ ้น
ด้ านการลงทุนในปี 2562 บริ ษัทฯ ไม่ได้ เพิ่มกําลังการผลิตมากนัก เพราะเห็นว่ากําลังการผลิตที่มียงั ใช้ ได้ ไม่
เต็ม แต่เนื่องจากสินค้ ากลุม่ การพิมพ์สติ๊กเกอร์ เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง บริ ษัทฯ จึงได้ ซื ้อเครื่ องจักรเพิ่ม 1 เครื่ อง ซึ่ง
เป็ นเครื่ องที่ผ้ ผู ลิตเครื่ องได้ รับคืนจากผู้ค้ารายหนึ่งในอเมริ กาใต้ และนํามาขายให้ ในราคาที่ถกู มาก ถือว่าเป็ นเครื่ องที่
ใหม่พอสมควร จึงเป็ นโอกาสดีที่ซื ้อมา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการผลิตให้ กบั ลูกค้ าได้ ดีขึ ้น นอกจากนัน้ ในปี ที่ผา่ นมา
บริ ษัทฯ ได้ ติดตัง้ solar cell เพื่อผลิตพลังงานใช้ กบั กลุม่ งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ อีกเช่นกัน
คุณสุธี ลิ่มอติบลู ย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ) ได้ รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้ าเรื่ อง
การเข้ าร่ วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตว่า บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองเข้ าเป็ นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตแล้ ว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เลขานุการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ ซึง่ ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริ ษัทจึงสรุ ปว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ในปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปี บัญชี 2562
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เลขานุการบริ ษัทได้ เชิญคุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ) เป็ นผู้นําเสนองบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สําหรับรอบปี บญ
ั ชี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ จดั ทํา
ขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วตามรายละเอียดที่
ปรากฎ ในรายงานประจําปี 2562 ที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านล่วงหน้ า พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
เลขานุการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ ซึง่ ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริ ษัทจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สําหรับรอบปี
บัญชี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามทีเ่ สนอ ด้ วยคะแนนเสียง
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มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
3,936,901
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

100.0000
-

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล
เลขานุการบริ ษัทได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุม ถึงข้ อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ รวมทัง้ ปั จจัย
สําคัญของการพิจารณาของคณะกรรมการ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล และได้ เชิญคุณสุธี ลิ่มอติบลู ย์ (รองประธาน
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดดังนี ้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม
กําหนดเดิม คือวันที่ 22 เมษายน 2563 เพื่อเสนอพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลประจําปี ได้ และเพื่อเป็ นการลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน
2563 จึงมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทปี 2562 บริ ษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริ ษัท จํานวน 109.39 ล้ านบาท
หรื อเท่ากับ 18.23 บาทต่อหุ้น บริ ษัทจึงจ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 33,000,000 บาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 30.17 ของกําไรสุทธิของบริ ษัท ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท (ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไร
สุทธิประจําปี ) โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็ นกิจการที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ในอัตราหุ้นละ 3.67 บาท และจ่าย
จากกิจการ NON BOI หุ้นละ 1.83 บาท โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date) ณ วันที่ 30 เมษายน
2563 ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริ ษัทจึงเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และไม่เสนอการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี
2562 เพิ่มเติมอีก
เลขานุการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ ซึง่ ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริ ษัทจึงสรุ ปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาล ซึ่งได้ จ่ายไปแล้ วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 33,000,000 บาท และไม่
เสนอการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2562 เพิ่มเติมอีก
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2563
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งต่อทีป่ ระชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น มีสทิ ธิเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ที่จะดํารงตําแหน่ง กรรมการบริ ษัท โดยได้ แผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 18 พฤศจิกายน
2562 – 30 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเข้ ามา เพื่อให้ พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
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ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 กําหนดไว้ วา่ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ ากรรมการที่จะออก แบ่งให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงกับอัตรา
1 ใน 3” ดังนันในการประชุ
้
มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 นี ้ มีกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ดัง
รายนามต่อไปนี ้
1. ร.ต.อ.สุเมธ ลิม่ อติบลู ย์
2. นายบุญชู ลิม่ อติบลู ย์
3. นายชัยสิทธิ์ เจริ ญสัตย์
4. นายสุรภาพ ลิม่ อติบลู ย์

กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)
กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม) และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งได้ กลัน่ กรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทังผล
้
การปฏิบตั ิงานของกรรมการที่ผ่านมา อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัท จึงได้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ครบวาระจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่ ร.ต.อ.สุเมธ ลิ่มอติบูลย์ นายบุญชู ลิ่มอติบูลย์ นายชัยสิทธิ์
เจริ ญสัตย์ และนายสุรภาพ ลิ่มอติบลู ย์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ให้ งด
ออกเสียง จากนันจึ
้ งได้ ดําเนินการขอมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ตามลําดับ ดังนี ้
มติ
รายชื่อกรรมการ
1. ร.ต.อ.สุเมธ ลิม่ อติบลู ย์
2. นายบุญชู ลิม่ อติบลู ย์
3. นายชัยสิทธิ์ เจริ ญสัตย์
4. นายสุรภาพ ลิม่ อติบลู ย์
มติท่ ปี ระชุม

เห็นด้ วย
(คิดเป็ นร้ อยละ)
3,061,138
77.7550
3,759,190
95.4860
3,936,801
99.9975
3,906,901
99.2380

ไม่เห็นด้ วย
(คิดเป็ นร้ อยละ)
100
0.0025
-

งดออกเสียง
(คิดเป็ นร้ อยละ)
875,763
22.2450
177,711
4.5140
30,000
0.7620

บัตรเสีย
(คิดเป็ นร้ อยละ)
-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเสียงข้ างมากแต่งตังกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน
ได้ แก่ ร.ต.อ.สุเมธ ลิม่ อติบลู ย์ นายบุญชู ลิม่ อติบลู ย์ นายชัยสิทธิ์ เจริ ญสัตย์ และ
นายสุรภาพ ลิ่มอติบลู ย์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ โดยกรรมการทุกท่านมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทังนี
้ ้ให้ สอดคล้ องกับการดํารงตําแหน่งการเป็ นกรรมการของบริ ษัท
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
เลขานุการบริ ษัท กล่าวว่า ในปี 2563 ทางคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรให้ คงวงเงินค่าตอบแทนในอัตราเดิม
คือ ไม่เกิน 3 ล้ านบาทต่อปี ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรื อสวัสดิการที่กรรมการได้ รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้ างของ
บริ ษัท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําไปจัดสรรตามข้ อบังคับของบริ ษัท และตามความ
เหมาะสมต่อไป จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิวงเงินสําหรับค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน ไม่
เกิน 3 ล้ านบาทต่อปี
มติท่ ปี ระชุม
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทสําหรับปี 2563
เป็ นจํานวนเงิน ไม่เกิน 3 ล้ านบาทต่อปี ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
คะแนนเสียง
3,936,901
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

100.0000
-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2563
เลขานุการบริ ษัท แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45 กําหนดไว้ ว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ในบริ ษัท” คณะกรรมการบริ ษัท โดยการพิจารณากลัน่ กรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2563 โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์
การทํางานและค่าสอบบัญชี โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 ท่าน ของสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ
มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย กรรมการ ผู้บริ หาร จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีดงั รายนามต่อไปนี ้เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
1. นางณัฐสรัคร์
สโรชนันท์จีน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4563 หรื อ
2. นายชัยยุทธ
อังศุวิทยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3885 หรื อ
3. น.ส.ดรณี
สมกําเนิด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5007 หรื อ
4. น.ส.จารุณี
น่วมแม่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5596
ทังนี
้ ้กําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ างต้ น เป็ นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และใน
กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ก็ให้ ผ้ สู อบบัญชีอีกท่านหนึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีแทนได้
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สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมาและจํานวนที่ขอเสนอในปี นี ้ มีดงั นี ้
ปี 2563
ปี 2562 เพิ่มขึน้
ค่าสอบบัญชีประจําปี
1,130,000 1,080,000 50,000
สรุปแล้ วค่าสอบบัญชีปี 2563 เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 50,000 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 4.63
เลขานุการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ ซึง่ ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริ ษัทจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในระเบียนวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียง

มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
3,936,901
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

100.0000
-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
-ไม่มีการพิจารณาเรื่ องอื่นใดเลขานุการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ มีผ้ สู อบถามดังนี ้
คุณสุรเชษฐ์ วินิยกูล (สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย) COVID-19 มีผลกระทบกับธุรกิจปี นี ้อย่างไร
คุณสุธี ลิ่มอติบูลย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ) เชื่อว่า COVID-19 จะมีผลกระทบกับธุรกิจอย่างแน่นอน
แต่อาจจะมาเร็ วหรื อช้ าต่างกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั แต่ละธุรกิจ ซึง่ ผลกระทบส่วนใหญ่จะไปในทางลบ แต่ก็จะ
มีบางธุรกิจที่ได้ ผลประโยชน์จาก COVID-19 นี ้บ้ าง ส่วนบริ ษัทเรานัน้ ในช่วงต้ นปี ที่ผ่านมา ถือว่าได้ รับ
ผลกระทบในเชิ งบวก เพราะหลายๆอย่ างที่ เราทํ า เช่ น งานพิ ม พ์ ฉ ลากกาวนัน้ ลู กค้ าเราขายดี
กลุม่ เจลล้ างมือ หลอด หรื อ บรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ แม้ กระทัง่ บะหมี่ต่างๆ เนื่องจากมีฟิล์มเป็ นส่วนหนึ่งของ
ซองที่ใช้ บรรจุสิ่งต่างๆ เหล่านี ้ ในช่วง 3-4 เดือนแรกของปี 2563 ยอดขายจึงดีกว่าปกติ เชื่อว่าเกิดจาก
การกักตุนส่วนหนึ่ง ส่วนในไตรมาส 2 ปี นี ้ คิดว่าจะมีผลกระทบ ที่จะเห็นจากกําลังซื ้อที่ลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ ซึ่งก็คาดเดาได้ ยากว่า ถึงสิ ้นปี จะมีผลกระทบมากน้ อยเพียงใด อย่างไรก็ตามบริ ษัทก็เตรี ยม
รองรับเรื่ องนี ้ โดยพยายามประหยัดต้ นทุนต่างๆ และไม่ลงทุนในสิ่งที่ไม่จําเป็ น ทังนี
้ ้ต้ องคอยติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ ชิดเป็ นระยะต่อไป
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อเสนอแนะเพิม่ เติมอีก นายอริ นทร์ จิรา (ประธานที่ประชุม) จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้ า
ร่วมประชุม และปิ ดการประชุมเวลา 10.55 น.
อริ นทร์ จิ รา
ลงชื่อ...........................................................
(นายอริ นทร์ จิรา)
ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

แสงจันทร์ ศิ ริสวัสดิ์
ลงชื่อ...........................................................
(นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ)์
เลขานุการบริ ษัท
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