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รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2564  
บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564 

ณ ห้องประชมุ อาคารไทยจกัษุ 

168 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________________________________________________ 

เร่ิมประชมุเวลา 10:00 น. 

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 60,000,000 บาท เป็นหุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท และในการ

ประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมรวม 36 ราย นับเป็นจํานวนหุ้นรวม 4,434,902 หุ้น แบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

จํานวน 7 ราย รวมจํานวนหุ้น 1,174,747 หุ้น และ ผู้ รับมอบฉันทะ 29 ราย รวมจํานวนหุ้น 3,260,155 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีนับได้

ทัง้สิน้ คิดเป็นร้อยละ 73.9150 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

นายอรินทร์ จิรา ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และได้มอบหมาย

ให้ น.ส.แสงจนัทร์ ศิริสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และแนะนํากรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

ผู้สอบบญัชี ท่ีได้มาร่วมประชมุในวนันี ้ 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 8 ท่าน จากจาํนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 72.73 

1. นายอรินทร์ จิรา  ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท 

2. นายสธีุ ล่ิมอติบลูย์ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

3. นายบญุช ู ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. นายสรุภาพ  ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

5. นายธนา  โพธิกําจร กรรมการ 

6. ดร.นิลสวุรรณ  ลีลารัศม ี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  และประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

7. นายชยัสิทธ์ิ  เจริญสตัย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

   ค่าตอบแทน 

8. นายปมขุ  ศิริองักลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการบริษัทท่ีลาประชมุ (เน่ืองจากติดภารกิจ) 

1. นายชวลิต  ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

2. ร.ต.อ.สเุมธ ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

3. นายมงคล  ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายมรุธร ล่ิมอติบลูย์ CFO (ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน) 

2. นางสาวศิราณี นามณี ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
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ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 

1. คณุอรุณทอง เช้าประกอบบญุ  

 

จากนัน้เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุดงันี ้

- ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 37 ระบุว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ี

ถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือว่าหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง 

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ในกรณีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทําเคร่ืองหมายในช่องหน้าข้อความ

ท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อในบตัร เจ้าหน้าท่ี

จะเก็บบตัรเพ่ือนํามานบัคะแนน 

- การนับคะแนนนัน้ บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วม

ประชมุ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

- สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือ

หุ้นนัน้ บริษัท ได้ทําการบนัทึกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นตามท่ี

ระบไุว้ในใบมอบฉนัทะเพ่ือลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว 

- การออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระท่ีต้องมีการขอมติจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

- ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ท่ีมีข้อซกัถามหรือต้องการเสนอแนะประการใด ขอให้ส่งคําถามให้แก่เจ้าหน้าท่ี เพ่ือจดัส่ง

คําถามแกป่ระธานกรรมการต่อไป 

- สําหรับบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่ท่ีผู้ ถือหุ้น จะถือว่าผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนัน้ๆ บริษัท จะเก็บบตัรลงคะแนน

เสียงของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน เมื่อการประชมุเสร็จสิน้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป 

 

จากนัน้เลขานกุารบริษัท จึงเร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้จดัส่งให้ดงัต่อไปนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

   เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัท ได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ่งประชุม

เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เสร็จเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อม

หนงัสือเชิญประชุม อีกทัง้ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ

หุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้
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มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง 

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียง 

เห็นด้วย 4,434,902 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานใรอบปี 2563 

   เลขานุการบริษัท ได้เชิญคุณสุธี ล่ิมอติบูลย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการ) เป็นผู้ สรุปผลการ

ดําเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัท ตามท่ีได้จัดส่งข้อมลูรายงานประจําปีในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชมุแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2  

   คณุสธีุ ล่ิมอตบิลูย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ) ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบ โดยสรุปดงันี ้

เน่ืองจากใน ปี พ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทําให้มีหลายอยา่งท่ีผิดไปจากปกติของบริษัท ธุรกิจของ

บริษัทซึง่โดยหลกัมีอยู่ 3 กลุ่มคอื พลาสติกฟิล์ม สติ๊กเกอร์ และหลอดลามิเนต ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ ในท่ีนีซ้ึง่หมายถงึ บริษัทได้มี

การขายเคร่ืองสําอางไปยงัประเทศจีน จะขอสรุปผลประกอบการของแต่ละกลุ่มโดยสงัเขปดงันี ้

 กลุ่มพลาสติกฟิล์ม มียอดขาย 1,044.44 ล้านบาทลดลงจากปี 2562 ประมาณ 3.96 ล้านบาท เน่ืองจากราคา

ขายลดลงเป็นอยา่งมาก ประมาณ 8% – 9% สาเหตมุาจากราคาวตัถดุิบในตลาดลดลงในสดัส่วนใกล้เคยีงกนั แต่ปริมาณ

การขายของบริษัทเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้ต้นทนุการขายลดลง ตวัเลขปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากมีการกกัตนุสินค้าประเภท

พลาสติกฟิล์มของกลุ่มลกูค้าท่ีเกดิความไม่มัน่ใจ จงึมีการสัง่เพ่ิมในช่วงไตรมาสท่ี 1 และ 2 ส่วนในไตรมาส 3 และ 4 ก็เข้าสู่

ภาวะปกติท่ีไม่ได้มีการกกัตนุสินค้า  

 กลุ่มการพิมพ์สติ๊กเกอร์ หรือฉลากกาว ก็มีลกัษณะเช่นเดยีวกนั คือยอดขายเพ่ิมขึน้ แต่ราคาขายลดลง ซึง่เกดิ

จากการแขง่ขนัอยา่งรุนแรง ส่วนราคาวตัถดุิบก็มีลดลงบ้าง และเกิดขึน้ในไตรมาส 1 และ 2 ปีท่ีแล้วเช่นกนั ลกูค้าของกลุ่ม

การพิมพ์สติก๊เกอร์ หรือฉลากกาว ท่ีเป็นฉลากกาวตดิขวด ซึง่มกีารสัง่กกัตนุมากในชว่งไตรมาสท่ี 1 และ 2 อนัเกิดจาก

ความกงัวลเร่ืองขาดการซพัพลาย อีกทัง้กลุ่มผลิตภณัฑ์ประเภทนํา้ยาฆ่าเชือ้ และผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดก็ขายได้ดี เป็น

ผลให้ผลประกอบการของธุรกจิกลุ่มการพิมพ์สติก๊เกอร์ หรือฉลากกาว นัน้มียอดขายอยู่ท่ี 450.36  ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 45.14 

ล้านบาทหรือประมาณ 11%  

 กลุ่มหลอดลามเินต ไม่ได้ถกูกระทบจากเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เท่ากบั 2 กลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ท่ีกล่าวมา ทางบริษทัมีการทําธุรกิจในลกัษณะการผลิตหลอดสําเร็จรูป ซึง่เป็นหลอดยาสีฟัน ขายให้กบัลกูค้า

โดยตรงและ มีการรับจ้างผลิตหลอด ซึง่การรับจ้างในปีท่ีผ่านมามีปริมาณลดลงอย่างมาก ส่วนร้านค้าท่ีขายสินค้าสําเร็จรูป
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นัน้บริษัทยงัคง ขายได้ปกติ ซึง่เพ่ิมขึน้เพียงเล็กน้อย หลอดลามเินตจึงมียอดขายในปี 2563 อยู่ที 89.93 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

เพียง 2.06 ล้านบาท 

 ส่วนกลุ่มรายการอ่ืนๆ ในท่ีนีค้ือ บริษัทมีการจําหน่ายเคร่ืองสําอางไปประเทศจีนซึง่ได้เร่ิม ในปี 2561 ในช่วงแรก

ของการเร่ิมขายกม็ีผลตอบสนองท่ีดี จากนัน้ไม่นานเน่ืองจากองคก์ารอาหารและยาของประเทศจนี มีความเข้มงวด อีกทัง้

บริษัทผู้ผลิตในประเทศจีนเองก็ผลิตขายเองในประเทศมากขึน้ ทําให้คาํสัง่ซือ้เร่ิมทยอยลดลง จนกระทัง่บริษัทได้หยดุการ

จําหน่าย ตัง้แต่ชว่งต้นปี 2563 ท่ีผ่านมา  

สรุปรวมยอดขายทกุกลุ่มธุรกจิของบริษัทเท่ากบั 1,587.30 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 9.31 ล้านบาทหรือประมาณ 0.59%  

 ด้านการลงทนุของบริษัทในปี 2563 ชว่งประมาณปลายปี บริษัทได้มีการวางมดัจาํเพ่ือซือ้เคร่ืองจกัรสําหรับผลิต

ฟิล์มพลาสติก โดยมเีงื่อนไขข้อตกลงกบัผู้ผลิตเคร่ืองจกัร วา่ต้องผลิตให้ได้ตามคณุสมบตัิและสเปค ตามท่ีบริษัทกําหนด ซึง่

ผลปรากฏว่าผู้ผลิตเคร่ืองจกัรไมส่ามารถทําได้ จงึอาจจะมีการเปล่ียนแปลงในปีปัจจบุนั นอกจากนี ้ บริษัทยงัมกีารลงทนุ 

Solar roof ประมาณ 600 kwh ในปีท่ีผ่านมาอีกด้วย 

 คณุสธีุ ล่ิมอติบลูย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ) ได้รายงานเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความคืบหน้าเร่ืองการ

เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ว่าบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนว

ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริตซึ่งเราได้ดําเนินการครัง้แรกเพ่ือประกาศเจตนารมณ์ในวนัท่ี 1 ธันวาคม 

2560 และในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ก็ได้ขอขยายระยะเวลาอีก 6 เดือน จากนัน้ วนัท่ี 10 กนัยายน 2562 ยื่นเอกสารขอรับ

รองเพ่ือให้พิจารณา และได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อ

วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ

หุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานกุารบริษัทจึงสรุปว่า ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท

ในปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี 2563  

      สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

   เลขานกุารบริษัทได้เชิญคณุศิราณี นามณี (ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน) เป็นผู้ นําเสนองบแสดงฐานะการเงิน และ

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชี

ท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดท่ีปรากฎ ในรายงานประจําปี 

2563 ท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านล่วงหน้า พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ

หุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 
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มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปี

    บญัช ี2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง  

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียง 

เห็นด้วย 4,434,902 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไรจากผลการดาํเนินงานปี 2563 และจ่ายเงนิปันผล 

   เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุม ถึงข้อบงัคบัและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมทัง้ปัจจยัสําคญัของ

การพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และได้เชิญคุณสุธี  ล่ิมอติบูลย์ 

(กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงเพ่ิมเติมในรายละเอียดดงันี ้ 

   ตามท่ีได้แจ้งในท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นไว้ตัง้แต่ปี 2551 ว่าบริษัทจะอ้างอิงกับ กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

บริษัท  และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ดงันัน้ จากผลการ

ดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 126,516,397 บาทหรือ

เท่ากบั 21.09 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2563 ใน

อตัราหุ้นละ 6.33 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 30.02 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ใน

อตัราหุ้นละ 4.83 บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 1.50 บาท โดยกําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

**ข้อมลูเพ่ิมเตมิ**(งบเฉพาะบริษทั) 2563 2562 2561  

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 126.52 109.39 92.88  

กําไรสทุธิ (บาท/หุ้น) 21.09 18.23 15.48  

เงินปันผล (บาท/หุ้น) 6.33 5.50 4.67  

อตัราร้อยละของเงินปันผล/กําไรสทุธิ 30.02 30.17 30.17  

 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม จึงเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2563 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 ตามท่ีเสนอด้วย

    คะแนนเสียง  

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียง 

เห็นด้วย 4,434,902 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

    

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2564 

 เลขานกุารบริษัทได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม 

ท่ีจะดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท โดยได้แผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน  

2563 – 30 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้น เสนอชื่อบคุคลเข้ามา เพ่ือให้พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

   ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 16 กําหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้ากรรมการท่ีจะออก แบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงกบัอตัรา 1 

ใน 3” ดังนัน้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 นี ้มีกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ดัง

รายนามต่อไปนี ้

 1. นายอรินทร์ จิรา ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท 

 2. นายนิลสวุรรณ ลีลารัศม ี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 3. นายปมขุ  ศิริองักลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

 4. นายธนา  โพธิกําจร กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ซึ่งได้กลัน่กรองถึงคุณสมบตัิของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทัง้ผลการ

ปฏิบตัิงานของกรรมการท่ีผ่านมา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท จึงได้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตัง้กรรมการท่ีครบวาระจํานวน 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนีใ้ห้งดออก

เสียง จากนัน้จึงได้ดําเนินการขอมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ตามลําดบั ดงันี ้
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มต ิ

รายชื่อกรรมการ 

เห็นด้วย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

งดออกเสียง 

(คิดเป็นร้อยละ) 

บตัรเสีย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

1. นายอรินทร์ จิรา    
4,434,902 

100.0000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2. นายบญุช ู ล่ิมอติบลูย์    
4,434,902 

100.0000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3. นายชยัสิทธ์ิ  เจริญสตัย์ 
4,434,902 

100.0000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4. นายธนา โพธิกําจร    
4,392,902 

99.0530 

- 

- 

42,000 

0.9470 

- 

- 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากแต่งตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน 

  ได้แก่ นายอรินทร์ จิรา นายนิลสวุรรณ ลีลารัศมี นายปมขุ ศิริองักลุ และนายธนา โพธิกําจร กลบั 

เข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยกรรมการทกุท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นีใ้ห้ 

สอดคล้องกบัการดํารงตําแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

   เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ในปี 2564 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้คงวงเงินค่าตอบแทนในอตัราเดิมคือ 

ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี ทัง้นี ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังาน  หรือลกูจ้างของบริษัท โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําไปจดัสรรตามข้อบงัคบัของบริษทั และตามความเหมาะสมตอ่ไป 

จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิวงเงินสําหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงิน ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2564 

    เป็นจํานวนเงิน ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียง 

เห็นด้วย 4,434,902 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

 



 

 

 

 

 8/9 

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชปีระจาํปี 2564 

   เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 กําหนดไว้ว่า “ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็น กรรมการ 

พนกังาน ลกูจ้าง หรือดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ในบริษัท” คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2564 โดยพิจารณาถึงคณุสมบตัิ ประสบการณ์การทํางานและค่า

สอบบญัชี โดยเห็นว่า ผู้สอบบญัชีทัง้ 5 ท่าน ของสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท

ฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีดงัรายนามต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จนี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4563 หรือ 

2. นายชยัยทุธ องัศวุิทยา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3885 หรือ 

3. น.ส.ดรณี  สมกําเนิด  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5007 หรือ 

4. น.ส.จารุณี  น่วมแม ่  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5596 หรือ 

5. นายศิรเมศร์ โชติกลุนนัท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 11821 

ทัง้นีกํ้าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหน่ึงข้างต้น เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณี

ท่ีผู้สอบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ก็ให้ผู้สอบบญัชีอีกท่านหน่ึงเป็นผู้สอบบญัชีแทนได้ 

 

สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมาและจํานวนท่ีขอเสนอในปีนี ้เป็นดงันี ้

  ปี 2564 ปี 2563 เพิ่มขึน้ 

 ค่าสอบบญัชีประจาํปี 1,160,000 1,130,000 30,000 

สรุปแล้วค่าสอบบญัชีปี 2564 เพ่ิมขึน้จากปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 30,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.65 

 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ

หุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในระเบียนวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ 

    ด้วยคะแนนเสียง  

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียง 

เห็นด้วย 4,434,902 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 
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วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

-ไม่มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนใด- 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพ่ิมเตมิอีก นายอรินทร์  จิรา (ประธานท่ีประชมุ) จงึกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้า 

ร่วมประชมุ และปิดการประชมุเวลา 10.46 น. 

 

               อรินทร์  จิรา 

     ลงชื่อ........................................................... 

                   (นายอรินทร์ จิรา) 

                 ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชมุ 

 

      

      แสงจนัทร์  ศิริสวสัด์ิ 

     ลงชื่อ........................................................... 

            (นางสาวแสงจนัทร์ ศิริสวสัดิ)์ 

                         เลขานกุารบริษัท 


