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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560  
บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 

วนัศกุร์ท่ี 28 เมษายน 2560 

ณ ห้องธารทอง โรงแรมมณเฑยีร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________________________________________________ 

เร่ิมประชมุเวลา 10:00 น. 

 ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น บริษัทมีจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 286 ราย มีทนุจดทะเบียนจํานวน 60,000,000 

บาท เป็นหุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท และในการประชมุครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมรวม 39 ราย นบัเป็น

จํานวนหุ้นรวม 4,722,890 หุ้น แบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง จํานวน 10 ราย รวมจํานวนหุ้น  2,627,397 หุ้น และ 

ผู้ รับมอบฉันทะ 29 ราย รวมจํานวนหุ้ น 2,095,493 หุ้ น จํานวนหุ้ นท่ีนับได้ทัง้สิน้ คิดเป็นร้อยละ 78.71 ของหุ้ นท่ี

ออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

นายพิพฒั  พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ ประธานฯกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และ

ได้มอบหมายให้ น.ส.แสงจนัทร์ ศริิสวสัดิ์ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ดาํเนินการประชมุตามวาระ และแนะนํากรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีได้มาร่วมเป็นสกัขีพยานในวนันี ้ 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ 

2. นายสธีุ ลิม่อติบลูย์ กรรมการผู้จดัการ 

3. นายชวลติ  ลิม่อติบลูย์ กรรมการ 

4. ร.ต.อ.สเุมธ ลิม่อติบลูย์ กรรมการ 

5. นายบญุช ู ลิม่อติบลูย์ กรรมการ 

6. นพ.สวสัดิ์ โพธิกําจร กรรมการ 

7. ดร.อดลุ  อมตววิฒัน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายชยัสทิธ์ิ  เจริญสตัย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัทลาประชมุ 

1. นายปมขุ  ศิริองักลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายมรุธร ลิม่อติบลูย์ ผู้จดัการโครงการสาขาเวลโกรว์ 

2. นางสาวศิราณี นามณี สมห์ุบญัชี (ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน) 

ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 

1. คณุมลณีิ จามีกรกลุ     

2. คณุรุจาภา อคัรพาทย์  

ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นสกัขีพยานนบัคะแนน 

1. คณุสวุารี บญุเลศิ 
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 จากนัน้ นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ์ ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามท่ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือ

บรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 20 ตลุาคม 

2559 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 นัน้ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเข้ารับการ

พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2560 มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 9 เมษายน 2560 ตามท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือ

หุ้นสง่คําถามลว่งหน้ามายงับริษัทฯ 

  

นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ์ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดงันี ้

- ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 37 ระบวุา่ การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวน

หุ้นท่ีถืออยูแ่ละหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ในกรณีผู้ ถือหุ้ นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทําเคร่ืองหมายในช่อง

หน้าข้อความท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงในบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ ณ จดุลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ

ในบตัร เจ้าหน้าท่ีจะไปเก็บบตัรเพ่ือนํามานบัคะแนน 

- การนบัคะแนนนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีงออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ีเข้า

ร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

- สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่น

ผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้ทําการบนัทกึคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือ

หุ้นตามท่ีระบไุว้ในใบมอบฉนัทะเพ่ือลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว 

- การออกเสยีงลงคะแนนในทกุวาระท่ีต้องมีการขอมติจะใช้มติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก

เสยีงลงคะแนน 

- ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ท่ีมีข้อซกัถามหรือต้องการเสนอแนะประการใด ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งช่ือ

ของทา่นตอ่ท่ีประชมุก่อน เพ่ือบริษัทฯ จะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้อง 

- สําหรับบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่ท่ีผู้ ถือหุ้น จะถือว่าผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนัน้ๆ บริษัทฯ จะเก็บบตัร

ลงคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย เมื่อการประชุมเสร็จสิน้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง

ตอ่ไป 

 

นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ์ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ทา่นใดมีข้อซกัถามเก่ียวกบัการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนน

เสยีงหรือไม ่เมื่อไมม่ีคําถามใดๆ จึงเร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชมุในหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้จดัสง่ให้

ดงัตอ่ไปนี ้  

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2559 

   นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ์ ได้เสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 

เมษายน 2559 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรอง ซึง่รายงานการประชมุดงักลา่ว ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าพร้อม
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หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.topp.co.th จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณา

รับรอง 

   จากนัน้ นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ์ ได้สอบถามวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่น

ใดซกัถาม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี ้

มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

    ด้วยคะแนนเสยีง 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

เห็นด้วย 4,722,890 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท 

   นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ์ ได้เชิญคณุสธีุ  ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) เป็นผู้สรุปผลการดาํเนินงานใน

รอบปี 2559 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้

ผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559  

รายได้จากการขาย ปี 2559 ปี 2558 เพิ่มขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

  ฟิล์มพลาสติก 978.55 937.70 40.85 4.36 

  สติ๊กเกอร์ 431.58 417.73 13.85 3.32 

  หลอดลามเินต 77.81 73.74 4.07 5.52 

รวม (ล้านบาท) 1,487.94 1,429.17 58.77 4.11  

 ปี 2559 ภาพรวมของบริษัทฯ มยีอดขาย 1,487.94 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.11 เมื่อเทียบกบัปี 2558 

โดยจะขอชีแ้จงโดยแบง่ตามกลุม่ผลติภณัฑ์ดงันี ้

 ในปีท่ีผา่นมากลุม่ฟิล์มพลาสติกมีรายได้จากการขายเพ่ิมขึน้จากปริมาณการขาย เพราะราคาขายปรับลดลง  อนั

เน่ืองจากราคาวตัถดุิบหลกั คือเม็ดพลาสติกปรับตวัลดลง โดยมีผลมาจากราคานํา้มนัท่ีปรับลง ทางบริษัทฯ จึงต้องปรับลดราคา

สนิค้าให้กบัผู้ซือ้ 

 ฉลากกาว หรือกลุม่งานพิมพ์บนสติ๊กเกอร์ มีสดัสว่นรายได้อยูท่ี่ร้อยละ 29 ของยอดขายทัง้บริษัท ภาพรวมยงัคงมีการ

แขง่ขนัสงู เน่ืองจากบริษัทข้ามชาตท่ีิเข้ามาตัง้ฐานในประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน ลกูค้ารายใหญ่บางรายใช้วิธีการประมลู

http://www.topp.co.th/


 

 

 4/8 

 

ราคา ทําให้ราคาขายปรับลดลง อยา่งไรก็ตามบริษัทยงัคงสามารถรักษาผลประกอบการไว้ได้ในระดบัท่ีนา่พอใจ เน่ืองจากบริษัท

พยายามหาวิธีการผลติท่ีชว่ยให้ต้นทนุลดลง  

หลอดลามิเนต มีลกูค้าหลกัเพียงรายเดียว และไมม่ีคูแ่ขง่ ปีท่ีผา่นมาต้นทนุการผลติลดลง เน่ืองจากมีการผลติอยา่ง

ตอ่เน่ือง ทําให้คา่ใช้จ่ายไฟฟา้ถกูลง 

สรุปโดยภาพรวม บริษัทมีกําไรสทุธิ 102.50 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 10.28 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปี 2558 

 
 กาํไรสุทธิ(ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2558 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 102.50 92.22 10.28 11.15 

 นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม จึงถือวา่ท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559 

  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี สิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

   นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ์ได้เชิญคณุสธีุ  ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) เป็นผู้ นําเสนองบแสดงฐานะ

การเงินและงบกําไรขาดทนุ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึง่ผา่นการ

ตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วตามรายละเอียดท่ีปรากฎ ในรายงานประจําปี 2559 ท่ีสง่ให้ผู้ ถือหุ้น

ทกุทา่นลว่งหน้า พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  

   จากนัน้ นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ์ ได้สอบถามวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้น

สอบถาม จึงเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุประจําปี

    สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง  

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

เห็นด้วย 4,722,890 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2559 และจ่ายเงนิปันผล 

   นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ์ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ ถงึข้อบงัคบัและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

รวมทัง้ปัจจยัสาํคญัของการพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักิารจ่ายเงินปันผล และได้

เชิญคณุสธีุ  ลิม่อติบลูย์ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงเพ่ิมเติมในรายละเอียดดงันี ้ 

   ตามท่ีได้แจ้งในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นไว้ตัง้แตปี่ 2551 วา่บริษัทจะอ้างอิงกบั กาํไรสุทธิตามงบการเงนิ

เฉพาะบริษัท  และบริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไมต่ํา่กวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ดงันัน้ 

จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริษัทมกํีาไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 102.50 

ล้านบาทหรือเทา่กบั 17.08 บาทตอ่หุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจา่ยเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงานปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 5.15 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 30.15 โดยจา่ยจากกิจการ BOI ซึง่เป็นกิจการท่ีได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ในอตัราหุ้นละ 3.46 บาท และจา่ยจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 1.69 บาท โดยกําหนดรายช่ือ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผลวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน

วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560  

**ข้อมลูเพ่ิมเตมิ**(งบเฉพาะบริษัท) 2559 2558 2557 

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 102.50 92.22 91.82 

กําไรสทุธิ (บาท/หุ้น) 17.08 15.37 15.30 

เงินปันผล (บาท/หุ้น) 5.15 4.65 4.60 

อตัราร้อยละของเงินปันผล/กําไรสทุธิ 30.15 30.25 30.06 

 

เมื่อไมม่คีําถามเพ่ิมเติม  นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ์ จึงเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผลจากผล

การดาํเนินงานปี 2559 

มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจา่ยเงินปันผลประจําปี 2559 ตามท่ีเสนอด้วย

    คะแนนเสยีง  

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

เห็นด้วย 4,722,890 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 
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วาระที่ 5  พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 กําหนดไว้วา่ “ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออก

จากตําแหนง่จํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้ากรรมการท่ีจะออก แบง่ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ี

กบัอตัรา 1 ใน 3” ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 นี ้มีกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ จํานวน 

3 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายพิพฒั  พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ 

2. ร.ต.อ.สเุมธ ลิม่อติบลูย์  กรรมการ 

3. น.พ.สวสัดิ์ โพธิกําจร  กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน ซึง่ได้กลัน่กรองถงึคณุสมบตัิของกรรมการเป็นรายบคุคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเช่ียวชาญ รวมทัง้ผล

การปฏิบตังิานของกรรมการท่ีผา่นมา อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัท ซึง่ประวตัิโดยยอ่ของกรรมการท่ี

เสนอแตง่ตัง้แตล่ะทา่นนัน้ ทางบริษัทฯ ได้สง่ไปพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าแล้ว จึงขอให้ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าดาํรงตําแหนง่อีกวาระหนึง่ โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีใน

วาระนีใ้ห้งดออกเสยีง จากนัน้จึงได้ดําเนินการขอมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ตามลาํดบั ดงันี ้

มต ิ

รายช่ือกรรมการ 

เห็นด้วย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

ไมเ่ห็นด้วย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

งดออกเสยีง 

(คิดเป็นร้อยละ) 

1. นายพิพฒั     พะเนียงเวทย์    
4,612,022 

97.6525 

- 

- 

110,868 

2.3475 

2. ร.ต.อ.สเุมธ    ลิม่อติบลูย์ 
3,847,127 

81.4571 

- 

- 

875,763 

18.5429 

3. น.พ.สวสัดิ์     โพธิกําจร 
4,689,890 

99.3013 

- 

- 

33,000 

0.6987 

 

มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิสยีงข้างมากแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระทัง้ 3  

    ทา่น กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมอี่กวาระ โดยกรรมการทกุทา่นมวีาระการดํารงตาํแหนง่คราวละ 

    3 ปี ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัการดาํรงตําแหนง่การเป็นกรรมการของบริษัท 

กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

   นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ์ กลา่ววา่ ในปี 2560 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้คงวงเงินคา่ตอบแทน

ในอตัราเดิมคือ      ไมเ่กิน 3 ล้านบาท ทัง้นี ้ไมร่วมถงึคา่ตอบแทน หรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังาน  หรือ

ลกูจ้างของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน นําไปจดัสรรตามข้อบงัคบัของบริษัท 

และตามความเหมาะสมตอ่ไป จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิวงเงินสาํหรับคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2560 

เป็นจํานวนเงิน ไมเ่กิน 3 ล้านบาท 



 

 

 7/8 

 

มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัวิงเงินคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทสาํหรับปี 2560 

    เป็นจํานวนเงิน ไมเ่กิน 3 ล้านบาทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

เห็นด้วย 4,722,890 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดเงนิค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 

   นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ์ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 กําหนดไว้วา่ “ผู้สอบบญัชี

ต้องไมเ่ป็น กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือดํารงตาํแหนง่หน้าท่ีใดๆ ในบริษัท” โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก   สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซเิอท เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 เน่ืองจากพิจารณา

แล้วเห็นวา่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมคีณุสมบตัเิหมาะสมและปฏิบตัิหน้าท่ีในปีท่ีผา่นมาได้เป็นอยา่งดี จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้น แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีดงัรายนามตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  4563 หรือ 

2. นายชยัยทุธ องัศวุิทยา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3885 

ทัง้นีกํ้าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้น เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และใน

กรณีท่ีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่ว ไมส่ามารถปฏิบตังิานได้ ก็ให้ผู้สอบบญัชีอีกทา่นหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีแทนได้ 

สาํหรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาและจํานวนท่ีขอเสนอในปีนี ้มีดงันี ้

  ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มขึน้ 

 คา่สอบบญัชีประจําปี 970,000 920,000 50,000 

สรุปแล้วคา่สอบบญัชีปี 2560 เพ่ิมขึน้จากปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.43  

 

มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีตามท่ีเสนอ 

    ด้วยคะแนนเสยีง  

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

เห็นด้วย 4,722,890 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 
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วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

-ไมม่ีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนใด- 

  

 คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ได้รายงานความคืบหน้าเร่ืองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่วา่ บริษัทฯจดัอยูใ่นกลุม่ท่ียงัไมไ่ด้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ ซึง่

ยอมรับวา่บริษัทฯ มคีวามลา่ช้าในการดาํเนินการเร่ืองนี ้ อยา่งไรก็ตามในปีท่ีผา่นมาทางบริษัทยงัคงศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองถงึ

หวัข้อท่ีต้องปฏิบตัิจํานวน 71 หวัข้อ โดยมี 58 หวัข้อท่ีเป็นภาคบงัคบั ซึง่ต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้การรับรองจากโครงการ

ภายในระยะเวลา 18 เดือน หลงัจากท่ีได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์แล้ว และหากยงัไมเ่รียบร้อยสามารถขอขยายเวลา

ดําเนินการตอ่ได้อีก 6 เดือน รวมเป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 24 เดือน เน่ืองจากโครงการมีกําหนดระยะเวลาการดาํเนินการไว้ และ

โครงการมีรายละเอียดท่ีต้องดําเนินการอยูค่อ่นข้างมาก ทางบริษัทฯ จึงต้องการเตรียมความพร้อมให้ได้มากท่ีสดุ ก่อนท่ีจะ

ลงนามร่วมประกาศเจตนารมณ์ 

   

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอแนะ หรือสอบถามเพ่ิมเตมิ ประธานท่ีประชมุ นายพิพฒั  พะเนียงเวทย์ จึงกลา่ว

ปิดการประชมุ และขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 

ปิดประชมุเวลา 10.40 น. 

 

  

       สธีุ  ล่ิมอติบูลย์        พิพฒั  พะเนียงเวทย์ 

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

(นายสธีุ  ลิม่อติบลูย์)     (นายพิพฒั  พะเนียงเวทย์) 

   กรรมการผู้จดัการ           ประธานกรรมการ 

 

         แสงจนัทร์  ศิริสวสัด์ิ 

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

                           (นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ์) 

                                                          เลขานกุารบริษัท 

 


