รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที  เมษายน 
ณ ห้ องธารทอง โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ ถนนพระราม & แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
___________________________________________________________________________________________________
เริ มประชุมเวลา 1:11 น.
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,111,111 บาท เป็ นหุ้นสามัญ ,111,111 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และในการ
ประชุมครัง< นี < มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมรวม &? ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นรวม ,&?,&11 หุ้น แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
จํานวน  ราย รวมจํานวนหุ้น ,?@,11 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ  ราย รวมจํานวนหุ้น ,,1 หุ้น จํานวนหุ้นทีนับ
ได้ ทงสิ
ั < <น คิดเป็ นร้ อยละ ?1.? ของหุ้นทีออกจําหน่ายแล้ วทังหมด
<
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ทําหน้ าทีประธานในทีประชุม ประธานฯกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และได้
มอบหมายให้ น.ส.แสงจันทร์ ศิริสวัสดิE เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ดําเนินการประชุมตามวาระ และแนะนํากรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี ทีได้ มาร่วมประชุมในวันนี <
กรรมการบริ ษัททีเข้ าร่วมประชุม
1. นายพิพฒ
ั
พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ
2. นายสุธี
ลิมอติบลู ย์
กรรมการผู้จดั การ
3. นายชวลิต
ลิมอติบลู ย์
กรรมการ
4. ร.ต.อ.สุเมธ
ลิมอติบลู ย์
กรรมการ
5. นายบุญชู
ลิมอติบลู ย์
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
6. ดร.อดุล
อมตวิวฒ
ั น์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทน
7. นายชัยสิทธิE
เจริ ญสัตย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัทลาประชุม
1. นพ.สวัสดิE
โพธิกําจร
กรรมการ
2. นายปมุข
ศิริองั กุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริ หารทีเข้ าร่วมประชุม
1. นายมรุธร
ลิมอติบลู ย์
ผู้จดั การโครงการสาขาเวลโกรว์
2. นางสาวศิราณี
นามณี
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริ หารสูงสุดด้ านการเงิน)
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
1. คุณมลิณี
จามีกรกุล
2. คุณรุจาภา
อัครพาทย์
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จากนัน< เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ทราบว่า ตามทีบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระ
การประชุม และ/หรื อ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็
< นกรรมการบริ ษัท ตังแต่
< วนั ที  ธันวาคม 1 ถึงวันที 
มกราคม  นัน< ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื องดังกล่าวเข้ ามา
อีกทังบริ
< ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าทีเกียวข้ องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
 มายังบริ ษัทฯ ภายในวันที & เมษายน  ตามทีได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นส่งคําถามล่วงหน้ ามายังบริ ษัทฯ
เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี <
- ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ &? 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 อความทีไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนทีผู้ถือหุ้นได้ รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชือ
ในบัตร เจ้ าหน้ าทีจะไปเก็บบัตรเพือนํามานับคะแนน
- การนับคะแนนนัน< บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
<
เข้ าร่วม
ประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้ วยในวาระนันๆ
<
- สําหรับผู้ถือหุ้นทีได้ มอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้
ถือหุ้นนัน< บริ ษัทฯได้ ทําการบันทึกคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
ตามทีระบุไว้ ในใบมอบฉันทะเพือลงมติตามระเบียบวาระไว้ แล้ ว
- การออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระทีต้ องมีการขอมติจะใช้ มติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ทีมีข้อซักถามหรื อต้ องการเสนอแนะประการใด ขอให้ ยกมือและขอแจ้ งชือของท่านต่อที
ประชุมก่อน เพือบริ ษัทฯ จะได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ อย่างถูกต้ อง
- สําหรับบัตรลงคะแนนทีเหลืออยู่ทีผู้ถือหุ้น จะถื อว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยตามระเบียบวาระนัน< ๆ บริ ษัทฯ จะเก็ บบัตร
ลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นทีเห็นด้ วย เมือการประชุมเสร็ จสิ <น เพือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
เลขานุการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเกียวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เมือไม่มีคําถาม
ใดๆ จึงเริ มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมทีได้ จดั ส่งให้ ดงั ต่อไปนี <
วาระที-  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี / เมื-อวันที- 1 เมษายน /
เลขานุการบริษัท ได้ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 1 ซึงประชุมเมือวันที V เมษายน 1
ต่อทีประชุมเพือพิจารณารับรอง ซึงรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเผยแพร่
<
ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.topp.co.th จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณารับรอง
เลขานุการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในวาระนี <
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มติท- ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 1
ด้ วยคะแนนเสียง
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
,&?,&11
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11.1111
-

วาระที-  รับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท ได้ เชิญคุณสุธี ลิมอติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) เป็ นผู้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 1 ให้
ผู้ถือหุ้นทราบดังนี <
ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี /
รายได้ จากการขาย
ฟิ ล์มพลาสติก
สติ^กเกอร์
หลอดลามิเนต
รวม (ล้ านบาท)

ปี /

ปี 8

เพิ-มขึน: (ลดลง)

ร้ อยละ

,11@.1

@?V.

&1.

&.

V.V

&.V

&.1

V.V

@&.?

??.V

.@1

1.&

,</.8

,=1<.8=

1>./

.1

ปี 1 ภาพรวมของบริ ษัทฯ มียอดขาย ,?1.@ ล้ านบาท เพิมขึ <นร้ อยละ .V เมือเทียบกับปี @ โดย
แบ่งตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดงั นี <
กลุม่ ฟิ ล์มพลาสติก ในปี ทีผ่านมามียอดขายเพิมขึ <นประมาณร้ อยละ & เมือเทียบกับปี ก่อน สภาพโดยทัวไปของราคา
วัตถุดิบ และราคาขาย ไม่ตา่ งจากปี @ มากนัก
กลุม่ งานพิมพ์บนฉลากกาว หรื อสติ^กเกอร์ ภาพรวมยังคงมีการแข่งขันสูง และเมือปลายปี 1 มีลกู ค้ าบางรายของ
บริ ษัท มีการเปลียนการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ จากสติ^กเกอร์ มาเป็ น Shrink Sleeve ซึงอาจจะมีผลกระทบกับยอดขายในปี  ได้
หลอดลามิเนต มียอดขายมากขึ <นเนืองจากในปี ทีผ่านมาบริษัททีเกียวข้ องกันได้ รับยอดสังซื <อจากลูกค้ าเป็ นปริ มาณ
ค่อนข้ างมาก แต่ไม่สามารถผลิตได้ เองทังหมด
< จึงแบ่งยอดการสังซื <อบางส่วนมาให้ บริ ษัทเป็ นผู้รับจ้ างผลิตแทน
ภาพรวมการลงทุนปี 1 บริ ษัทได้ ลงทุนในเครื องจักร รวมมูลค่าประมาณ V1 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นเครื องพิมพ์
สติ^กเกอร์ มลู ค่าประมาณ 1 ล้ านบาท และเครื องผลิตฟิ ล์มพลาสติกอีกประมาณ ?1 ล้ านบาท ซึงตามแผนนัน< ทัง<  เครื อง จะ
สามารถผลิตสินค้ าพร้ อมขายได้ ภายในไตรมาส  ของปี 
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ส่วนผลประกอบการของบริ ษัท LS Pack ทีเวียดนาม ที TOPP ได้ ไปร่วมลงทุนนัน< ในปี 1 ทีผ่านมา มีผลประกอบการ
ลดลง เนืองจากลูกค้ ารายเดียว คือ Unilever เองก็มีผลประกอบการทีไม่คอ่ ยดีเช่นกัน ทาง Unilever จึงขอเจรจาเพือต่อรองราคา อีกทัง<
มีเงือนไขอืนๆ อีกพอสมควร จึงทําให้ กําไรลดลงค่อนข้ างมาก และในปี  นี <จะต้ องมีการต่อสัญญาระหว่าง LS Pack กับ Unilever
อีกครัง< ซึงสัญญามีระยะเวลา & ปี แนวโน้ มคาดว่าจะสามารถสรุปสัญญาได้ อย่างลงตัว
สรุปโดยภาพรวม บริ ษัทมีกําไรสุทธิ . ล้ านบาท เพิมขึ <น .@ ล้ านบาทเมือเทียบกับปี @
กําไรสุทธิ(ล้ านบาท)
ปี /
ปี 8
เพิ-มขึน:
ร้ อยละ
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
.
1.1
.@
.
คุณสุธี ลิมอติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ได้ รายงานเพิมเติมเกียวกับความคืบหน้ าเรื องการเข้ าร่วมโครงการแนว
ร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชันว่า บริ ษัทได้ ลงนามร่วมประกาศเจตนารมณ์ เมือวันที 
ธันวาคม 1 ซึงจากนี <ไปทางบริ ษัทจะต้ องดําเนินการปฏิบตั ิตามหัวข้ อเรื องต่างๆ ทีได้ กําหนดไว้ โดยมีระยะเวลา V เดือน
หลังจากทีได้ ลงนามร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพือให้ ได้ การรับรองจากโครงการ
เลขานุการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ซึงมีผ้ สู อบถามดังนี <
คุณสุพฒ
ั น์ พรหมสอาด (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริ ษัททีเวียดนาม ที TOPP ไปร่วมลงทุนด้ วย มีชือว่าอะไร
คุณสุธี ลิมอติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) แจ้ งว่า บริ ษัททีเวียดนามที TOPP ไปร่วมลงทุนด้ วย % ชือ LS Pack Co., Ltd
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม เลขานุการบริ ษัทจึงสรุปว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี
1
วาระที- > พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน: สุด วันที- > ธันวาคม /
เลขานุการบริษัทได้ เชิญคุณสุธี ลิมอติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) เป็ นผู้นําเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุน สิ <นสุดวันที & ธันวาคม 1 ทีได้ จดั ทําขึ <นตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป ซึงผ่านการตรวจสอบและรับรอง จาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วตามรายละเอียดทีปรากฎ ในรายงานประจําปี 1 ทีส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านล่วงหน้ า พร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
เลขานุการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ซึงมีผ้ สู อบถามดังนี <
คุณปิ ยวรรณ ตราลักษมี (สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่ารายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส่วนของทีดิน อาคารและ
อุปกรณ์-สุทธิ ตัวเลขเพิมขึ <นเนืองจากสาเหตุใด
คุณศิราณี นามณี (ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน) ชี <แจงว่าเป็ นเครื องจักรทีกิจการลงทุนสําหรับกลุม่ ผลิตภัณฑ์ฟิล์มและ
กลุม่ ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ฉลากกาวเพือรองรับเทคโนโลยีใหม่ (ตามทีคุณสุธี-กรรมการผู้จดั การ ได้ กล่าวไว้ ในวาระก่อน) ซึง
เครื องจักรดังกล่าวสังซื <อจากต่างประเทศ และ ณ 31 ธันวาคม 2560 ยังอยูใ่ นช่วงติดตังเครื
< องจักรทําให้ ตวั เลขทีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินในส่วนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ มีมลู ค่าสูงกว่าปี ก่อนมากเนืองจากปี กอ่ นไม่มีรายการดังกล่าว
คุณปิ ยวรรณ ตราลักษมี (สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่ารายการเจ้ าหนี <ค่าซื <อสินทรัพย์ ตัวเลขเพิมขึ <นเนืองจาก
สาเหตุใด
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คุณศิราณี นามณี (ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน) ชี <แจงว่าสืบเนืองมาจากเป็ นรายการเดียวกับเครื องจักรระหว่างติดตังที
<
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ยังชําระไม่ครบมูลค่า ทังนี
< <เป็ นไปตามเทอมการชําระเงิน
ซึงมีการแบ่งชําระตามทีได้ ตกลงไว้ กบั ผู้ขายซึงเครื องจักรดังกล่าวจะชําระครบเมือเครื องจักรติดตังแล้
< วเสร็ จและใช้ งานได้ ใน
ปี 2561
คุณปิ ยวรรณ ตราลักษมี (สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่ารายได้ จากอัตราแลกเปลียน เพิมขึ <นจากสาเหตุใด
คุณสุธี ลิมอติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี <แจงว่าเกิดจากรายการซื <อเครื องจักร ตามทีได้ กล่าวไปในวาระก่อน ซึงเมือค่าเงิน
บาท แข็งค่าขึ <นจึงส่งผลให้ บริ ษัทมีกําไรจากส่วนนี <
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ <นสุดวันที & ธันวาคม 1
มติท- ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําปี
สิ <นสุดวันที & ธันวาคม 1 ตามเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
,&?,&11
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11.1111
-

วาระที- = พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานปี / และจ่ ายเงินปั นผล
เลขานุการบริษัทได้ ชี <แจงต่อทีประชุม ถึงข้ อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท รวมทังปั
< จจัยสําคัญ
ของการพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล และได้ เชิญคุณสุธี ลิมอติบลู ย์
(กรรมการผู้จดั การ) ชี <แจงเพิมเติมในรายละเอียดดังนี <
ตามทีได้ แจ้ งในทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ ตงแต่
ั < ปี  ว่าบริ ษัทจะอ้ างอิงกับ กําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัท และบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ &1 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ดงั นัน<
จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริ ษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน .
ล้ านบาทหรื อเท่ากับ @. บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานปี 1 ในอัตราหุ้นละ .V& บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ &1.&1 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึงเป็ นกิจการทีได้ รับ
ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ในอัตราหุ้นละ &.&& บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ .1 บาท โดยกําหนดรายชือผู้
ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลวันที & พฤษภาคม  และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที & พฤษภาคม
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/
8
1
**ข้ อมูลเพิมเติม**(งบเฉพาะบริ ษัท)
กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
.
1.1
@.
กําไรสุทธิ (บาท/หุ้น)
@.
?.1V
.&?
เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
.V&
.
.
อัตราร้ อยละของเงินปั นผล/กําไรสุทธิ
&1.&1
&1.
&1.
เลขานุการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม จึงเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 1
มติท- ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 1 ตามทีเสนอด้ วย
คะแนนเสียง
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
,&?,&11
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11.1111
-

วาระที-  พิจารณาการเลือกตัง: กรรมการแทนกรรมการที-ออกตามวาระ และกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ  กําหนดไว้ วา่ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง< ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวน  ใน & เป็ นอัตรา ถ้ ากรรมการทีจะออก แบ่งให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงทีกับ
อัตรา  ใน &” ดังนันในการประชุ
<
มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  นี < มีกรรมการทีต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน &
ท่าน ดังรายนามต่อไปนี <
1. ดร.อดุล

อมตวิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทน

. นายบุญชู ลิมอติบลู ย์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
3. นายชัยสิทธิE เจริ ญสัตย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท ซึงไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึงได้ กลันกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชียวชาญ รวมทังผล
<
การปฏิบตั งิ านของกรรมการทีผ่านมา อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริษัท ซึงประวัติโดยย่อของกรรมการทีเสนอ
แต่งตังแต่
< ละท่านนัน< ทางบริษัทฯ ได้ สง่ ไปพร้ อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว จึงขอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตังกรรมการที
<
ครบวาระจํานวน  ท่าน ได้ แก่ นายบุญชู ลิมอติบลู ย์ และนายชัยสิทธิE เจริ ญสัตย์ กลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง โดยกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระนี <ให้ งดออกเสียง จากนันจึ
< งได้ ดําเนินการขอมติอนุมตั แิ ต่งตัง<
กรรมการเป็ นรายบุคคล ตามลําดับ ดังนี <
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มติ
รายชือกรรมการ
. นายบุญชู ลิมอติบลู ย์
. นายชัยสิทธิE เจริ ญสัตย์

เห็นด้ วย
(คิดเป็ นร้ อยละ)
,1@,V@
@.V11
,&?,11
@@.@@?

ไม่เห็นด้ วย
(คิดเป็ นร้ อยละ)
11
1.11

งดออกเสียง
(คิดเป็ นร้ อยละ)
??,?
.@1
-

มติท- ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเสียงข้ างมากแต่งตังกรรมการที
<
ต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระทัง< 
ท่าน ได้ แก่ นายบุญชู ลิมอติบลู ย์ และนายชัยสิทธิE เจริ ญสัตย์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระ
หนึง โดยกรรมการทุกท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ & ปี ทังนี
< <ให้ สอดคล้ องกับการดํารง
ตําแหน่งการเป็ นกรรมการของบริษัท
สําหรับท่าน ดร.อดุล อมตวิวฒ
ั น์ ซึงดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทีจะพ้ นจากตําแหน่งตาม
วาระในการประชุมครัง< นี < คณะกรรมการบริษัทอยูร่ ะหว่างพิจารณาสรรหาบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ารับตําแหน่งแทน
ต่อไป
เลขานุการบริษัท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ซึงมีผ้ สู อบถามดังนี <
คุณปิ ยวรรณ ตราลักษมี (สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย) อยากทราบว่าจุดเด่นของกรรมการอิสระทีได้ รับเสนอชือ คือเรื องใดที
จะเป็ นจุดเชือมโยงให้ เป็ นไปตามทิศทางหรื อกลยุทธ์ของบริ ษัททีวางไว้ และบริ ษัทเคยมีการหารื อเรื องกรรมการอิสระทีปฏิบตั ิ
หน้ าทีเกินกว่า @ ปี หรื อไม่
คุณสุธี ลิมอติบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ) ขอชีแ< จงแทนว่า ทางคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่า กรรมการอิสระทุกท่านที
ปฏิบตั ิหน้ าทีอยู่นนั < ได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทังทุ
< กท่านก็ได้ รับทราบและรู้เรื องราวของกิจการบริ ษัทมา
เป็ นอย่างดีแล้ ว จึงเห็นเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่งต่อไปได้
กําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ในปี  ทางคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรให้ คงวงเงินค่าตอบแทนในอัตราเดิม
คือ ไม่เกิน & ล้ านบาท ทังนี
< < ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรื อสวัสดิการทีกรรมการได้ รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําไปจัดสรรตามข้ อบังคับของบริ ษัท และตามความ
เหมาะสมต่อไป จึงขอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั วิ งเงินสําหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี  เป็ นจํานวนเงิน ไม่
เกิน & ล้ านบาท
มติท- ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั วิ งเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 
เป็ นจํานวนเงิน ไม่เกิน & ล้ านบาทตามทีเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
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มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
,&?,11
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11.1111
-

วาระที-  พิจารณาแต่ งตัง: ผู้สอบบัญชี และกําหนดเงินค่ าสอบบัญชีประจําปี 
เลขานุการบริษัท แจ้ งต่อทีประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ  กําหนดไว้ วา่ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อดํารงตําแหน่งหน้ าทีใดๆ ในบริ ษัท” โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ แต่งตังผู
< ้ สอบ
บัญชีรับอนุญาตจาก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี  เนืองจากพิจารณาแล้ วเห็นว่าผู้สอบ
บัญชีดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและปฏิบตั ิหน้ าทีในปี ทีผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี จึงขอให้ ทีประชุมผู้ถอื หุ้น แต่งตังผู
< ้ สอบ
บัญชีดงั รายนามต่อไปนี <เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
1. นางณัฐสรัคร์
สโรชนันท์จีน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
& หรื อ
. นายชัยยุทธ
อังศุวิทยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
&VV
ทังนี
< <กําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึงข้ างต้ น เป็ นผู้ทาํ การตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และใน
กรณีทีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
ก็ให้ ผ้ สู อบบัญชีอกี ท่านหนึงเป็ นผู้สอบบัญชีแทนได้
สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี ทีผ่านมาและจํานวนทีขอเสนอในปี นี < มีดงั นี <
ปี 
ปี / เพิ-มขึน:
ค่าสอบบัญชีประจําปี
,//,/// 8</,/// /,///
สรุปแล้ วค่าสอบบัญชีปี  เพิมขึ <นจากปี 1 เป็ นจํานวนเงิน 1,111 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ .
เลขานุการบริษัท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ซึงมีผ้ สู อบถามดังนี <
คุณปิ ยวรรณ ตราลักษมี (สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย) ค่าสอบบัญชีทีขอปรับเพิมขึ <น เนืองจากสาเหตุใด
คุณมลิณี จามีกรกุล (ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท) เป็ นการขอปรับตามอัตราทัวไป เนืองจาก
ขอบเขตงานการตรวจสอบมีรายละเอียดมากขึ <น
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาแต่งตังผู
< ้ สอบบัญชีและกําหนดเงินค่าสอบ
บัญชีประจําปี 
มติท- ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังผู
< ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีตามทีเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียง
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มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
,&?,11
-

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11.1111
-

วาระที- < พิจารณาเรื-องอื-นๆ
-ไม่มีการพิจารณาเรื องอืนใดเลขานุการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอแนะ หรื อสอบถามเพิมเติมเกียวกับการประชุมในวันนี < ซึงมีผ้ ถู ือหุ้นแสดง
ความเห็นดังนี <
คุณสุพฒ
ั น์ พรหมสอาด (ผู้ถือหุ้น) เสนอความเห็น เรื องการแตกพาร์ ห้ นุ TOPP เพราะคิดว่าอาจจะช่วยทําให้ สามารถซื <อหรื อ
ขายหุ้นได้ ง่ายขึ <น
คุณพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ (ประธานทีประชุม) ชี <แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบางครัง< การแตกพาร์ อาจจะไม่ใช่การแก้ ปัญหาสําหรับเรื องนี <
เสมอไป อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังคงเน้ นการบริ หารธุรกิจให้ มนคง
ั และยังยืนได้ ตอ่ ไป
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอแนะ หรื อสอบถามเพิมเติม นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ (ประธานทีประชุม) จึงกล่าวปิ ดการ
ประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทีเข้ าร่วมประชุม
ปิ ดประชุมเวลา .11 น.

สุธี ลิ มอติ บูลย์
ลงชือ...........................................................
(นายสุธี ลิมอติบลู ย์)
กรรมการผู้จดั การ

พิ พฒ
ั พะเนียงเวทย์
ลงชือ...........................................................
(นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์)
ประธานกรรมการ
แสงจันทร์ ศิ ริสวัสดิ
ลงชือ...........................................................
(นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ)E
เลขานุการบริ ษัท
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