รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
ณ ห้ องประชุม อาคารไทยจักษุ
168 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
___________________________________________________________________________________________________
เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.
บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 60,000,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และในการ
ประชุมครัง้ นี ้ มีผ้ ูถือหุ้นมาประชุมรวม 36 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นรวม 4,434,902 หุ้น แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
จํานวน 7 ราย รวมจํานวนหุ้น 1,174,747 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ 29 ราย รวมจํานวนหุ้น 3,260,155 หุ้น จํานวนหุ้นที่นับได้
ทังสิ
้ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.9150 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ วทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทฯ
นายอริ นทร์ จิรา ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และได้ มอบหมาย
ให้ น.ส.แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และแนะนํากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
ผู้สอบบัญชี ทีไ่ ด้ มาร่วมประชุมในวันนี ้
กรรมการบริษัททีเ่ ข้ าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจํานวน 11 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 72.73
1. นายอรินทร์
จิรา
ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุธี
ลิ่มอติบลู ย์
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
3. นายบุญชู
ลิ่มอติบลู ย์
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายสุรภาพ
ลิ่มอติบลู ย์
กรรมการ
5. นายธนา
โพธิกําจร
กรรมการ
6. ดร.นิลสุวรรณ
ลีลารัศมี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายชัยสิทธิ์
เจริญสัตย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
8. นายปมุข
ศิริองั กุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัทที่ลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. นายชวลิต
ลิ่มอติบลู ย์ กรรมการ
2. ร.ต.อ.สุเมธ
ลิ่มอติบลู ย์ กรรมการ
3. นายมงคล
ลิ่มอติบลู ย์ กรรมการ
ผู้บริหารที่เข้ าร่วมประชุม
1. นายมรุธร
2. นางสาวศิราณี

ลิ่มอติบลู ย์
นามณี

CFO (ผู้บริหารสูงสุดด้ านการเงิน)
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
1. คุณอรุณทอง
เช้ าประกอบบุญ
จากนันเลขานุ
้
การบริษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี ้
- ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 37 ระบุว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่
ถืออยู่และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ทําเครื่ องหมายในช่องหน้ าข้ อความ
ที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชื่อในบัตร เจ้ าหน้ าที่
จะเก็บบัตรเพื่อนํามานับคะแนน
- การนับคะแนนนัน้ บริ ษัท จะใช้ วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้ าร่ วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้
- สําหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือ
หุ้นนัน้ บริษัท ได้ ทําการบันทึกคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นตามที่
ระบุไว้ ในใบมอบฉันทะเพื่อลงมติตามระเบียบวาระไว้ แล้ ว
- การออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะใช้ มติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ที่มีข้อซักถามหรื อต้ องการเสนอแนะประการใด ขอให้ ส่งคําถามให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ เพื่อจัดส่ง
คําถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
- สําหรับบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ที่ผ้ ถู ือหุ้น จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยตามระเบียบวาระนันๆ
้ บริ ษัท จะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อการประชุมเสร็จสิ ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
จากนันเลขานุ
้
การบริษัท จึงเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ดงั ต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัท ได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เสร็ จเรี ยบร้ อย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 ที่ได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อม
หนังสือเชิญประชุม อีกทังได้
้ เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เลขานุการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
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มติท่ีประชุม

มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ด้ วยคะแนนเสียง
มติ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
4,434,902
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
100.0000
-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานใรอบปี 2563
เลขานุ การบริ ษั ท ได้ เชิ ญ คุณ สุธี ลิ่ มอติ บู ลย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) เป็ นผู้สรุ ปผลการ
ดําเนินงานในรอบปี 2563 ของบริ ษัท ตามที่ได้ จัดส่งข้ อมูลรายงานประจําปี ในรูปแบบ QR Code ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
คุณสุธี ลิ่มอติบลู ย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ) ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี ้
เนื่องจากใน ปี พ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทําให้ มีหลายอย่างที่ผิดไปจากปกติของบริษัท ธุรกิจของ
บริษัทซึง่ โดยหลักมีอยู่ 3 กลุ่มคือ พลาสติกฟิ ล์ม สติ๊กเกอร์ และหลอดลามิเนต ส่วนกลุ่มอื่นๆ ในที่นี ้ซึง่ หมายถึง บริษัทได้ มี
การขายเครื่ องสําอางไปยังประเทศจีน จะขอสรุปผลประกอบการของแต่ละกลุ่มโดยสังเขปดังนี ้
กลุ่มพลาสติกฟิ ล์ม มียอดขาย 1,044.44 ล้ านบาทลดลงจากปี 2562 ประมาณ 3.96 ล้ านบาท เนื่องจากราคา
ขายลดลงเป็ นอย่างมาก ประมาณ 8% – 9% สาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบในตลาดลดลงในสัดส่วนใกล้ เคียงกัน แต่ปริมาณ
การขายของบริษัทเพิม่ ขึ ้น ส่งผลให้ ต้นทุนการขายลดลง ตัวเลขปริมาณขายที่เพิม่ ขึ ้น เนื่องจากมีการกักตุนสินค้ าประเภท
พลาสติกฟิ ล์มของกลุ่มลูกค้ าที่เกิดความไม่มนั่ ใจ จึงมีการสัง่ เพิม่ ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ส่วนในไตรมาส 3 และ 4 ก็เข้ าสู่
ภาวะปกติที่ไม่ได้ มีการกักตุนสินค้ า
กลุ่มการพิมพ์สติ๊กเกอร์ หรื อฉลากกาว ก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกัน คือยอดขายเพิม่ ขึ ้น แต่ราคาขายลดลง ซึง่ เกิด
จากการแข่งขันอย่างรุนแรง ส่วนราคาวัตถุดิบก็มีลดลงบ้ าง และเกิดขึ ้นในไตรมาส 1 และ 2 ปี ที่แล้ วเช่นกัน ลูกค้ าของกลุ่ม
การพิมพ์สติก๊ เกอร์ หรื อฉลากกาว ที่เป็ นฉลากกาวติดขวด ซึง่ มีการสัง่ กักตุนมากในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 อันเกิดจาก
ความกังวลเรื่ องขาดการซัพพลาย อีกทังกลุ
้ ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนํ ้ายาฆ่าเชื ้อ และผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดก็ขายได้ ดี เป็ น
ผลให้ ผลประกอบการของธุรกิจกลุ่มการพิมพ์สติก๊ เกอร์ หรื อฉลากกาว นันมี
้ ยอดขายอยู่ที่ 450.36 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 45.14
ล้ านบาทหรื อประมาณ 11%
กลุ่มหลอดลามิเนต ไม่ได้ ถกู กระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เท่ากับ 2 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมา ทางบริษทั มีการทําธุรกิจในลักษณะการผลิตหลอดสําเร็จรูป ซึง่ เป็ นหลอดยาสีฟัน ขายให้ กบั ลูกค้ า
โดยตรงและ มีการรับจ้ างผลิตหลอด ซึง่ การรับจ้ างในปี ที่ผ่านมามีปริมาณลดลงอย่างมาก ส่วนร้ านค้ าที่ขายสินค้ าสําเร็จรูป
3/9

นันบริ
้ ษัทยังคง ขายได้ ปกติ ซึง่ เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย หลอดลามิเนตจึงมียอดขายในปี 2563 อยู่ที 89.93 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
เพียง 2.06 ล้ านบาท
ส่วนกลุ่มรายการอื่นๆ ในที่นี ้คือ บริษัทมีการจําหน่ายเครื่ องสําอางไปประเทศจีนซึง่ ได้ เริ่ม ในปี 2561 ในช่วงแรก
ของการเริ่มขายก็มีผลตอบสนองที่ดี จากนันไม่
้ นานเนื่องจากองค์การอาหารและยาของประเทศจีน มีความเข้ มงวด อีกทัง้
บริษัทผู้ผลิตในประเทศจีนเองก็ผลิตขายเองในประเทศมากขึ ้น ทําให้ คาํ สัง่ ซื ้อเริ่มทยอยลดลง จนกระทัง่ บริษัทได้ หยุดการ
จําหน่าย ตั ้งแต่ชว่ งต้ นปี 2563 ทีผ่ ่านมา
สรุปรวมยอดขายทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทเท่ากับ 1,587.30 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9.31 ล้ านบาทหรื อประมาณ 0.59%
ด้ านการลงทุนของบริษัทในปี 2563 ช่วงประมาณปลายปี บริษัทได้ มีการวางมัดจําเพื่อซื ้อเครื่ องจักรสําหรับผลิต
ฟิ ลม์ พลาสติก โดยมีเงื่อนไขข้ อตกลงกับผู้ผลิตเครื่ องจักร ว่าต้ องผลิตให้ ได้ ตามคุณสมบัติและสเปค ตามที่บริษัทกําหนด ซึง่
ผลปรากฏว่าผู้ผลิตเครื่ องจักรไม่สามารถทําได้ จึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในปี ปัจจุบนั นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการลงทุน
Solar roof ประมาณ 600 kwh ในปี ที่ผ่านมาอีกด้ วย
คุณสุธี ลิ่มอติบลู ย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ) ได้ รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้ าเรื่ องการ
เข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต (CAC) ว่าบริ ษัทได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริตซึ่งเราได้ ดําเนินการครัง้ แรกเพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในวันที่ 1 ธันวาคม
2560 และในวันที่ 25 เมษายน 2562 ก็ได้ ขอขยายระยะเวลาอีก 6 เดือน จากนัน้ วันที่ 10 กันยายน 2562 ยื่นเอกสารขอรับ
รองเพื่อให้ พิจารณา และได้ รับการรับรองเข้ าเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตแล้ ว เมื่อ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เลขานุการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงสรุปว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท
ในปี 2563 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สําหรั บรอบปี บัญชี 2563
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เลขานุการบริษัทได้ เชิญคุณศิราณี นามณี (ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน) เป็ นผู้นําเสนองบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปี บญ
ั ชี 2563 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ จดั ทําขึ ้นตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วตามรายละเอียดที่ปรากฎ ในรายงานประจําปี
2563 ที่ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านล่วงหน้ า พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
เลขานุการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี ้
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มติท่ีประชุม

มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สําหรับรอบปี
บัญชี 2563 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามทีเ่ สนอ ด้ วยคะแนนเสียง
มติ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
4,434,902
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
100.0000
-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2563 และจ่ ายเงินปั นผล
เลขานุการบริษัทได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุม ถึงข้ อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท รวมทังปั
้ จจัยสําคัญของ
การพิ จารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจ่ายเงินปั นผล และได้ เชิญคุณสุธี ลิ่ มอติ บูลย์
(กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดดังนี ้
ตามที่ได้ แจ้ งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ ตั ้งแต่ปี 2551 ว่าบริ ษัทจะอ้ างอิงกับ กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
บริ ษัท และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ดงั นัน้ จากผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริ ษัท บริ ษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริ ษัทจํานวน 126,516,397 บาทหรื อ
เท่ากับ 21.09 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2563 ใน
อัตราหุ้นละ 6.33 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 30.02 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็ นกิจการที่ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล ใน
อัตราหุ้นละ 4.83 บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 1.50 บาท โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผล
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2563
126.52
21.09
6.33
30.02

**ข้ อมูลเพิม่ เติม**(งบเฉพาะบริษทั )
กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
กําไรสุทธิ (บาท/หุ้น)
เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
อัตราร้ อยละของเงินปั นผล/กําไรสุทธิ

2562
109.39
18.23
5.50
30.17

2561
92.88
15.48
4.67
30.17

เลขานุการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2563
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ที่ประชุมพิ จารณาแล้ ว มี มติ เป็ นเอกฉันท์ อนุมัติ การจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2563 ตามที่ เสนอด้ วย
คะแนนเสียง

มติท่ีประชุม

มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
4,434,902
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
100.0000
-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2564
เลขานุการบริษัทได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ที่จะดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท โดยได้ แผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั ้งแต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน
2563 – 30 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเข้ ามา เพื่อให้ พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 กําหนดไว้ ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ ากรรมการที่จะออก แบ่งให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงกับอัตรา 1
ใน 3” ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 นี ้ มีกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ดัง
รายนามต่อไปนี ้
1. นายอรินทร์
2. นายนิลสุวรรณ
3. นายปมุข
4. นายธนา

จิรา
ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
ลีลารัศมี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ศิริองั กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
โพธิกําจร กรรมการ

คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย เห็ นชอบตามการพิ จารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งได้ กลัน่ กรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทังผลการ
้
ปฏิบตั ิงานของกรรมการที่ผ่านมา อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัท จึงได้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั ้งกรรมการที่ครบวาระจํานวน 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ให้ งดออก
เสียง จากนันจึ
้ งได้ ดําเนินการขอมติอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ตามลําดับ ดังนี ้
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มติ
รายชื่อกรรมการ
1. นายอรินทร์ จิรา
2. นายบุญชู ลิ่มอติบลู ย์
3. นายชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์
4. นายธนา โพธิกําจร
มติท่ีประชุม

เห็นด้ วย
(คิดเป็ นร้ อยละ)
4,434,902
100.0000
4,434,902
100.0000
4,434,902
100.0000
4,392,902
99.0530

ไม่เห็นด้ วย
(คิดเป็ นร้ อยละ)

งดออกเสียง
(คิดเป็ นร้ อยละ)
-

บัตรเสีย
(คิดเป็ นร้ อยละ)

42,000
0.9470

-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเสียงข้ างมากแต่งตั ้งกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน
ได้ แก่ นายอรินทร์ จิรา นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายปมุข ศิริองั กุล และนายธนา โพธิกําจร กลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทังนี
้ ้ให้
สอดคล้ องกับการดํารงตําแหน่งการเป็ นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ในปี 2564 ทางคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรให้ คงวงเงินค่าตอบแทนในอัตราเดิมคือ
ไม่เกิน 3 ล้ านบาทต่อปี ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรื อสวัสดิการที่กรรมการได้ รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริษัท โดย
มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําไปจัดสรรตามข้ อบังคับของบริษทั และตามความเหมาะสมต่อไป
จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิวงเงินสําหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงิน ไม่เกิน 3 ล้ านบาทต่อปี
มติท่ีประชุม

ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ ว มี มติ เป็ นเอกฉันท์ อนุมัติ วงเงินค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษั ทสํ าหรับปี 2564
เป็ นจํานวนเงิน ไม่เกิน 3 ล้ านบาทต่อปี ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
มติ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
4,434,902
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
100.0000
-
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2564
เลขานุการบริษัท แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 45 กําหนดไว้ ว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ น กรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ในบริษัท” คณะกรรมการบริ ษัท โดยการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2564 โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทํางานและค่า
สอบบัญชี โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทงั ้ 5 ท่าน ของสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้ เสียกับบริษัท
ฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีดงั รายนามต่อไปนี ้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางณัฐสรัคร์
สโรชนันท์จนี
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 หรื อ
5. นายศิรเมศร์
โชติกลุ นันท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
11821
ทังนี
้ ้กําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ างต้ น เป็ นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณี
ที่ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ก็ให้ ผ้ สู อบบัญชีอีกท่านหนึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีแทนได้
สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี ที่ผ่านมาและจํานวนที่ขอเสนอในปี นี ้ เป็ นดังนี ้
ปี 2564
ปี 2563 เพิ่มขึน้
ค่าสอบบัญชีประจําปี
1,160,000 1,130,000 30,000
สรุปแล้ วค่าสอบบัญชีปี 2564 เพิ่มขึ ้นจากปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน 30,000 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 2.65
เลขานุการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในระเบียนวาระนี ้
มติท่ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียง
มติ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
4,434,902
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
100.0000
-
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
-ไม่มีการพิจารณาเรื่ องอื่นใดเลขานุการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อเสนอแนะเพิม่ เติมอีก นายอรินทร์ จิรา (ประธานที่ประชุม) จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้ า
ร่วมประชุม และปิ ดการประชุมเวลา 10.46 น.
อริ นทร์ จิ รา
ลงชื่อ...........................................................
(นายอรินทร์ จิรา)
ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

แสงจันทร์ ศิ ริสวัสดิ์
ลงชื่อ...........................................................
(นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ)์
เลขานุการบริษัท
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