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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน) 
-------------------------------- 

 
 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น. ณ  ห้องประชุมอาคารส านักงานของบริษัท
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   

 
 นายธีระพงษ์  อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ได้ 

ก าหนดไว้ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน  และ
ได้มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ  กลิ่นนรันดร์  ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้ด าเนินการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงองค์ประชุมว่า  มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม จ านวน 27 คน นับจ านวนหุ้นได้ทั้งหมด  
20,255,248 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ  54.01 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจ านวน 37,500,000 หุ้น  
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และมอบหมายให้แนะน าคณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับมอบหมายให้แจ้งหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการ
ลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร  กรรมการและประธานกรรมการ 
2. นายฉัตรชัย   เอียสกุล   กรรมการและรองประธานกรรมการ 
3. นายอดุลย์    วินัยแพทย์  กรรมการ 
4. นายสุพจน์    พฤกษานานนท์  กรรมการ 
5. นายสุนทร    พจน์ธนมาศ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายจักกพงศ์   ณ บางช้าง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นายเจริญรัตน์   หาญเบญจพงศ์  กรรมการอิสระ 
8. ดร.วิษณุ  วงศ์สินศิริกุล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

                                                            และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
9. นายพงศธัช   อัศวินวิจิตร  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
10. นางสาวรัชนีวรรณ ลิ่วเฉลิมวงศ์  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
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 กรรมการลาประชุมครั้งนี้ รวม 2 คน เนื่องจากมีกิจธุระจ าเป็นมิอาจก้าวล่วงได้ 

 1.  ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา 
      และก าหนดค่าตอบแทน 

 2.  นายอุดม   นิลภารักษ์   กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม    
1. นางวิไล   วรรณมหินทร์  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

2. นายสง่า เยีย่มพัฒน์  รักษาการผู้จัดการโรงงาน 

 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ 

แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  
1. นายณัฐวุฒิ  กลิ่นสุมาลย์  
2. นางสาวนวพร  นันทเสน  

 
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้ 

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 วรรคสอง  การออกเสียงลงคะแนน  ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะ  โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
เสียง 

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  คือ เห็นด้วย  หรือไม่เห็นด้วย  หรืองด
ออกเสียงและไม่สามารถแบ่งแยกการลงเสียงลงคะแนนได้เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะเป็นชาว
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นและใช้หนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ข. 

3. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน   ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

4. มติที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 38 (1)  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็น
เสียงชี้ขาด  ดังนั้น ในการพิจารณาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่  
จะพิจารณาเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย”  และ “ไม่เห็นด้วย”  ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่านั้น  



 บริษัท  บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2560 หน้าที3่จาก19 

 

โดยจะไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีการออกเสียงลงคะแนน  “งดออกเสียง”  เป็นฐานในการพิจารณาเสียง
ข้างมาก 

5. ส าหรับการลงคะแนนกรณีอ่ืน ๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ  
ประธานจะแจ้งให้ทราบก่อนการลงคะแนน 

  กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้น  ให้
ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

-การลงคะแนนเสียงทุกวาระ  ให้ผู้ถือหุ้นทุกคน ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯจัดให้    
-การรวมคะแนน  บริษัทฯจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง   ไปหักออก 

จากคะแนนเสียงทั้งหมด  และจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไปพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกต้อง 

-บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  หรือบัตรลงคะแนนที่ส่งผิดวาระ
หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแสดงเจตนาขัดกัน  หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มี
ลายมือชื่อก ากับ  หรือบัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่ตนเองมีอยู่  หรือบัตร
ลงคะแนนที่ไม่มีการเลือกลงคะแนนใด ๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย  จะไม่นับคะแนนให้   

  
ดังนั้น  หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน  โปรดขีดฆ่าช่องเดิมและลงชื่อก ากับ การ

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  หรือการลงคะแนนที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวข้างต้น   จะถือว่าการ
ลงคะแนนเป็นโมฆะ  

  
การนับคะแนนเสียงจะกระท าทันทีและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ เพื่อ

ตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนน  จึงได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอตัวเข้าเป็นผู้
สังเกตการณ์ในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท    ซึ่งปรากฏว่า  
นางสาวมาลีณี   พุ่มพวง   ผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเป็นสักขีพยานในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียง
ของเจ้าหน้าที่นับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนน  เมื่อสอบถามที่ประชุมแล้ว  
ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้านและเสนอความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติม  จึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้
ลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น 

    
 เมื่อผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว  นายธีระพงษ์  อัศวินวิจิตร ประธาน
กรรมการและประธานที่ประชุม  จึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายณัฐวุฒิ  กลิ่นนรันดร์  เป็น
ผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
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วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559  โดยบริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วัน 
นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และได้น าส่งให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว   ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประ
ชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว  และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมใหญ่สามัญฉบับดังกล่าวหรือไม่ประการใด  ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือขอแก้ไข
เพิ่มเติมใด ๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559
หรือไม่ 
  

ก่อนลงมติ นายธนา  ศรีเพชร  ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อ 
เสนอแนะวา่รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559  เขียนได้ละเอียดดีแล้ว  แต่ใคร่ขอเสนอให้ระบุ
ชื่อ  สกุล  ผู้ถือหุ้นที่สอบถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 
 

นายพงศธัช  อัศวินวิจิตร  กรรมการผู้จัดการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่ายินดีรับเอาข้อเสนอแนะของ
คุณธนา  ศรีเพชร  ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ไปด าเนินการต่อไป 
 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังนี้ 
 

มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 20,255,248 100.00  
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2559 
 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 ก าหนดให้ 
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจ าปีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 ตามรายงานประจ าปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึง
ขอน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น และได้ชี้แจงต่อไปว่า  เนื่องจากวาระนี้เป็น
การรายงานเพื่อรับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปีเท่านั้น  จึงไม่มีการ
ลงมติแต่อย่างใด  กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้ง
หนึ่ง  
  
 นายพงศธัช อัศวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท
และรายงานกรรมการประจ าปี 2559  ที่ผ่านมา  ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย
มีผลประกอบการรวม ดังนี้ 
 
 สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  จ านวน 926.65 ล้านบาท   เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2558 จ านวน 932.82 ล้านบาท  มีสินทรัพย์ ลดลง 6.17 ล้านบาท ตามที่เงินสดได้ลดลงไปนั้น เนื่องจากมี
การน าเงินไปลงทุนในกองทุนเปิดเพิ่ม 20.16 ล้านบาท และน าเงินไปฝากประจ าส่วนหนึ่งมีเงินฝากประจ า
เพิ่ม 22.80 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 23.62 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับช าระหนี้เร็วขึ้น บริษัทได้น าเงิน
สดไปลงทุนในการซื้อเครื่องจักร คือเครื่องพิมพ์ 22.8 ล้านบาท  เครื่องไดคัทอัตโนมัติ 3.5 ล้านบาท และ
เครื่องปะหน้าต่างอัตโนมัติ 1.3 ล้านบาท  สินค้าคงเหลือลดลง 2 ล้านบาท บริษัทมีการบริหารสินค้า
คงเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาษีเงินได้ที่บริษัทเครดิตไว้ มีการขอคืนภาษีมาแล้วบางส่วน  มีเงินมัด
จ าที่ซื้อเครื่องจักรลดลง  จากท่ีได้อธิบายข้างต้นเป็นภาพหลัก ๆ ที่ท าให้สินทรัพย์รวมลดลง 
 

หนี้สินรวม ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2559  จ านวน 123.02 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 
จ านวน 129.75 ล้านบาท  ลดลง 6.73 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินรับแทนค่าบัตรโดยสารลดลงจ านวน 10 
ล้านบาท ที่ต้องส่งคืนให้แก่สายการบินโอมาน   หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะสั้นและระยะยาวลดลง 4.23 
ล้านบาท  อันเกิดจากการช าระหนี้ตามสัญญาปกติ   เจ้าหนี้ทางการค้าเพิ่มขึ้น 3.69 ล้านบาท  มีสาเหตุมา
จากการเตรียมวัตถุดิบเรื่องกระดาษไว้แต่ยังไม่ได้มีการช าระ  และหนี้สินส่วนทีเ่หลือจากการซื้อเครื่องจักรที่
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ต้องช าระ  มีหนี้สินจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 3.88 ล้านบาท  ส่วนนี้เกิดจากการประเมินภาษีจาก
รายได้ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหลักๆจะเกิดจากการรับรู้ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2559  จ านวน 803.62 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2558  จ านวน 803.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 0.55 ล้านบาท บริษัทมีผลก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจ านวน 
55.62 ล้านบาท  มีก าไรที่จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 5.43 ล้านบาท ซึ่งทุนส ารองตามกฎหมาย
บริษัทต้องตั้งส ารองให้ได้ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คือ 37.5 ล้านบาท ปัจจุบันต้ังทุนส ารองไว้แล้ว ร้อย
ละ 14 ของทุนส ารองตามกฎหมาย องค์ประกอบอ่ืนและส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 321.9 ล้านบาท มาจาก
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน   ปัจจุบันมูลค่าที่ดินของบริษัทอยู่ที่ 440 ล้านบาท   
 
 รายได้จากการขายและบริการ จ านวน 268.87 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 จ านวน 
267.02 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 1.85 ล้านบาท เป็นส่วนของบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน) 
เพิ่มขึ้น 7.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 และส่วนของบริษัทย่อย ลดลง 6 ล้านบาท  ส าหรับเรื่อง
รายได้จะขออธิบายเพิ่มเติมให้ทราบหลังจากกล่าวสรุปรายงานเสร็จ 
 
 ต้นทุนขายและบริการ จ านวน 207.66  ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558  จ านวน 204.20 
ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.46 ล้านบาท ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากการใช้วัตถุดิบแปรผันไปตามสัดส่วนยอดขาย  ทั้งนี้
บริษัทได้พยายามควบคุมในเรื่องของต้นทุนค่าแรงและค่าล่วงเวลา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่า
ซ่อมบ ารุงลดลงจากการจัดท าแผน PM ด้านวิศวกรรม ท าให้ชั่วโมง Break down ของเครื่องจักรลดลง   ค่า
ไฟฟ้าซึ่งก่อนลงทุนเครื่องพิมพ์ 8 สี บริษัทได้ลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบหม้อ
แปลง โดยบริษัทยังได้ร่วมมือกับภาครัฐในการท าโครงการประหยัดพลังงานร่วมกัน จงึท าให้บริษัทสามารถ
ลดต้นทุนในส่วนนี้ลงได้ ส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักจะมาจากการที่บริษัทพัฒนางานร่วมกับลูกค้า ซึ่ง
จะมีต้นทุนในเรื่อง ค่าแบบ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายผลิตงานตัวอย่าง เป็นต้นทุนเพื่อลงทุนให้เกิดรายได้  
 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 61.46 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 จ านวน 
68.20  ล้านบาท  ลดลงจ านวน 6.74 ล้านบาท  บริษัทพยายามควบคุมและปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น
และไม่ก่อให้เกิดรายได้ลงตามสภาวการณ์เศรษฐกิจและตลาด  ค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่ลดลงคือ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่าไปลดหรือตัดทอนค่าจ้างพนักงาน แต่เป็นเรื่องการจัดอัตรา
ก าลังคนให้เหมาะสมกับงาน  ต้องให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง ท างานได้หลากหลายหน้าที่หลายอย่าง
มากขึ้น   เมื่อลงทุนซื้อเครื่องจักรส่วนหนึ่ง เพื่อให้สามารถช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
พนักงานแต่ละคนกจ็ะสามารถไปช่วยท างานได้หลากหลายหน้าที่ขึ้น ให้มีความรวดเร็วและผลผลิตเพิ่มขึ้น 
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ก็จะสามารถช่วยลดภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทได้  บริษัทพยายามปรับลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานเช่น เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศบริเวณอาคารส านักงาน  โดยแยกส่วนให้เครื่องปรับอากาศสามารถ
แยกการใช้งานได้ตามความจ าเป็น   
 
 ก าไรขั้นต้น จ านวน 63.12 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558  จ านวน 68.73 ล้านบาท  
ลดลง 5.61 ล้านบาท  สาเหตุที่ลดลงเนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีการจ าหน่ายทรัพย์สินออกไป จ าพวก
เครื่องจักรที่ล้าสมัยมูลค่า 2 ล้านบาทเศษ ซึ่งจะอยู่ในหมวดรายได้อ่ืน   การจ าหน่ายเครื่องจักรดังกล่าว
ออกไปท าให้มีก าไรขั้นต้นสูงเนื่องจากไม่มีต้นทุน   มีรายได้จากการเคลมประกันสินค้าที่เสียหายจากภัย
ธรรมชาติ  รวมถึงรายได้จากบริษัทย่อยที่ลดลง อันเนื่องมาจากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่ยังคงสูงอยู่ใน
ปัจจุบัน   
 
 ก าไรจากผลการด าเนินงานหลังหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว  จ านวน 
11.84 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558  จ านวน 14.35 ล้านบาท  ลดลงจ านวน 2.51 ล้านบาท  

 
  ก าไรต่อหุ้น บริษัทมีก าไรต่อหุ้น อัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ก าไรต่อหุ้น 
อัตรา 0.38 บาทต่อหุ้น ลดลง 0.06 บาทต่อหุ้น  
 
 นายพงศธัช  อัศวินวิจิตร   กรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายเรื่องรายได้และยอดขายของ
บริษัท เพิ่มเติมดังนี้ 
  
 ปัจจุบันธุรกิจของบริษัท ต้องยอมรับว่าการแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก ในส่วนแรก ผลิตภัณฑ์เดิมและ
ลูกค้าเดิมของบริษัทนั้น ต้องยอมรับว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากลูกค้ารายหลักในกลุ่มอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า  คือ ลูกค้าบริษัทพานาโซนิคและฟิลลิปส์ ท่ีมีการย้ายฐานการผลิตไปประเทศจีน  
ท าให้บริษัทได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างมาก ตามที่เคยเรียนผู้ถือหุ้นว่าปัจจุบันบริษัทได้จัดท าระบบ 
GMP/HACCP ขึ้นมาเพื่อด าเนินการเจาะตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม กลุ่มอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับการแพทย์ และกลุ่มสินค้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งบริษัทก็สามารถหาลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวมาได้ 
แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทดแทนได้ ดังนั้นนโยบายบริษัทจึงมุ่งด าเนินการรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ก่อน 
รวมทั้งขยายส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้าเดิมให้ได้ โดยร่วมกับลูกค้าท ากิจกรรมด้านคุณภาพ ด้านสังคม
รวมทั้งรักษาคุณภาพสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งจะท าให้ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
บริษัท   
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 ในส่วนผลิตภัณฑ์เดิมและลูกค้าใหม่  บริษัทก าลังท าการตลาดอย่างเต็มที่  บริษัทมีเป้าหมายไปที่
กลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์  อาหาร  สินค้าอุปโภคบริโภค   โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าชนิดซื้อเร็ว ใช้เร็ว
และมีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  นอกจากนี้แล้วบริษัทได้ร่วมมือกับคณาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ และร่วมกับส านักโลจิสติกส์กระทรวง
อุตสาหกรรม  ท าส ารวจและข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท และจัดท าโครงการเชิญ
ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ และ SME เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท จนบริษัทเริ่มได้รับค าสั่งซื้อจากกลุ่ม
ผู้ประกอบการนี้    
  
 ส่วนต่อไปคือผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างยอดขายได้ แต่บริษัทไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกความ
เพียงพอในการที่จะผลิตได้ จึงได้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจและระบบ outsource ในลักษณะซื้อมาขายไป 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเช่น ปฏิทิน ไดอารี่ กล่องลูกฟูก แผ่นฟูกที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ   ปีที่แล้วก็ประสบ
ความส าเร็จเรื่องการได้รับงานปฏิทิน ของลูกค้าบริษัทประกันแห่งหนึ่ง ซึ่งก็ช่วยสร้างยอดขายและก าไร
เพิ่มเติมให้บริษัทได้ ต้องขอขอบคุณท่านประธานกรรมการ ที่ได้ช่วยเชื่อมประสานทางธุรกิจให้ 
  
 ส่วนการขยายธุรกิจบริษัทอยู่ระหว่างการร่วมมือกับบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียง โครงการที่บริษัทให้
ความสนใจอยู่คือ โครงการ Biodegradable Microwavable Ovenable Packaging  ซึ่งสามารถสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดได้  ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่รณรงค์การงดการใช้
กล่องโฟม  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินด้านต้นทุน ราคา  การท าการตลาด  โดยเริ่มมีบริษัท sourcing
ต่างชาติที่ให้ความสนใจบ้างแล้ว ในภาพรวมบริษัทมีเป้าหมายรายได้ที่ 500 ล้านบาท ภายใน 5 ปี ต่อจาก
น้ี  ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านที่บริษัทถือว่ามีความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านบุคลากรจะเป็นส่วนส าคัญในการ
แข่งขันทางธุรกิจ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งก็คือต้องวางรากฐานธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจออนไลน์ ใหม้าก
ขึ้น  ซึ่งจากการส ารวจตลาดอเมริกาท าให้ทราบว่าคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์
เพิ่มมากขึ้น  ต่อไปบริษัทต้องพัฒนาและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เพื่อให้เกิดธุรกิจและช่องทางการตลาด
ใหม่ ๆ ขึ้นมา ซึ่งขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นได้ว่าพนักงานทุกคนจะท างานหนัก ขยัน สร้างคุณค่าและผลประโยชน์
สูงสุดให้กับบริษัท เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพิ่มมากขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้ต่อไป 
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ดังนั้น จึงถือว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงาน 
ของบริษัทและรายงานประจ าปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจ 
สอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
   
 ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดท า 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ 
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 น้ันได้แสดงรายละเอียดผลการด าเนินงานและฐานะทางการ 
เงินโดยถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบ 
แสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 
วาระนี้ บริษัทได้ส่งเอกสารเพิ่มเติม 3 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม คือ รายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต จ านวน 2 หน้า และหน้างบแสดงฐานะการเงิน หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 1 หน้า 
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ของโรงพิมพ์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีข้อมูล
ครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่มีข้อคัดค้านโต้แย้งในการส่งเอกสารดังกล่าวและยอมรับว่า
การส่งเอกสารท้ังสองฉบับนั้นถูกต้องแล้ว       
  
 ก่อนลงมติ  นายธนา  ศรีเพชร  ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้
สอบถามต่อที่ประชุม รวม 3 ข้อ ดังนี้  
 
 ข้อหน่ึง กรณีเงินฝากประจ าธนาคารในปี 2559 จ านวน 33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อยู่
มาก บริษัทมีนโยบายหรือแผนที่จะน าเงินไปลงทุนในส่วนใดหรือไม่ เพื่อให้มีผลประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 ข้อสอง กรณีบริษัทมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ๆปีที่ผ่านมา บริษัทมีหลักการในการค านวณ
ค่าเสื่อมราคาอย่างไร ประสิทธิภาพการท างานเป็นอย่างไรบ้าง  ลูกค้ามีการตอบรับอย่างไรบ้าง 
 ข้อสาม กรณีเกี่ยวกับผลประกอบการตลอดห้าปีที่ผ่านมาของบริษัท สังเกตเห็นว่ารายได้ของ
บริษัทลดลงทุกปี  มีสาเหตุมาจากอะไร  จะมีแนวทางพัฒนาอย่างไร  
 
 นายพงศธัช  อัศวินวิจิตร   กรรมการผู้จัดการ ตอบค าถามผู้ถือหุ้นดังน้ี 
 
 ข้อหน่ึง ขอเรียนว่า บริษัทได้จัดสรรเงินไปลงทุนในกองทุนเปิด ซึ่งปัจจุบันก็ให้ผลตอบแทนที่ดี
แต่ด้วยสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจในปัจุบันยังคงชะลอตัว มีความผันผวนและไม่แน่นอน โดยเฉพาะ
ราคาวัตถุดิบกระดาษมีการปรับขึ้น ตลาดกระดาษมีความผันผวนจากก าลังการผลิตของโรงงานผู้ผลิตที่
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ประเทศจีนไม่เพียงพอ เนื่องจากทางรัฐบาลจีนสั่งปิดโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
จึงอาจต้องใช้เม็ดเงินในการ stock วัตถุดิบกระดาษล่วงหน้าส าหรับค าสั่งซื้อของลูกค้าที่มีความต่อเนื่อง
และแน่นอน การลงทุนจึงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบและบริหารความเสี่ยงให้ดี ทั้งนี้บริษัทมีแผนการ
ลงทุนในหลายเรื่อง ซึ่งเรื่องหลัก ๆ จะให้ความส าคัญกับการลงทุนที่จะก่อให้เกิดรายได้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ปีนี้บริษัทมีแผนการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักร  คือ เครื่องตัดแบบกล่องตัวอย่าง 
ซึ่งจะไปสอดคล้องกับค าถามข้อที่สามว่าจะมีแนวทางพัฒนาเรื่องรายได้อย่างไร  ปัจจุบันลูกค้าจะให้บริษัท
ท ากล่องตัวอย่างก่อน หากบริษัทไม่สามารถท ากล่องตัวอย่างได้เอง  ก็จะท าให้เกิดการเสียเวลาและเสีย
โอกาสเพราะต้องว่าจ้างภายนอกท า  หากบริษัทลงทุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะท าให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วในการติดต่อและบริการลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและความประทับใจ จะ
สามารถเอาชนะใจลูกค้า 
 
 เครื่องไดคัทอัตโนมัติ  เป็นการซื้อทดแทนเครื่องปัจจุบันที่ใช้ประจ ามาแล้วกว่า 30 ปี ปัจจุบัน
ความแม่นย าถดถอยลง ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควรที่จะแข่งขันได้  ท าให้คุณภาพงานลดลง จึงพิจารณา
แล้วว่ามีความจ าเป็น การลงทุนปรับปรุงระบบ ERP ของบริษัทก็มีความจ าเป็นที่จะต้องท าและเตรียมการ
ไว้ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของ ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจดิจิตอล เพื่อที่จะสามารถท าให้
ระบบต่าง ๆ ในองค์กรสะดวก รวดเร็ว ไม่ซ้ าซ้อน สามารถติดต่อประสานงาน น าเสนอข้อมูลกับลูกค้าได้
แม่นย าและรวดเร็วขึ้น รวมถึงจะท าใหบ้ริษัทสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น  
 
 ข้อสอง พิจารณาจากประเภทของเครื่องจักร ตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ 5- 10 ปี 
เป็นไปตามหลักสากลทั่วไปของบัญชี จากการที่ลงทุนเครื่องจักรในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้เรียนผู้ถือหุ้น ท าให้
การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีขึ้น คุณภาพงานพิมพ์เป็นที่ยอมรับของลูกค้า 
 
 ข้อสาม เรื่องรายได้ของบริษัท ขอเรียนผู้ถือหุ้นว่า  ก่อนที่ผมจะเข้ามาบริหารในปี 2555 แม้ว่า
บริษัทจะมียอดขายท่ีมากกว่าในปัจจุบัน แต่ต้นทุนก็สูงด้วย ท าให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนก่อนหน้านี้
ตลอดมา  ไม่สามารถท าก าไรได้และตอบแทนผู้ถือหุ้นและพนักงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อความอยู่รอดของ
ทุกคน จึงต้องพิจารณาในด้านการท าก าไรด้วย ท าให้มีความจ าเป็นที่เราต้องหยุดธุรกิจกับลูกค้าบางรายซึ่ง
ยิ่งขายมากก็ย่ิงประสบสภาวะขาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆ เราต้องยอมรับว่าขณะนั้น เราไม่มีความพร้อมทั้ง
ทางด้านบุคลากร เครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบการท างาน ระบบคุณภาพ ที่จะแข่งขันได้ ถ้าจะขายท ายอดขาย
สูงๆ แต่ขายขาดทุนผมว่ามันง่าย  แต่หากบริษัทขายแล้วมีก าไรก็นา่จะดีกว่าเพราะจะเป็นการสร้างมูลค่า
ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดีกว่า ดังนั้นจึงต้องวางรากฐานให้แข็งแรงขึ้น ให้มีความพร้อมด้านบุคลากร  ความพร้อม
ด้านเครื่องจักรอุปกรณ์  ประสิทธิภาพการท างาน คุณภาพงาน นวัตกรรมเทคโนโลยี ระบบการจัดซื้อจัดหา
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เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันและมีก าไร  ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นว่าในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทสามารถท าก าไร
ได้ มีการจ่ายปันผลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น  ท าให้หุ้นมีมูลค่าสูงขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทมีความพร้อม
มากขึ้น ได้หาลูกค้าใหม่ ๆ ท่ีมีศักยภาพและเติบโต พนักงานทุกคนท างานหนักเพิ่มขึ้น เรียนว่าบริษัทได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตกล่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าเซ็นทรัลกรุ๊ป CRG ซึ่งจะท าให้บริษัทมียอดขาย
เพิ่มขึ้นมาได้หลัก 10 ล้านบาท อีกทั้งอยู่ระหว่างการติดต่อเสนอผลงานใหบ้ริษัท เถ้าแก่น้อย จ ากัด 
(มหาชน) และยังมีอีกหลายบริษัทใหญ่ๆในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ที่เราก าลังน าเสนออยู่  
เชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน 

 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเพิ่มเติมอีก  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติงบแสดงฐานะ 
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอหรือไม่ 
  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่ง 
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนน 
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังนี้ 
 

มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 20,255,248 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
  
 ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหัก 
ภาษีเงินได้สุทธิประจ าปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ 
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมี 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะพิจารณาจากผลการ 
ด าเนินงาน  สถานะทางการเงิน  กระแสเงินสด  รวมทั้งความเหมาะสมอ่ืน ๆ ด้วย  



 บริษัท  บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน)  
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 จากผลการประกอบการและฐานะการเงินส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2559 ที่ผ่านมา 
บริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 16,159,413 บาท จัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย
อัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิจ านวน 807,970 บาท ท าให้มีก าไรสุทธิคงเหลือที่ยังไม่จัดสรรจ านวน 
15,351,443 บาท บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมทั้งหมดจ านวน 
37,500,000 หุ้น  คิดเป็นก าไรที่น ามาจัดสรรครั้งนี้รวมเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 11,250,000 บาท หรืออัตรา
ร้อยละ 73.28 ของก าไรสุทธิ บริษัทก าหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
รับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนหุ้นวันที่ 16 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2560  
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมตวิ่าจะอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 9
พฤษภาคม 2560 ตามที่เสนอหรือไม่ 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมตอินุมัติใหจ้่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 
โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ 
หุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  ดังน้ี 
 
 
 

มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 20,255,248 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

 
 
 
 
 
 



 บริษัท  บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน)  
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วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
 ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็
ได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
จ านวน 4 ท่าน ดังนี้   
  1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์  
  2. นายจักกพงศ์  ณ บางช้าง  
  3. นายสุนทร  พจน์ธนมาศ   
  4. นายพงศธัช  อัศวินวิจิตร   
 
 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม  เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการมายังบริษัท 
ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึงได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ 
ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้วคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกต้ัง
กรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ 
 
  1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์  
  2. นายจักกพงศ์  ณ บางช้าง  
  3. นายสุนทร  พจน์ธนมาศ   
  4. นายพงศธัช  อัศวินวิจิตร   
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งบุคคลที่
เสนอชื่อท้ัง 4 คน คือ นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์  นายจักกพงศ์  ณ บางช้าง  นายสุนทร  พจน์ธนมาศ   
นายพงศธัช  อัศวินวิจิตร ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึงหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือก
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ในช่องแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด หรือช่องการแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  
 



 บริษัท  บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน)  
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังนี้ 
 

1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมาก 

 
มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
เห็นด้วย 20,255,248 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
 

2. นายจักกพงศ์  ณ บางช้าง (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
 

มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 20,255,248 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

 
3. นายสุนทร  พจน์ธนมาศ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

 
 
 
 
 
 
 

 

มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 20,255,248 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 



 บริษัท  บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน)  
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4. นายพงศธัช  อัศวินวิจิตร (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
 

มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 20,255,248 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม 
 
 เนื่องด้วยบริษัทมีแผนธุรกิจมุ่งเน้นเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มี
ความเหมาะสมกับตลาดในปัจจุบัน  และสามารถแข่งขันทางการค้าได้ดียิ่งขึ้น  บริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญ  
ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเทคโนโลยีในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เหมาะสมที่จะมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้
สามารถแข่งขันทางการค้าได้ดียิ่งขึ้น  มาร่วมเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน  ซึ่งจะท าให้กรรมการบริษัท
เพิ่มขึ้นจาก 12 คน เป็น 13 คน  และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แล้วว่า ดร.ณัฐสิทธิ์  เจียรวัฒน์ชัย  มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อข้อบังคับ
ของบริษัทที่ได้ก าหนดไว้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้ง         
ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย  เข้าเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมตามที่เสนอหรือไม่ 
  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้ ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย เข้าเป็นกรรมการใหม่
เพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 บริษัท  บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน)  
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มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 20,255,248 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

 
วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
  

 ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดและค านึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ 
เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 ในวงเงินจ านวน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้าน
เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้ 
  1. ให้กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละ 30,000 บาท โดยให้
ประธานกรรมการได้รับเบ้ียประชุม 40,000 บาท รองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุม 35,000 บาท 
  2. ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบ้ียประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละ 15,000 บาท โดย
ให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเบ้ียประชุม 30,000 บาท  
  3. ให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม ราย
ละ 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้รับเบ้ียประชุม 30,000 บาท 
  กรณีวงเงินที่ก าหนด 1,950,000 บาท ได้จัดสรรจ่ายเป็นเบี้ยประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่
เพียงพอให้การประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคราวถัดไป ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรณี
วงเงินที่ก าหนดไว้ 1,950,000 บาทได้จัดสรรเป็นเบี้ยประชุมแล้ว ยังมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการ
บริษัทมีสิทธิจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอ่ืนให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม 
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2560 ตามที่เสนอหรือไม่ 
 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ   
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ดังนี้ 
 



 บริษัท  บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน)  
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มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 20,255,248 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

 
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากส านักงานตรวจสอบบัญชีเปรียบเทียบกัน โดยมี
หลักการพิจารณาจาก ความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและทีม
สนับสนุน  นอกจากนี้ยังได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประกอบด้วย  จึงเห็นสมควรให้แต่งต้ัง 
บริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอสท์ จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 
 ดร.วิรัช อภิเมธีธ ารง    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 ใน  
     รอบ 5 ปีที่ผ่านมาเป็นผู้ลงลายมือชื่อ  
     ในงบการเงินของบริษัท เป็นระยะ   
     เวลา 3 ปี ในปี 2556 ปี 2557 และปี  
     2558 
     และ/หรือ 
 นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    
     3196 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้  
     ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท   
     และ/หรือ 
  นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์              ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 ใน 
      รอบ 5 ปี ที่ผ่านมาเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
      ในงบการเงินของบริษัทปี 2559 
      และ/หรือ 
 



 บริษัท  บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน)  
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 นายปรีชา สวน     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 ใน  
     รอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลง 

       ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 
 
 โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้
บริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท 
ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ท าหน้าที่แทนได้ โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560
จ านวน 1,313,000 บาท โดยก าหนดค่าสอบบัญชีรายปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จ านวน 
945,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่า
สอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 368,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จ ากัด และผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ท า
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์  
จ ากัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยส าหรับปี 2560 ด้วย 
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
บัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 ตามที่เสนอหรือไม่ 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ลงมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จ ากัด และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังนี้ 
 

มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 20,255,248 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

  
 



 บริษัท  บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน)  
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วาระที ่9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
 

 ผู้ด าเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามอื่นใด
หรือไม่  หากมีให้สอบถามได้ในที่ประชุม 
      
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมอีก   ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560  เวลา 11.05 น.      
 

   ลงชื่อ............................................. 
             ( นายธีระพงษ์  อัศวินวิจิตร ) 
        ประธานที่ประชุม 
 
   ลงชื่อ.............................................. 
                                                  (นายธีระพล  มะลิกุล ) 
        เลขานุการบริษัท 
 

ลงชื่อ........................................... 
 ( นายณัฐวุฒิ  กลิ่นนรันดร์) 
    ผู้จดบันทึกการประชุม 


