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รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2565  
บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 

วนัศกุร์ท่ี 29 เมษายน 2565 

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 30 ราย นับเป็นจํานวนหุ้นรวม 5,391,801 หุ้น แบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

จํานวน 7 ราย รวมจํานวนหุ้น 581,722 หุ้น และ ผู้ รับมอบฉนัทะ 23 ราย รวมจํานวนหุ้น 4,810,079 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีนบัได้ทัง้สิน้ 

คิดเป็นร้อยละ 89.8634 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. นายบญุช ู ล่ิมอติบลูย์  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายมงคล ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

4. นายสรุภาพ ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

5. นายธนา โพธิกําจร กรรมการ 

6. ดร.นิลสวุรรณ ลีลารัศม ี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  และประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

7. นายชยัสิทธ์ิ เจริญสตัย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8. นายปมขุ ศิริองักลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการบริษัทท่ีลาประชมุ (เน่ืองจากติดภารกิจ) 

1. นายชวลิต ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

2. ร.ต.อ.สเุมธ  ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

3. นายสธีุ ล่ิมอติบลูย์  รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
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ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นางสาวธีรารัตน์ ล่ิมอติบลูย์ ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายงานพิมพ์ฉลากกาว 

2. นายมรุธร ล่ิมอติบลูย์ CFO (ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน) 

3. นางสาวศิราณี นามณี ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 

1. คณุอรุณทอง เช้าประกอบบญุ 

2. คณุภคัพิมน ฐิติตานนัท์  

 

จากนัน้เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุดงันี ้

- ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 37 ระบุว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ี

ถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือว่าหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง 

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ในกรณีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทําเคร่ืองหมายในช่องหน้าข้อความ

ท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อในบตัร เจ้าหน้าท่ี

จะเก็บบตัรเพ่ือนํามานบัคะแนน 

- การนับคะแนนนัน้ บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วม

ประชมุ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ 

- สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือ

หุ้นนัน้ บริษัท ได้ทําการบนัทึกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นตามท่ี

ระบไุว้ในใบมอบฉนัทะเพ่ือลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว 

- การออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระท่ีต้องมีการขอมติจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

- ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ท่ีมีข้อซักถามหรือต้องการเสนอแนะ ขอให้ส่งคําถามให้แก่เจ้าหน้าท่ี เพ่ือนําส่งประธาน

กรรมการต่อไป 

- สําหรับบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่ท่ีผู้ ถือหุ้น จะถือว่าผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนัน้ ๆ บริษัท จะเก็บบตัรลงคะแนน

เสียงของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน เมื่อการประชมุเสร็จสิน้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป 

 

จากนัน้เลขานกุารบริษัท จึงเร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้จดัส่งให้ดงัต่อไปนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2564 

   เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัท ได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ซึ่งประชุม

เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เสร็จเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือ

เชิญประชุม อีกทัง้ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 
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   เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้ซึง่ปรากฏ

ว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง 

มต ิ คะแนนเสียง ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 5,391,801 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 

   เลขานุการบริษัท ได้เชิญคุณบุญชู ล่ิมอติบูลย์ (กรรมการ) เป็นผู้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2564 ของบริษัท 

ตามท่ีได้จดัส่งข้อมลูรายงานประจําปีในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ

ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2  

   คณุบญุช ูล่ิมอติบลูย์ (กรรมการ) ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบ โดยสรุปดงันี ้

บริษัทมีผลิตภณัท์อยู่ 3 กลุ่ม คือ พลาสติกฟิล์ม งานพิมพ์บนสติ๊กเกอร์หรือฉลากกาว และหลอดลามิเนต ซึง่ในปีท่ีผ่านมา  

กลุ่มพลาสติกฟิล์ม 

มียอดขายเพ่ิมขึน้จาก 1,044.44 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 1,133.05 ล้านบาทในปี 2564 เพ่ิมขึน้ 88.61 ล้านบาท เท่ากบั 8.48%  

กลุ่มงานพิมพ์บนสติ๊กเกอร์หรือฉลากกาว 

ยอดขายลดลงจากเดิม 450.36 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 365.36 ล้านบาทในปี 2564 ลดลง 85 ล้านบาท เท่ากบั 18.87%  

กลุ่มหลอดลามิเนต 

ยอดขายลดลงเล็กน้อย จากเดิม 89.93 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 84.66 ล้านบาทในปี 2564 ลดลง 5.27 ล้านบาท เท่ากบั 5.86% 

ส่วนกลุ่มรายการอ่ืน ๆ ในท่ีนีค้ือ บริษัทมีการจําหน่ายเคร่ืองสําอางไปประเทศจีนซึง่ได้เร่ิมในปี 2561 ในช่วงแรก

ของการเร่ิมขายก็มีผลตอบสนองท่ีดี แต่ต่อมาเร่ืองการขอ อ.ย.ในประเทศจีนทํายากขึน้ รวมถึงช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ด้วยสภาพ

ตลาดท่ีไม่มีนกัท่องเท่ียวเข้ามาจึงทําให้ความนิยมต่าง ๆ หายไป ตวัเลขท่ีลดลงกไ็ม่มากนกั ประมาณ 2.57 ล้านบาท 

สรุปรวมยอดขายทกุกลุ่มธุรกิจของบริษทัลดลงจาก 1,587.30 ในปี 2563 เป็น 1,583.07 ล้านบาท ในปี 2564 ลดลง

4.23 ล้านบาท เท่ากบั 0.27% 

คณุบญุช ูล่ิมอติบลูย์ (กรรมการ) ได้รายงานเพ่ิมเติม เร่ืองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต (CAC) ว่าบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแล้วตัง้แต่วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะครบอาย ุ3 ปี ใน

เดือนพฤศจิกายน 2565 และบริษัทได้ยื่นเอกสารเพ่ือขอต่ออายุการรับรองไปแล้วเมื่อ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนการ

พิจารณาของทางโครงการ 
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 เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้ซึง่มี 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี ้

คณุสพุตัรา สิทธิชยั (ผู้ ถือหุ้น) ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท คือพลาสติกฟิล์ม ทางบริษัทเป็นผู้ผลิต หรือซือ้มาขายไป 

คณุบญุช ูล่ิมอติบลูย์ (กรรมการ) บริษัทมีทัง้ผลิตเอง และการซือ้มาขายไป ผลิตภณัฑ์ฟิล์มท่ีผลิตเอง เช่น LLDPE และ CPP ส่วน

กลุ่มฟิล์มซือ้มาขายไปจะเป็นฟิล์ม POF shrink ซึง่เป็นฟิล์มหด และอีกส่วนหน่ึงเป็นฟิล์มใช้สําหรับพนัพาเลท 

คณุสพุตัรา สิทธิชยั (ผู้ ถือหุ้น) เป็นฟิล์มท่ีใช้รัดขวดนํา้ดื่มหรือไม่ 

คณุบญุช ูล่ิมอติบลูย์ (กรรมการ) ไมใ่ช่ บริษัทยงัไม่ได้ผลิตสินค้าประเภทนี ้

คณุสพุตัรา สิทธิชยั (ผู้ ถือหุ้น) ธุรกิจเคร่ืองสําอาง บริษัทจ้างผลิตหรือผลิตเอง และบริษัทจะยงัคงทําธุรกิจเคร่ืองสําอางต่อหรือไม่ 

คุณบุญชู ล่ิมอติบูลย์ (กรรมการ) บริษัทเป็นตัวแทนในการส่งออกเท่านัน้ และคิดว่าจะไม่ดําเนินธุรกิจด้านนีต้่อแล้ว โดยจะ

กลบัมาเน้นสินค้ากลุ่มบรรจภุณัท์แทน 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม เลขานกุารบริษัทจึงสรุปว่า ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน

ของบริษัทในปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี 2564  

      สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

   เลขานุการบริษัทได้เชิญคุณบุญชู ล่ิมอติบูลย์ (กรรมการ) เป็นผู้ นําเสนองบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ซึง่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2564 ท่ีส่งให้ผู้ ถือ

หุ้นทกุท่านล่วงหน้า พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

   เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคดิเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้ซึง่ปรากฏ

ว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปี

   บญัช ี2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง  

มต ิ คะแนนเสียง ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 5,391,801 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไรจากผลการดาํเนินงานปี 2564 และจ่ายเงนิปันผล 

   เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุม ถึงข้อบงัคบัและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมทัง้ปัจจยัสําคญัของ

การพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และได้เชิญคุณบุญชู ล่ิมอติบูลย์ 

(กรรมการ) ชีแ้จงเพ่ิมเติมในรายละเอียดดงันี ้ 

   ตามท่ีได้แจ้งในท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นไว้ตัง้แต่ปี 2551 ว่าบริษัทจะอ้างอิงกับ กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

บริษัท  และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ดงันัน้ จากผลการ

ดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 80,762,927 บาทหรือ

เท่ากบั 13.46 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2564 ใน

อตัราหุ้นละ 4.05 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 30.09 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ใน

อตัราหุ้นละ 3.22 บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 0.83 บาท โดยกําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

**ข้อมลูเพ่ิมเตมิ**(งบเฉพาะบริษทั) 2564 2563 2562  

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 80.76 126.52 109.39  

กําไรสทุธิ (บาท/หุ้น) 13.46 21.09 18.23  

เงินปันผล (บาท/หุ้น) 4.05 6.33 5.50  

อตัราร้อยละของเงินปันผล/กําไรสทุธิ 30.09 30.02 30.17  

 

   เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2564 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 ตามท่ีเสนอด้วย 

   คะแนนเสียง  

มต ิ คะแนนเสียง ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 5,391,801 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

 

 



 

 

 

 

 6/10 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2565 

 เลขานกุารบริษัทได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม 

ท่ีจะดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน  

2564 – 30 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้น เสนอชื่อบคุคลเข้ามา เพ่ือให้พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

   ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กําหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้ากรรมการท่ีจะออก แบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงกบัอตัรา 1 

ใน 3” ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2565 นี ้มีกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดงัรายนาม

ต่อไปนี ้

 1. นายชวลิต ล่ิมอติบลูย์  กรรมการ 

 2. นายสธีุ  ล่ิมอติบลูย์  รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ  

 3. นายมงคล ล่ิมอติบลูย์  กรรมการ 

 4. นายชยัสิทธ์ิ เจริญสตัย์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

     และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ซึ่งได้กลัน่กรองถึงคุณสมบตัิของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทัง้ผลการ

ปฏิบตัิงานของกรรมการท่ีผ่านมา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท จึงได้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตัง้กรรมการท่ีครบวาระจํานวน 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนีใ้ห้งดออก

เสียง จากนัน้จึงได้ดําเนินการขอมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ตามลําดบั ดงันี ้

มต ิ

รายชื่อกรรมการ 

เห็นด้วย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

งดออกเสียง 

(คิดเป็นร้อยละ) 

บตัรเสีย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

1. นายชวลิต ล่ิมอติบลูย์    
4,554,118 

84.4638 

- 

- 

837,683 

15.5362 

- 

- 

2. นายสธีุ ล่ิมอติบลูย์ 
4,512,266 

83.6876 

- 

- 

879,535 

16.3124 

- 

- 

3. นายมงคล ล่ิมอติบลูย์ 
5,339,526 

99.0305 

- 

- 

52,275 

0.9695 

- 

- 

4. นายชยัสิทธ์ิ เจริญสตัย์ 
5,391,701 

99.9981 

100 

0.0019 

- 

- 

- 

- 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน 

 ได้แก่ นายชวลิต ล่ิมอติบลูย์ นายสธีุ ล่ิมอติบลูย์ นายมงคล ล่ิมอติบลูย์ และนายชยัสิทธ์ิ เจริญสตัย์ กลบั 

 เข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยกรรมการทกุท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นีใ้ห้ 

 สอดคล้องกบัการดํารงตําแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท 

 

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่จาํนวน 1 คน 

   คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการการใหม่จํานวน 1 คน คือ นางสาวธีรารัตน์ ล่ิมอติบูลย์ ซึ่ง

ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในตําแหน่ง ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายงานพิมพ์ฉลากกาว ของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน) มาตัง้แต่ปี 2542 อีก

ทัง้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคณุสมบตัิครบถ้วน อนัจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท เพ่ือ

ช่วยสนบัสนนุการดําเนินกิจการของบริษัทต่อไป  

ข้อมลูของกรรมการใหม่ พร้อมประวตัิโดยสงัเขป บริษัทได้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชมุนี ้ปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง

มาด้วยลําดบัท่ี 5  

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการใหม่จํานวน 1 คน คือ  

   นางสาวธีรารัตน์ ล่ิมอติบลูย์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 

มต ิ คะแนนเสียง ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 5,184,091 96.1477 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 207,710 3.8523 

บตัรเสีย - - 

 

ดงันัน้ บริษทัจึงมีกรรมการทัง้หมด 12 ท่าน ดงันี ้

1. นายอรินทร์ จิรา  ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท 

2. นายสธีุ ล่ิมอติบลูย์  รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

3. นายชวลิต ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

4. ร.ต.อ.สเุมธ  ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

5. นายบญุช ู ล่ิมอติบลูย์  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

6. นายมงคล ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

7. นายสรุภาพ ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

8. นายธนา โพธิกําจร กรรมการ 

9. น.ส.ธีรารัตน์ ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 
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10. ดร.นิลสวุรรณ ลีลารัศม ี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  และประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

11. นายชยัสิทธ์ิ เจริญสตัย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

12. นายปมขุ ศิริองักลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

   เลขานกุารบริษัทกล่าววา่ ในปี 2565 ทางคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอวงเงินคา่ตอบแทน ไม่เกิน 4 ล้านบาท

ต่อปี ทัง้นี ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนักงาน  หรือลูกจ้างของบริษัท โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําไปจดัสรรตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามความเหมาะสมต่อไป จึงขอให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิวงเงินสําหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2565 เป็นจํานวนเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2565  

   เป็นจํานวนเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

มต ิ คะแนนเสียง ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 5,391,801 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2565 

   เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 กําหนดไว้ว่า “ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็น กรรมการ 

พนกังาน ลกูจ้าง หรือดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ในบริษัท” คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2565 โดยพิจารณาถึงคุณสมบตัิ ประสบการณ์การทํางานและค่า

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

บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีดงัรายนามต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

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 
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ทัง้นีกํ้าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหน่ึงข้างต้น เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณี

ท่ีผู้สอบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ก็ให้ผู้สอบบญัชีอีกท่านหน่ึงเป็นผู้สอบบญัชีแทนได้ 

 

สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมาและจํานวนท่ีขอเสนอในปีนี ้เป็นดงันี ้

  ปี 2565 ปี 2564 เพิ่มขึน้ 

 ค่าสอบบญัชีประจาํปี 1,220,000 1,160,000 60,000 

สรุปแล้วค่าสอบบญัชีปี 2565 เพ่ิมขึน้จากปี 2564 เป็นจํานวนเงิน 60,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.17 

   เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคดิเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้ซึง่ปรากฏ

ว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในระเบียนวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มมีติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ 

   ด้วยคะแนนเสียง  

มต ิ คะแนนเสียง ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 5,391,801 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

-ไม่มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนใด- 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึง่มีผู้สอบถาม และเสนอแนะดงันี ้

 

คณุเมธี อนัอดิเรกกุล (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องไม่มากนกั จึงอยากเสนอให้บริษัทลองหาวิธีเพ่ิม

สภาพคล่อง 

ดร.นิลสวุรรณ ลีลารัศมี (ประธานกรรมการตรวจสอบ) การเพ่ิมสภาพคล่องของหุ้นบริษัท เกิดได้จาก  

1. บริษัทมีข่าวสารโดยตรงกบัหุ้นบริษัท เช่น บริษัทขายถ่านหิน ได้รับการสนบัสนนุจากบริษัทในจนีในการนําเข้า แล้วได้รับภาษี  

0% ราคาหุ้นก็จะเปล่ียนแปลงไป 2. นวตักรรม เช่น การออกแบบนวตักรรมใหม ่ๆ  แต่ทัง้ 2 แบบ ยงัไม่ใช่ลกัษณะของบริษทัเรา จึง 

อาจจะเป็นไปได้ยาก หรือถ้าหากอยากเพ่ิมจํานวนหุ้นโดยการขายออกจากกลุ่ม หรือเพ่ิมทนุซึง่มองว่ายงัไม่จําเป็น เน่ืองจาก 

บริษัทก็ยงัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

คณุสพุตัรา สิทธิชยั (ผู้ ถือหุ้น) ปีนีม้ีการวางแผนการเติบโตไว้อย่างไร 

คณุบญุช ูล่ิมอติบลูย์ (กรรมการ) บริษัทกําลงัศกึษาเร่ืองฟิล์มท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ท่ีจะสามารถนํามา recycle ได้ และ 

บริษัทอยู่ในช่วงการลงทนุเคร่ืองจกัรใหม่สําหรับกลุ่มพลาสติกฟิล์ม ซึง่อยู่ระหว่างการเจรจา  
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คณุสพุตัรา สิทธิชยั (ผู้ ถือหุ้น) อีก 5 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจน่าจะดีขึน้ เงินเฟ้อก็เพ่ิมขึน้ บริษัทมีแผนการลงทนุอย่างไร 

คณุบญุช ูล่ิมอติบลูย์ (กรรมการ) บริษัทผลิตสินค้าท่ีเก่ียวกบัการอปุโภคบริโภค ไม่ว่าเงินเฟ้ออย่างไร คนก็ต้องกินต้องใช้ จึง 

ไม่มีผลกระทบกบัเงินเฟ้อแต่อย่างใด เพราะบริษัทก็จะปรับตวัตามค่าเงินเฟ้ออยู่แล้ว  

อีกส่วนหน่ึงหากมองถึงการลงทนุ บริษัทกําลงัไปในทิศทางท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างท่ีได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี ้ซึง่เป็นไปตาม 

กระแสของโลก 

คณุสพุตัรา สิทธิชยั (ผู้ ถือหุ้น) การศกึษาเร่ืองฟิล์มท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมีความเป็นไปได้แล้วสกัก่ี% 

ดร.นิลสวุรรณ ลีลารัศมี (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ยงัอยู่ระหว่างการพฒันาและทดสอบ ซึง่ต้องใช้เวลาพอสมควร 

คณุสพุตัรา สิทธิชยั (ผู้ ถือหุ้น) บริษัทมีจดั Company Visit หรือไม่ 

คณุบญุช ูล่ิมอติบลูย์ (กรรมการ) บริษัทยงัไม่เคยจดั แต่หากมีผู้ ถือหุ้นสนใจ ก็จะนําไปพิจารณาดคูวามเหมาะสม 

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพ่ิมเตมิอีก นายอรินทร์  จิรา (ประธานท่ีประชมุ) จงึกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้า 

ร่วมประชมุ และปิดการประชมุเวลา 11.03 น. 

 

 

              อรินทร์  จิรา 

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

                   (นายอรินทร์ จิรา) 

                 ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชมุ 

 

      

            แสงจนัทร์  ศิริสวสัด์ิ 

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

            (นางสาวแสงจนัทร์ ศิริสวสัดิ)์ 

                         เลขานกุารบริษัท 


