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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563  
บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 

วนัศกุร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องวมิานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________________________________________________ 

เร่ิมประชมุเวลา 10:00 น. 

 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 60,000,000 บาท เป็นหุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท และใน

การประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมรวม 32 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นรวม 3,826,033 หุ้น แบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วย

ตนเอง จํานวน 10 ราย รวมจํานวนหุ้น 1,873,629 หุ้น และ ผู้ รับมอบฉนัทะ 22 ราย รวมจํานวนหุ้น 1,952,404 หุ้น จํานวนหุ้น

ท่ีนบัได้ทัง้สิน้ คิดเป็นร้อยละ 63.7672 ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

นายอรินทร์ จิรา ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ น และได้

มอบหมายให้ น.ส.แสงจันทร์ ศิริสวสัดิ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และแนะนํากรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ท่ีได้มาร่วมประชมุในวนันี ้ 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 10 ทา่น จากจํานวน 11 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 90.91 

1. นายอรินทร์ จิรา  ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท 

2. นายสธีุ ลิม่อติบลูย์ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

3. นายชวลติ  ลิม่อติบลูย์ กรรมการ 

4. นายบญุช ู ลิม่อติบลูย์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. นายมงคล  ลิม่อติบลูย์ กรรมการ 

6. นายสรุภาพ  ลิม่อติบลูย์ กรรมการ 

7. นายธนา  โพธิกําจร กรรมการ 

8. ดร.นิลสวุรรณ  ลลีารัศม ี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและ 

   พิจารณาคา่ตอบแทน 

9. นายชยัสทิธ์ิ  เจริญสตัย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

   คา่ตอบแทน 

10. นายปมขุ  ศิริองักลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการบริษัทท่ีลาประชมุ (เน่ืองจากติดภารกิจเร่งดว่น) 

1. ร.ต.อ.สเุมธ ลิม่อติบลูย์ กรรมการ 

 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายมรุธร ลิม่อติบลูย์ CFO (ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน) 

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

1. คณุมลณีิ จามีกรกลุ     

2. คณุอรุณทอง เช้าประกอบบญุ  

 

จากนัน้เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดงันี ้

- ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 37 ระบวุา่ การออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้น

ท่ีถืออยูแ่ละหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ในกรณีผู้ ถือหุ้ นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทําเคร่ืองหมายในช่อง

หน้าข้อความท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงในบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ

ในบตัร เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรเพ่ือนํามานบัคะแนน 

- การนบัคะแนนนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้า

ร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

- สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่นผู้

ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ ได้ทําการบนัทกึคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้น

ตามท่ีระบไุว้ในใบมอบฉนัทะเพ่ือลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว 

- การออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระท่ีต้องมีการขอมติจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 

- ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ท่ีมีข้อซกัถามหรือต้องการเสนอแนะประการใด ขอให้ส่งคําถามให้แก่เจ้าหน้าท่ี เพ่ือ

จดัสง่คําถามแก่ประธานกรรมการตอ่ไป 

- สําหรับบัตรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่ท่ีผู้ ถือหุ้น จะถือว่าผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนัน้ๆ บริษัทฯ จะเก็บบัตร

ลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นทกุทา่น เมื่อการประชมุเสร็จสิน้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสยีงตอ่ไป 

 

จากนัน้เลขานกุารบริษัท จึงเร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระในหนงัสอืเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2562 

   เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2562 เสร็จเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่าน

พร้อมหนังสือเชิญประชุม อีกทัง้ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2562 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้ซึง่ปรากฏวา่ไม่มี

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้
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มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสยีง 

มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 3,826,033 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานใรอบปี 2562 

   เลขานุการบริษัท ได้เชิญคุณสุธี ลิ่มอติบูลย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้ สรุปผลการ

ดําเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัท ตามท่ีได้จดัสง่ข้อมลูรายงานประจําปีในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ

เชิญประชมุแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2  

   คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ) ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบ โดยสรุปดงันี ้

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู ่4 กลุม่ 

 กลุม่ท่ี 1 คือกลุม่พลาสติกฟิล์ม ปี 2562 มียอดขาย 1,048.40 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ 8.25 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้

ประมาณ 0.79% พลาสติกกลุ่มนีส้่วนใหญ่นําไปใช่ในการบรรจุหีบห่อ เช่น ซองขนมต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จําหน่ายใน

รูปแบบม้วนฟิล์ม ซึง่มีทัง้ผลติเอง และซือ้มาเพ่ือแปรรูปขายให้กบัลกูค้า 

 กลุม่ท่ี 2 คือกลุม่การพิมพ์สติ๊กเกอร์ หรือฉลากกาว ปีท่ีผ่านมามียอดขาย 405.22 ล้านบาท ลดลง 37.67 

ล้านบาท หรือลดลง 8.51% ซึ่งตามท่ีเคยเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบจากการประชมุครัง้ก่อนๆ วา่ ลกูค้าบางรายมีการเปลีย่น

จากการใช้ฉลากกาวไปเป็นพวก shrink sleeve แทนเพ่ือลดต้นทนุ ซึ่งมีผลกระทบกบัธุรกิจของกลุม่นีม้าโดยตลอด ดงั

จะเห็นได้วา่ยอดขายลดลงอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี นอกจากนีย้งัมีการแขง่ขนัท่ีเกิดจากลกูค้าใช้วธีิการประมลูราคา เน่ืองจาก

ลกูค้าเองก็มี project cost saving ซึ่งสิ่งต่างๆ เหลา่นีล้้วนมีสว่นเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากนีก็้ยงัมีผู้ผลิตรายใหม่เข้า

มาเพ่ิมอยูต่ลอด อยา่งไรก็ตามสนิค้ากลุม่นีก็้มีหนทางทํากําไรท่ีดีกวา่ เมื่อเทียบกบัสนิค้ากลุม่อ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ ทํา  

 กลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มหลอดลามิเนต ปี 2562 มียอดขาย 87.87 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3.70 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 

4.40% สนิค้ากลุม่นี ้เป็นธุรกิจท่ีขายให้กบัลกูค้าหลกัอยู ่1 ราย และมรัีบจ้างผลติอยู่บ้าง ดงันัน้ผลการดําเนินงาน จึงไม่

มีการเปลี่ยนแปลงมากนกั ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กับลกูค้าของบริษัทฯ เป็นหลกั ถ้าลกูค้าขายดี บริษัทฯ ก็จะมียอดขายดีขึน้

เช่นกนั  

 กลุ่มท่ี 4 คือกลุ่มเคร่ืองสําอาง ซึ่งธุรกิจนีท้างบริษัทฯ ส่งสินค้าออกไปขายท่ีประเทศจีน ในช่วงแรกมีผล

ประกอบการท่ีถือว่าใช้ได้ โดยปี 2561 มียอดขาย 87.22 ล้านบาท แต่ในปี 2562 ท่ีผ่านมายอดขายลดลงอย่างมาก 

เหลือเพียง 36.50 ล้านบาท  ทัง้นีเ้กิดจากการท่ีประเทศจีนมีการปรับเปลีย่นเร่ือง อย. ซึ่งทําให้มีผลกระทบกบัสินค้าท่ี

ส่งไปขาย นอกจากนีย้งัมีสงครามการค้าในประเทศจีน ทําให้ตลาดท่ีประเทศจีนก็ซบเซาลงบ้าง นอกจากนี ้สินค้า

หลายๆตวั ท่ีผลิตจากไทยแล้วเคยส่งไปขายได้ดี ทางประเทศจีนก็มกัจะผลิตขายเอง ซึ่งธุรกิจนีบ้ริษัทฯ คิดว่า คงจะ
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คอ่ยๆ ถอยออก เพราะวา่ยงัไมเ่ห็นอนาคต ท่ีผ่านมาเป็นการทดลอง โดยเร่ิมคิดวางแผนตัง้แตปี่ 2560 แล้วจึงมาเร่ิมใน

ปี 2561 แตผ่ลท่ีออกมาก็ยงัไมด่ีนกั 

สรุปภาพรวมของบริษัทปี 2562 มียอดขายรวม 1,577.99 ล้านบาท ลดลง 76.44 ล้านบาท หรือลดลง 4.62% 

 สว่นผลประกอบการของบริษัท LS Pack ท่ีเวียดนาม ท่ี TOPP ได้ไปร่วมลงทุนนัน้ (TOPP ถือหุ้น 25% ในบริษัท LS 

Pack) ในปี 2562 เทียบกับปี 2561 โดยรวมดีขึน้เล็กน้อย ซึ่งปี 2562 มียอดขาย 12.10 ล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2561 มี

ยอดขาย 10.87 ล้านเหรียญสหรัฐ มี กําไรสุทธิ 534,000 เหรียญสหรัฐ คิดเป็น 4.40% ของกําไรจากยอดขาย 

เปรียบเทียบกับปี 2561 มีกําไรสุทธิ 241,000 เหรียญสหรัฐ คิดเป็น 2.20% ของกําไรจากยอดขาย สาเหตุท่ีผล

ประกอบการดีขึน้ และมีกําไรดีขึน้ เน่ืองจากมีจํานวนยอดขายหลอดเพ่ิมขึน้ และราคาขายเพ่ิมขึน้เลก็น้อย ต้นทนุลดลง

ได้พอสมควร เน่ืองจากมีการนําเข้าชิน้สว่นบางอยา่งจากประเทศจีน สง่ผลให้ต้นทนุลดลง และผลประกอบการดีขึน้ 

 ด้านการลงทนุในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้เพ่ิมกําลงัการผลติมากนกั เพราะเห็นวา่กําลงัการผลติท่ีมียงัใช้ได้ไม่

เต็ม แตเ่น่ืองจากสนิค้ากลุม่การพิมพ์สติ๊กเกอร์ เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงู บริษัทฯ จึงได้ซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ิม 1 เคร่ือง ซึ่ง

เป็นเคร่ืองท่ีผู้ผลิตเคร่ืองได้รับคืนจากผู้ ค้ารายหนึ่งในอเมริกาใต้ และนํามาขายให้ในราคาท่ีถกูมาก ถือว่าเป็นเคร่ืองท่ี

ใหม่พอสมควร จึงเป็นโอกาสดีท่ีซือ้มา เพ่ือเพ่ิมความคลอ่งตวัในการผลิตให้กบัลกูค้าได้ดีขึน้ นอกจากนัน้ ในปีท่ีผา่นมา

บริษัทฯ ได้ติดตัง้ solar cell เพ่ือผลติพลงังานใช้กบักลุม่งานพิมพ์สติ๊กเกอร์อีกเช่นกนั 

 คณุสธีุ ลิ่มอติบลูย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ) ได้รายงานเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความคืบหน้าเร่ือง

การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตว่า บริษัทฯ ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิก

แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตแล้ว เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้ซึง่ปรากฏวา่ไม่มี

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานกุารบริษัทจึงสรุปว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ในปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท สาํหรับรอบปีบัญชี 2562  

      สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

   เลขานกุารบริษัทได้เชิญคณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ) เป็นผู้ นําเสนองบแสดง

ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีได้จดัทํา

ขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดท่ี

ปรากฎ ในรายงานประจําปี 2562 ท่ีสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้า พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้ซึง่ปรากฏวา่ไม่มี

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 

 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สาํหรับรอบปี

    บญัชี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง  
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มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 3,936,901 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

 

วาระที่ 4  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

   เลขานุการบริษัทได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุม ถึงข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รวมทัง้ปัจจัย

สาํคญัของการพิจารณาของคณะกรรมการ ในการพิจารณาการจา่ยเงินปันผล และได้เชิญคณุสธีุ ลิ่มอติบลูย์ (รองประธาน

กรรมการและกรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงเพ่ิมเติมในรายละเอียดดงันี ้ 

   เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สง่ผลให้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตาม

กําหนดเดิม คือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 เพ่ือเสนอพิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลประจําปีได้ และเพ่ือเป็นการลดผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดงักล่าว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2563 เมื่อวนัท่ี 16 เมษายน 

2563 จึงมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

   จากผลการดําเนินงานของบริษัทปี 2562 บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จํานวน 109.39 ล้านบาท 

หรือเทา่กบั 18.23 บาทตอ่หุ้น บริษัทจึงจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 33,000,000 บาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 30.17 ของกําไรสทุธิของบริษัท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของกําไร

สทุธิประจําปี) โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ในอตัราหุ้นละ 3.67 บาท และจ่าย

จากกิจการ NON BOI หุ้นละ 1.83 บาท โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมสีทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วนัท่ี 30 เมษายน 

2563 ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอ

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 

2562 เพ่ิมเติมอีก 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้ซึง่ปรากฏวา่ไม่มี

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานกุารบริษัทจึงสรุปวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 33,000,000 บาท และไม่

เสนอการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานของปี 2562 เพ่ิมเติมอีก 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2563 

 เลขานกุารบริษัทได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น มีสทิธิเสนอช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม 

ท่ีจะดํารงตําแหนง่ กรรมการบริษัท โดยได้แผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกายน  

2562 – 30 ธนัวาคม 2562 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้น เสนอช่ือบคุคลเข้ามา เพ่ือให้พิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
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   ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 กําหนดไว้วา่ “ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ตําแหนง่จํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้ากรรมการท่ีจะออก แบง่ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงกบัอตัรา 

1 ใน 3” ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 นี ้มีกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ จํานวน 4 ทา่น ดงั

รายนามตอ่ไปนี ้

1. ร.ต.อ.สเุมธ ลิม่อติบลูย์ กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม) 

2. นายบญุช ู ลิม่อติบลูย์ กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม) และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายชยัสทิธ์ิ เจริญสตัย์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

    และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. นายสรุภาพ ลิม่อติบลูย์  กรรมการ  

 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมร่วมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน ซึ่งได้กลัน่กรองถึงคณุสมบตัิของกรรมการเป็นรายบคุคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเช่ียวชาญ รวมทัง้ผล

การปฏิบตัิงานของกรรมการท่ีผ่านมา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท จึงได้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่ ร.ต.อ.สุเมธ ลิ่มอติบูลย์ นายบุญชู ลิ่มอติบูลย์ นายชัยสิทธ์ิ 

เจริญสตัย์ และนายสรุภาพ ลิ่มอติบลูย์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนีใ้ห้งด

ออกเสยีง จากนัน้จึงได้ดําเนินการขอมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ตามลาํดบั ดงันี ้

มต ิ

รายช่ือกรรมการ 

เห็นด้วย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

ไมเ่ห็นด้วย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

งดออกเสยีง 

(คิดเป็นร้อยละ) 

บตัรเสยี 

(คิดเป็นร้อยละ) 

1. ร.ต.อ.สเุมธ  ลิม่อติบลูย์    
3,061,138 

77.7550 

- 

- 

875,763 

22.2450 

- 

- 

2. นายบญุช ู ลิม่อติบลูย์    
3,759,190 

95.4860 

- 

- 

177,711 

4.5140 

- 

- 

3. นายชยัสทิธ์ิ  เจริญสตัย์ 
3,936,801 

99.9975 

100 

0.0025 

- 

- 

- 

- 

4. นายสรุภาพ  ลิม่อติบลูย์    
3,906,901 

99.2380 

- 

- 

30,000 

0.7620 

- 

- 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มมีติเสยีงข้างมากแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระทัง้ 4 ทา่น 

  ได้แก่ ร.ต.อ.สเุมธ ลิม่อติบลูย์ นายบญุช ูลิม่อติบลูย์ นายชยัสทิธ์ิ เจริญสตัย์ และ 

  นายสรุภาพ ลิ่มอติบลูย์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ โดยกรรมการทกุท่านมีวาระการดํารง

  ตําแหนง่คราวละ 3 ปี ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัการดํารงตําแหนง่การเป็นกรรมการของบริษัท 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

   เลขานกุารบริษัท กลา่ววา่ ในปี 2563 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้คงวงเงินคา่ตอบแทนในอตัราเดิม

คือ ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี ทัง้นี ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังาน  หรือลกูจ้างของ

บริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน นําไปจดัสรรตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามความ

เหมาะสมตอ่ไป จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิวงเงินสําหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงิน ไม่

เกิน 3 ล้านบาทตอ่ปี 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2563 

    เป็นจํานวนเงิน ไมเ่กิน 3 ล้านบาทตอ่ปี ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง 

มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 3,936,901 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชปีระจาํปี 2563 

   เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 45 กําหนดไว้ว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น 

กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ในบริษัท” คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลัน่กรองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลอืกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2563 โดยพิจารณาถึงคณุสมบตัิ ประสบการณ์

การทํางานและคา่สอบบญัชี โดยเห็นว่า ผู้สอบบญัชีทัง้ 4 ท่าน ของสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือ

มีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีดงัรายนามต่อไปนีเ้ป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัท  

1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  4563 หรือ 

2. นายชยัยทุธ องัศวุิทยา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3885 หรือ 

3. น.ส.ดรณี  สมกําเนิด  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5007 หรือ 

4. น.ส.จารุณี  นว่มแม ่  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5596  

ทัง้นีกํ้าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และใน

กรณีท่ีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ก็ให้ผู้สอบบญัชีอีกทา่นหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีแทนได้  
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สาํหรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาและจํานวนท่ีขอเสนอในปีนี ้มีดงันี ้

  ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึน้ 

 คา่สอบบญัชีประจําปี 1,130,000 1,080,000 50,000 

สรุปแล้วคา่สอบบญัชีปี 2563 เพ่ิมขึน้จากปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 4.63 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้ซึง่ปรากฏวา่ไม่มี

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในระเบียนวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีตามท่ีเสนอ 

    ด้วยคะแนนเสยีง  

มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 3,936,901 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

-ไมม่ีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนใด- 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเตมิ ซึง่มีผู้สอบถามดงันี ้

คณุสรุเชษฐ์ วินิยกลู (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) COVID-19 มีผลกระทบกบัธุรกิจปีนีอ้ยา่งไร 

คณุสธีุ ลิ่มอติบูลย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ) เช่ือว่า COVID-19 จะมีผลกระทบกับธุรกิจอย่างแน่นอน 

แตอ่าจจะมาเร็วหรือช้าตา่งกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัแตล่ะธุรกิจ ซึง่ผลกระทบสว่นใหญ่จะไปในทางลบ แต่ก็จะ

มีบางธุรกิจท่ีได้ผลประโยชน์จาก COVID-19 นีบ้้าง สว่นบริษัทเรานัน้ ในช่วงต้นปีท่ีผ่านมา ถือวา่ได้รับ

ผลกระทบในเชิงบวก เพราะหลายๆอย่างท่ีเราทํา เช่น งานพิมพ์ฉลากกาวนัน้ ลูกค้าเราขายดี             

กลุม่เจลล้างมือ หลอด หรือ บรรจภุณัฑ์ต่างๆ แม้กระทัง่ บะหมี่ต่างๆ เน่ืองจากมีฟิล์มเป็นสว่นหนึ่งของ

ซองท่ีใช้บรรจุสิ่งต่างๆ เหล่านี ้ในช่วง 3-4 เดือนแรกของปี 2563 ยอดขายจึงดีกว่าปกติ เช่ือว่าเกิดจาก

การกักตุนส่วนหนึ่ง ส่วนในไตรมาส 2 ปีนี ้คิดว่าจะมีผลกระทบ ท่ีจะเห็นจากกําลงัซือ้ท่ีลดลงอย่างมี

นยัสําคญั ซึ่งก็คาดเดาได้ยากว่า ถึงสิน้ปีจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามบริษัทก็เตรียม

รองรับเร่ืองนี ้โดยพยายามประหยดัต้นทุนต่างๆ และไม่ลงทุนในสิ่งท่ีไม่จําเป็น ทัง้นีต้้องคอยติดตาม

สถานการณ์อยา่งใกล้ชิดเป็นระยะตอ่ไป 
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพ่ิมเตมิอีก นายอรินทร์  จิรา (ประธานท่ีประชมุ) จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้า 

ร่วมประชมุ และปิดการประชมุเวลา 10.55 น. 

 

               อรินทร์  จิรา 

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

                   (นายอรินทร์ จิรา) 

                 ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชมุ 

 

      

            แสงจนัทร์  ศิริสวสัด์ิ 

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

            (นางสาวแสงจนัทร์ ศิริสวสัดิ)์ 

                         เลขานกุารบริษัท 


