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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ประจาํปี 2563 
บร ิษัท ไทยนิปปอนร ับเบอรอ์ ินดสัตร ี จาํกัด (มหาชน) หร ือ  TNR 

 
วัน เวลา และสถานทปีระชุม 

จัดการประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร  
ชนั 6 เลขที 1 ถนนเจรญิราษฎร ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายมีชยั วีระไวทยะ ประธานกรรมการบรษัิท 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดัสตรี จาํกัด (มหาชน) เป็นประธานในทีประชุม 
(“ประธานฯ”)  

โดยก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พิธีกรไดก้ล่าวตอ้นรบัผู้ถือหุ้นและแจ้งว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยใน
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสั COVID-19 ซึงกระทรวงสาธารณสขุไดป้ระกาศใหเ้ป็นโรคติดต่ออนัตรายตาม
พระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 บริษัทฯ จึงติดตามสถานการณอ์ย่างใกลชิ้ด และห่วงใยสขุภาพและความปลอดภยัของ
ผูถื้อหุน้ทกุท่าน โดยบรษัิทฯ ไดก้าํหนดมาตรการและแนวปฏิบติั สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ดงันี 

1.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีผ่านการคัดกรองแลว้ และประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ขอความ
รว่มมือกรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาทีเขา้ร่วมประชุม กรุณาลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลล์า้งมือ 
หลีกเลียงการสมัผัสบริเวณใบหนา้ (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จาํเป็น หลีกเลียงการใช ้สมัผัส สิงของร่วมกับผูอื้น และหากมีไข ้
อาการไอ จาม มีนาํมกู เจบ็คอ หายใจเหนือยหอบ ขอความกรุณาออกจากหอ้งประชมุผูถื้อหุน้ 

2.  เพือใหก้ารประชุมใชเ้วลาสนั กระชับ และลดความเสียงจากการแพร่ระบาดของโรค (บริษัทฯ จาํกัดระยะเวลา
ประชมุเรมิตงัแต่ 14.00-15.00 น. ไม่เกิน 1 ชวัโมง) หากผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม ขอความกรุณาผูถื้อหุน้เขียนใส่กระดาษ โดยระบ ุ        
ชือ นามสกลุ ผูถื้อหุน้ทีมาดว้ยตนเองหรอืรบัมอบอาํนาจและยกมือขนึ จะมีเจา้หนา้ทีไปเก็บกระดาษคาํถาม แทนการสอบถาม
ทางไมโครโฟน โดยบรษัิทฯ จะจดัเตรยีมกระดาษและปากกาให ้สาํหรบัคาํถามทีไม่ไดต้อบในหอ้งประชมุ จะแสดงคาํตอบบน
เวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ 

3.  บริษัทฯ งดการแจกอาหาร งดเสิรฟ์เครืองดืม ชา กาแฟ แต่จะจัดเตรียมนาํดืม และนาํผลไม ้ในบรรจุภัณฑปิ์ด
มิดชิดไวร้บัรอง ท่านละ 1 ชดุ และขอใหง้ดรบัประทานอาหารในบริเวณทีจดัการประชุมโดยเด็ดขาด เพือลดโอกาสเกิดความ
เสียงแพรก่ระจายของเชือไวรสั 

4.  ในระหว่างรอผลการนับคะแนน ซึงอาจใช้เวลาเล็กนอ้ย ประธานฯ จะดาํเนินการประชุมในวาระอืนไปก่อน 
อยา่งไรก็ตาม จะมีการประกาศผลคะแนนในทกุวาระใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดท้ราบก่อนเสรจ็สินการประชมุ  

 

 

 



 

หนา้ 2 ของ 17 

 

ทงันี ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัที 3/2563 เมือวนัที 14 พฤษภาคม 2563 ไดมี้มติอนมุติัจดัการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563  ในวันพฤหัสบดีที 2 กรกฎาคม 2563  โดยกาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (Record Date) ในวนัที 28 พฤษภาคม 2563 ตามทีไดส้่งหนงัสือเชิญประชุมแก่ผูถื้อหุน้ โดยมี
ระเบียบวาระการประชมุตามหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี 

วาระที 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562  
วาระที 2   พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ประจาํปี 2562  
วาระที 3   พิจารณาอนมุติังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ สาํหรบัปี สินสดุวนัที          

31 ธนัวาคม 2562 
วาระที 4  พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ สาํหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562  
วาระที 5   พิจารณาอนมุติัการเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
วาระที 6   พิจารณาอนมุติัการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทฯ             

ประจาํปี 2563  
วาระที 7   พิจารณาอนมุติัการแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและการกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563  
วาระที 8   พิจารณาเรอืงอืน ๆ (ถา้มี) 

กรรมการบร ิษัททเีข ้าร ่วมประชุม 

1. คณุมีชยั วีระไวทยะ                   ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
2. คณุอมร ดารารตันโรจน ์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร /                                    

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. คณุสมศกัดิ ดารารตันโรจน ์     กรรมการ  
4. คณุโกมล ดารารตันโรจน ์     กรรมการ 
5. นายแพทยน์พรตัน ์พานทองวิรยิะกลุ     กรรมการ / กรรมการอิสระ 
6. คณุศิรนินัท ์ ดารารตันโรจน ์                 กรรมการ / รองประธานกรรมการบรหิาร 
7. คณุสวิุทย ์อรุณานนทช์ยั ประธานกรรมการตรวจสอบ /                                                        

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ  
8. คณุอมัพร ปรุนิทวรกลุ     กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน /  

       กรรมการอิสระ 
ผู้บร ิหารทเีข ้าร ่วมประชุม 

      1.  คณุเกศณี วรรณเกษม    ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  
      2.  คณุปฐมพงศ ์ชพูยคัฆ ์     ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ  
      3.  คณุทศพร นิลกาํแหง       ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคนิค 
      4.  คณุสเุมธ มาสลีิรงัสี   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
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ผู้สอบบัญชีจากบร ิษัท ไพร ้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด  

1. คณุกฤษณ ์ชชัวาลวงศ ์ 
2. คณุนรุตม ์ลมิปิวรรณ  

ทปีร ึกษากฎหมายจากบร ิษัท สาํนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จาํกัด 

1. คณุชาตร ีตระกลูมณีเนตร  

โดยมีคณุวิภาดา ศกัดิศร ีตวัแทนจากบรษัิท สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จาํกดั ทาํหนา้ทีเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน 
เพือสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกิจการทีดีของบรษัิทฯ 

ก่อนเรมิการประชมุ พิธีกรไดชี้แจงใหที้ประชมุทราบ ดงันี  

ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงตามจาํนวนหุน้ทีตนถืออยู่ โดยมีคะแนนเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง เพือความสะดวก
รวดเรว็ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เจา้หนา้ทีจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
ส่วนบัตรลงคะแนนทีออกเสียงเห็นดว้ย เจา้หนา้ทีจะเก็บบัตรลงคะแนนทงัหมดหลงัจบการประชุม เมือผูถื้อหุน้ลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนนแลว้ ในกรณีทีไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสียง ขอใหช้บูตัรลงคะแนนของท่านและสง่บตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ทีเก็บ 
เพือนาํไปนบัคะแนนทีจดุนบัคะแนน 

ทงันี คะแนนเสียงทีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึงประธานฯ จะแจง้ใหที้ประชุมทราบ 
ในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง  

การลงคะแนนทีถือวา่เป็นบตัรเสยี มีดงันี  

1. บตัรลงคะแนนทีมีการทาํเครอืงหมายเกินกวา่หนงึช่อง  

2. บตัรลงคะแนนทีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3. บตัรลงคะแนนทีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชือกาํกบั และ  

4. บตัรลงคะแนนทีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงทีมีอยู่ 

 บริษัทฯ ใชร้ะบบบารโ์คด้ในการนับคะแนนเสียง โดยในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนาํ
คะแนนเสียงทีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของแต่ละวาระ หักออกจากจาํนวนเสียงทังหมดของผูเ้ขา้ประชุม และใหถื้อว่า
จาํนวนคะแนนทีเหลือเป็นคะแนนของการออกเสียงเห็นดว้ยในวาระนัน ๆ เมือรวมคะแนนครบถ้วนแลว้ จะแสดงจาํนวน
คะแนนเสยีงทงัหมดของวาระนนั ๆ ทีหนา้จอของหอ้งประชมุ พรอ้มแจง้มติของวาระนนั 

อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอใหที้ประชมุดาํเนินการ
พิจารณาในวาระถดัไปก่อน เพือใหก้ารประชมุดาํเนินไปอย่างต่อเนือง และเมือเจา้หนา้ทีไดต้รวจนบัคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
จงึแจง้ทีประชมุทราบผลการนบัคะแนนและมติการประชมุ  
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จากนนัพิธีกรแจง้ว่า มีผูม้าร่วมการประชุมทงัสิน 45 ราย โดยเป็นผูถื้อหุน้ทีมาดว้ยตวัเอง จาํนวน 28 ราย และเป็น
ผูร้บัมอบฉันทะ จาํนวน 17 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ทงัสิน 140,441,994  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 46.8140 ซึงครบเป็นองคป์ระชุม
ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

 จากนนั ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และเปิดการประชุมและกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทุกท่านทีสละเวลามารว่ม
ประชมุ และมอบหมายใหค้ณุอมร ดารารตันโรจน ์ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร เป็นผูด้าํเนินการประชมุ 

 คณุอมร ดารารตันโรจน ์ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน โดยไดชี้แจงต่อทีประชุมในเรืองต่าง ๆ 
ดงันี  

 ขณะนีถือเป็นสถานการณที์เป็นวิกฤตของมวลมนษุยชาติ จากการเกิดโรคระบาดซงึไม่คาดวา่จะเกิดขนึ สิงทีทาํไดคื้อ
เพิมความระมดัระวงัโดยการเวน้ระยะห่างทางสงัคม สาํหรบับรษัิทฯ ไดร้บัผลกระทบในเรอืงของการเดินทางขา้มประเทศไปพบ
และเจรจากับลูกคา้และคู่คา้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายตลาด ลูกคา้หรือคู่คา้บางรายบริษัทฯ เริมตน้เจรจากัน 
ครงัแรก ก็สง่ผลใหก้ารเจรจาขยายธุรกิจตอ้งเลือนออกไป  

 อย่างไรก็ตาม คาดวา่ภายใน 2-3 เดือนนี น่าจะเรมิเปิดประเทศได ้ประเทศแรกทีบรษัิทฯ จะเดินทางไปคือประเทศจีน 
โดยบริษัทฯ ไดต้ังสาํนกังานเพือดาํเนินธุรกิจ และเพือขยายตลาดออนไลนแ์ละออฟไลน ์ภายใตก้ลยุทธใ์หม่ Sex Wellness 
Exercise และอีกประเทศคือ สหรฐัอเมริกา หลงัจากเริมขยายตลาดไดส้าํเร็จในปีทีผ่านมา โดยนาํสินคา้วางจาํหน่ายในหา้ง
วอลลม์ารท์แลว้ 2,000 สาขา ถือว่าประตูอเมริกาเปิดแลว้ และเมือวนัที 1 กรกฎาคมทีผ่านมาไดส้่งสินคา้ทางเรือเพือขยาย
จาํนวนหน่วยสินคา้ทีวางขายเป็น 12 SKUs จากเดิม 4 SKUs และไดต้าํแหน่งการจัดวางสินคา้ทีดีในบริเวณกลางเชลฟ์  
จึงมนัใจวา่บรษัิทฯ จะสามารถขยายตลาดในอเมริกาไดดี้ เนืองจากมีแบรนดที์แข็งแรงและไดร้บัความรว่มมือจาก PLAYBOY 
ENTERPRISE ในการโฆษณาสินคา้ และรูปลักษณ์ดีไซนข์องบรรจุภัณฑ์ก็ใหค้วามรูส้ึกพรีเมียม คาดหวังว่าตังแต่ปีหน้า  
บรษัิทฯ จะขยายตลาดสหรฐัอเมรกิาไดเ้พิมมากขนึ  

 นอกจากนี ขอขอบคณุพนกังานทกุคนทีดแูลรกัษาตนเอง จึงสามารถเดินเครืองจกัรไดท้กุวนัโดยไม่มีวนัหยดุ อย่างไร
ก็ดีภายใตส้ถานการณ์โรคระบาด บริษัทฯ ไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไดผ้ลิตแอลกอฮอลเ์จลฆ่าเชือโรคเป็นสินคา้ใหม่และ
สง่ออกไปต่างประเทศ ขณะนีกาํลงัพดูคยุกบัพารท์เนอรใ์นประเทศญีปุ่ นเพือส่งแอลกอฮอลลล์า้งมือผ่านกระทรวงสาธารณสขุ 
เพือใชใ้นโรงพยาบาลต่าง ๆ นอกจากนี มีสินคา้ใหม่อีกตัวทีจะเป็น Normal Life คือทีคลุมถุงยางอนามัย สามารถใชส้วม
ไมโครโฟนเพือป้องกนัเชือโรค  

หลังจากคุณอมร ดารารตันโรจน  ์กล่าวชีแจงต่อทีประชุม ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี 

วาระท  ี1  พจิารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้น ประจาํปี 2562 

  พิธีกรชีแจงต่อทีประชมุว่า บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ซงึประชมุเมือวนัที 
12 เมษายน 2562 โดยจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทร ัพยฯ์ ”) ภายในระยะเวลา 14 วัน นบัแต่
วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัท (www.tnrcondom.com) เพือเป็นขอ้มลูแก่ผูถื้อหุน้และ 
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นักลงทุนทัวไป ซึงไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดขอแกไ้ขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 1 ของหนังสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 
2562 ซงึประชมุเมือวนัที 12 เมษายน 2562 เนืองจากไดมี้การบนัทกึไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น โดยการลงมติวาระนีจะตอ้งไดร้บั
การรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีประชมุ รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี 

 เห็นดว้ย      141,040,999  เสียง       คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000  

              ไม่เห็นดว้ย           0  เสยีง       คิดเป็นรอ้ยละ      0.0000 

 งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ             0.0000  

 ของจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท  ี2  พจิารณาร ับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบร ิษัทฯ  และบร ิษัทย่อย ประจาํปี 2562 

คณุสเุมธ มาสลิีรงัสี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี 

คุณสุเมธ มาสิลีรงัสี ชีแจงผลการดาํเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทฯ ต่อทีประชุม ดังนี ยอ้นหลังไปในปี 2561 
บริษัทฯ ไดเ้ขา้ซือธุรกิจของบรษัิท บ๊อก เอเชีย กรุป๊ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั เมือวนัที 1 กนัยายน 2561 และนาํรายไดม้ารวม
เป็นรายไดร้วมของกลุ่มบริษัทฯ ทาํใหร้ายไดร้วมในปี 2561 อยู่ที 1,535 ลา้นบาท เติบโต 18.7% ส่วนในปี 2562 มีรายได้
รวมอยู่ที 1,743 ลา้นบาท เติบโตขึน 13.6% จากปีก่อน โดยมีรายไดจ้ากบริษัทบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด 
จาํนวน 204 ลา้นบาท รวมในงบการเงินรวม และมีกาํไรสทุธิรวมจาํนวน 100 ลา้นบาท ขณะทีฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 
ในปี 2562 เป็นดงันี  

 - สนิทรพัยร์วม 2,009 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 อยูที่ 1,988 ลา้นบาท 

 - หนีสินในปี 2562 อยูที่ 781 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 ทีมีหนีสิน 800 ลา้นบาท 

 - สว่นของเจา้ของปี 2562 อยูที่ 1,227 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 อยูที่ 1,188 ลา้นบาท           
 

ทงันี รายละเอียดของแต่ละรายการมีดงันี เรมิจากสินทรพัยร์วมของบรษัิทฯ ปี 2562 จาํนวน 2,009 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

- ลกูหนี 697 ลา้นบาท คิดเป็น 34% ของสินทรพัยร์วมทงัหมด  

 - สนิทรพัยถ์าวร 604 ลา้นบาท คิดเป็น 30% ของสินทรพัยร์วมทงัหมด  

 - สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 456 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 23% ของสินทรพัยร์วมทงัหมด  
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 - สนิคา้คงเหลือ 168 ลา้นบาท คิดเป็น 8% ของสินทรพัยร์วมทงัหมด และ 

 - รายการสินทรพัยร์วมอืนๆ อยูที่ 84 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 5%  

ขณะที สินทรพัยร์วม ปี 2561 อยูที่ 1,988 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  
 

- ลกูหนีการคา้ 549 ลา้นบาท จะเห็นไดว้า่ในปี 2562 ลกูหนีของบรษัิทฯ เพิมขนึมาประมาณ 148 ลา้นบาท สาเหตจุาก
รายไดไ้ตรมาส 4/2562 อยู่ที 541 ลา้นบาท เป็นยอดขายสูงสุดใหม่ของบริษัทฯ ตังแต่เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์เทียบกบัรายไดไ้ตรมาส 4/2561 ทีทาํได ้448 ลา้นบาท  

- สินทรพัย์ถาวรปี 2561 อยู่ที 667 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่าในปี 2562 สินทรพัย์ถาวรลดลง ประมาณ 63 ลา้นบาท  
ซึงเกิดจากการบันทึกค่าเสือมราคาในปี 2562 ประมาณ 110 ลา้นบาท และกลุ่มบริษัทฯ ลงทุนเครืองจักรและ
อุปกรณ์เพือปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพิมขึน 47 ลา้นบาท ใหภ้าพรวมสินทรพัยถ์าวรในปี 2562 ลดลงจาก 
ปีก่อน 63 ลา้นบาท  

- สินทรพัย์ไม่มีตัวตน ในปี 2561 อยู่ที 479 ลา้นบาท เทียบกับปี 2562 อยู่ที 456 ลา้นบาท เนืองจากมีการบันทึก 
ค่าตัดจาํหน่ายค่าอนุญาตการใชส้ิทธิ PLAYBOY หลังไดร้บัสิทธิเมือปี 2561 โดยมีค่าตัดจาํหน่ายปีละประมาณ  
23 ลา้นบาท  

 - สินคา้คงเหลือปี 2562 เพิมขึนจากปี 2561 ประมาณ 9 ลา้นบาท สาเหตทีุสินคา้คงเหลือเพิมขึนเนืองจากการเพิมขึน
ของวตัถดิุบเพือเตรยีมความพรอ้มการผลิตตอ่เนืองในปีนี (ปี 2563)  

- ส่วนรายการสินทรพัยร์วมอืน ๆ ในปี 2561 อยู่ที 134 ลา้นบาท เทียบกับปี 2562 อยู่ที 84 ลา้นบาท สาเหตทีุลดลง
เนืองจากรายการเงินสดลดลง และภาษีมลูค่าเพิมทีสามารถขอคืนไดเ้ต็มจาํนวนในปีทีผ่านมา 

ลาํดบัถดัมา รายการหนีสินรวมของกลุม่บรษัิทฯ ปี 2562 อยูที่ 781 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  
 
 

 - เงินกูยื้ม 478 ลา้นบาท คิดเป็น 61% ของหนีสินรวมทงัหมด  

 - เจา้หนี 213 ลา้นบาท คดิเป็น 27%  

 - ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 56 ลา้นบาท คิดเป็น 7% และ 

 - หนีสินอืน ๆ 34 ลา้นบาท  

เมือเปรยีบเทียบกบัปี 2561 มีหนีสินรวม 800 ลา้นบาท ซงึประกอบดว้ย  
 

 - เงินกูยื้ม 336 ลา้นบาท และเจา้หนี 392 ลา้นบาท โดยสาเหตุทีเจา้หนีในปี 2561 อยู่ในระดบัสงูเนืองจากบริษัทได้
สิทธิการใชแ้บรนด ์PLAYBOY ในวงเงิน 15 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยแบ่งเงือนไขการชาํระเงินเป็น 2 งวด งวดแรกชาํระ
ปี 2561 จาํนวน 10 ลา้นเหรยีญสหรฐั และงวดที 2 ชาํระปี 2562 จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรฐั ดงันนัในปี 2561 จึงกู้
เงินจากธนาคารบางส่วนเพือชาํระค่าการใชส้ิทธิงวดแรก ทาํใหสิ้นปี 2561 มีหนีคงคา้งในบญัชี 5 ลา้นเหรียญสหรฐั     
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ทาํใหย้อดเจ้าหนีเพิมขึนเป็น 392 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทฯ ไดช้าํระค่าการใช้สิทธิส่วนทีเหลือ         
5 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยกูย้ืมจากธนาคารบางสว่น และทาํใหใ้นปี 2562 มีเจา้หนีลดลง ขณะทีเงินกูยื้มเพิมสงูขนึ 

- ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงานปี 2561 อยู่ที 37 ลา้นบาท ปี 2562 เพิมขึนเป็น 56 ลา้นบาท สาเหตุทีเพิมขึน
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเพิมขึนประมาณ 10 ลา้นบาท เกิดจากรายการพิเศษตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงงานที
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา สาํหรบัพนกังานอายงุานเกิน 20 ปี เงินเกษียณอายจุะถกูปรบัเปลียนจาก 300 วนัเป็น 
400 วนั ทาํใหห้นีสินของบรษัิทฯ เพิมขนึ สว่นทีสองอีก 9 ลา้นบาท เพิมขนึตามอายงุานของพนกังานทีเพมิขนึ  

- รายการหนีสินรวมอืนของกลุม่บรษัิทฯ ไม่มีการเปลียนแปลงทีเป็นสาระสาํคญั  

สาํหรบัผลการดาํเนินงานของงบการเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ 

 - รายไดข้อง TNR ปี 2562 อยูที่ 1,555 ลา้นบาท เพิมขนึ 6.5%  

 - กําไรขันต้นประมาณ  400 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 25.7% จากยอดขาย เทียบกับปี  2561 มีอัตรากําไรขันต้น           
อยูที่ 21.2%  

- กาํไรสทุธิปี 2562 อยู่ที 133 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราสว่น 8.6% ของยอดขาย เทียบกบัปี 2561 อยูที่ 7.4% จะเห็นไดว้า่   

ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ เตบิโตมาตลอดในช่วง 2-3 ปีทีผา่นมา  

ทงันี รายไดง้บการเงินเฉพาะกิจการของ TNR จาํนวน 1,555 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

 - รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM (รบัจา้งผลิต) 776 ลา้นบาท คดิเป็นประมาณ 50% ของยอดขาย  

 - รายไดจ้ากงานเทนเดอร ์(ประมลู) 350 ลา้นบาท คิดเป็น 22.5%  

 - แบรนด ์PLAYBOY มียอดขาย 287 ลา้นบาท คิดเป็น 18%  

 - แบรนด ์ONETOUCHTM ขายได ้139 ลา้นบาท คดิเป็น 9%  

อยา่งไรก็ตาม สาํหรบัปี 2561 ปิดยอดขาย 1,460 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

 - รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM 984 ลา้นบาท  

 - รายไดจ้ากงานเทนเดอร ์271 ลา้นบาท  

 - แบรนด ์PLAYBOY มียอดขาย 76 ลา้นบาท  

 - แบรนด ์ONETOUCHTM ขายได ้128 ลา้นบาท  
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 สาํหรับในปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนยอดขายเปลียนแปลง โดยสังเกตได้จากยอดขายสินค้า Own Brand ได้แก่ 

PLAYBOY และ ONETOUCHTM มียอดขายเพิมขึนมากจากปี 2561 สอดคลอ้งกับนโยบายบริษัทฯ ทีตอ้งการให ้PLAYBOY 

เป็นแบรนดบ์กุเบิกตลาดโลกใหแ้ก่บรษัิทฯ และเนน้การขายแบรนด ์ONETOUCHTM เพิมขึน เนืองจากสามารถสรา้งอตัรากาํไร

สงูกวา่และสรา้งผลตอบแทนทีดีแก่ผูถื้อหุน้  

นอกจากนี อยากเรียนผู้ถือหุ้นทราบว่า ตังแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Key Milestone หลัก  ๆ ทีบริษัทฯ  
ทาํเพือสง่เสริมรายไดที้เติบโตในรอบปีทีผ่านมานนั มีดงันี 

- ปี 2559 เปิดตวัถงุยาง ONETOUCHTM รุน่ 003 เป็นถงุยางอนามยัจากนาํยางธรรมชาติทีบางทีสดุในโลก ณ ขณะนนั 
และเป็นความภมิูใจของบรษัิทฯ ในการพฒันาผลติภณัฑ ์ 

- ปี 2560 ประกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มการต่อตา้นทจุรติ  

- ปี 2561 เป็นปีแห่งการลงทนุ ในเดือนเมษายนไดส้ิทธิแบรนดไ์ลเซนส ์PLAYBOY เดือนกันยายน 2561 เขา้ซือกิจการ 
บรษัิท บ๊อกเอเชีย กรุป๊ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 

- ปี 2562 เป้าหมายคือ การเจาะตลาดอเมริกาใหไ้ด ้ดงันนั จดุหมายแรกคือนาํสินคา้เขา้ไปจาํหน่ายในหา้งวอลลม์ารท์ 
ส่วนออนไลนจ์ะเขา้ตลาดผ่านเว็บ Amazon ซึงบริษัทฯ สามารถทาํไดส้าํเร็จและทาํใหย้อดขาย PLAYBOY เติบโต
กา้วกระโดด  

ส่วนตลาดในประเทศไทยก็สามารถนาํ PLAYBOY วางจาํหน่ายในช่องทางออนไลนต์่างๆ เช่น ลาซาดา้ ช้อปปี     
เป็นตน้ ส่วนประเทศจีน ไดต้งับริษัทย่อย TNR Beijing เพือรองรบัขยายตลาดในอนาคต และปิดปี 2562 ดว้ยการ 
นาํถงุยางอนามยั PLAYBOY ขายผ่านช่องทางตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมตั ิ

- ปี 2563 คียไ์ฮไลตเ์รมิตน้ตงัแตช่่วงตน้ปี บรษัิทฯ มีจดักิจกรรมถงุยางอนามยั ONETOUCHTM ครบรอบ 20 ปี และเป็น
ความภมิูใจของบรษัิทฯ ถดัมาเดือนเมษายน PLAYBOY เปิดตวัถงุยางอนามยัรุน่ใหม่ Sweet Love รุน่ลิมิเตด็ อีดิชนั 
จาํหน่ายทางออนไลนเ์ท่านนั ความพิเศษคือในกล่องบรรจุ 12 ชิน 6 รสชาติ เช่น มิกซฟ์รุ๊ต ฮันนี โคล่า ช็อกโกแลต    
เลม่อน และ สตอรวเ์บอรร์ ี ไดมี้ยทูปูเบอรห์ลายๆ ท่านนาํไปรวิีวแลว้บอกวา่รสชาติพรเีมียม ขณะเดียวกนั PLAYBOY 
ยงัรุกตลาดต่อเนือง นาํสินคา้เขา้ไปจาํหน่ายในช่องทางต่าง ๆ ไดม้ากขึน อาทิ ในสถานีบริการนาํมัน ปตท., PTG,           
Top supermarket, Tesco Lotus, Gourmet market ฯลฯ และสดุทา้ย ในวิกฤตก็ยงัมีโอกาส ทางบริษัทฯ ไดเ้ปิดตวั
ผลิตภัณฑ์ใหม่เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชือหลังเกิดโรคระบาด COVID-19 ภายใต้แบรนด  ์“เพียวริเออร”์ ซึงเริมวาง
จาํหน่ายแลว้  

สําหร ับวาระนีเป็นการแจ้งเพ ือทราบ  จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในทีประชุม  จากนันพ ิธ ีกร เปิดโอกาสให ้ผู้ถ ือห ุ้น     
ไดซ้กัถาม 

 

 



 

หนา้ 9 ของ 17 

 

ผูถ้าม:  คณุฐิตพิงศ ์โสภณอดุมพร : ผลประกอบการของบ๊อก เอเชีย ปี 2562 เป็นอยา่งไร 

ผูต้อบ:  คณุสเุมธ: ยงัไม่เป็นทีน่าพอใจนกั สาเหตมุาจากมีการปรบัเปลียนแผนการตลาด เพราะวา่เดิมไม่ไดร้บังานพรเีมียม ทาํ
ใหไ้ดอ้ตัรากาํไร คอ่นขา้งตาํ ตอ่มาในปี 2562 ไดเ้รมิปรบัปรุงคณุภาพการผลิตเพือรองรบังานผลิตบรรจภุณัฑที์พรเีมียม
ขนึ เพอืเพิมอตัรากาํไร ในปีทีผ่านมาจงึเป็นปีปรบัปรุงการผลิตเพือรองรบัปีนี 

ผูถ้าม:  คณุฐิติพงศ ์: ผลประกอบการ TNR 6 เดือนแรกของปีนีแนวโนม้เป็นอยา่งไร และครงึปีหลงัปรบัแผนอย่างไรบา้ง 

ผูต้อบ: คณุสเุมธ: ใหด้แูนวโนม้ของผลประกอบการไตรมาส 1/2563 เป็นพืนฐาน บรษัิทฯ มีรายไดแ้ละผลกาํไรสงูขนึ และอตัรา
แลกเปลยีนไม่มีผลกระทบ อย่างเป็นสาระสาํคญั  

ผูถ้าม: คณุมานะ กรรณเลขา : PLAYBOY มีพฒันาการตลาดและการขายอยา่งไร โดยเฉพาะจีน อเมรกิาและประเทศอืน ๆ  

ผูต้อบ: คณุอมร : เนน้การขยายตลาดตา่งประเทศ ในส่วนแบรนด ์ONETOUCHTM มีเป้าหมายในตลาด CLMV และประเทศ
ไทย โดยในไทยถา้วดัจากปรมิาณการขาย (จาํนวนชิน) ONETOUCHTM ขนึเป็นอนัดบั 1 โดยรุน่ทีขายดีทีสดุในไทยคือ
รุน่ Happy ราคาจงูใจ และไดเ้ขา้สู่ตลาดเมียนมา และเขา้ตลาดเวยีดนามแตปั่จจบุนักาํลงัปรบักลยทุธใ์หม่ สปป.ลาว 
กมัพชูา ก็กาํลงัเขา้ไปทาํตลาด  

ส่วนแบรนด์ PLAYBOY ถูกวางตาํแหน่งเป็นโกลบอลแบรนด์ ตลาดใหญ่ทีสุดคือสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเน้น             
2 ประเทศนีก่อน โดยอเมริกาเป็นแหล่งกาํเนิดแบรนดเ์พลยบ์อย และจะเป็นใบเบิกทางสูก่ารขยายตลาดทวัโลก โดยใน
อเมริกาสามารถนาํสินคา้จาํหน่ายในวอลลม์ารท์ ถือว่าเป็นการเปิดประตตูลาดในอเมริกา ซึงนาํสินคา้เขา้ไปจาํหน่าย
ยากทีสุด ตลาดอเมริกาหินทีสุด  และถุงยางอนามัยต้องตรวจสอบละเอียดเพราะเป็นเครืองมือแพทย์ โดย              
วอลลม์ารท์ทดสอบสินคา้บริษัทฯ มาแลว้เป็นเวลา 1 ปี เริมตน้จาก 4 SKUs จาํหน่ายใน 2,000 สาขา จากทังหมดมี
ประมาณ 4,200 สาขา และวนันีสินคา้ไดอ้อกจากท่าเทียบเรือแหลมฉบงัแลว้ คาดว่าอีก 1-2 เดือนจะถึงสหรฐัอเมรกิา 
และในเดือนกนัยายนนี PLAYBOY ก็จะไดว้างจาํหน่ายในวอลลม์ารท์ทกุสาขา รวม 12 SKUs ก็มนัใจวา่เมือเห็นสินคา้
แลว้ PLAYBOY ไม่ไดแ้พแ้บรนดอ์นัดบั 1 และ 2 ของอเมริกา และจดุเด่นของ TNR คือสามารถผลิตถงุยางอนามยัได้
หลากหลายรุน่แบบเดียวกบัทีคูแ่ข่งผลิตได ้และเชือวา่ภายในระยะเวลาไม่กีปีจะสามารถเพิมสว่นแบง่การตลาดเพิมขนึ
เรอืย ๆ  

ในยุโรป ปัจจุบนัมีสินคา้จาํหน่ายประมาณ 12 ประเทศ เช่น เบลเยียม เยอรมนั เป็นตน้ รสัเซียกาํลงัเจรจา เนืองจาก
การขอใบอนญุาตแต่ละประเทศตอ้งใชเ้วลา และบางประเทศเปิดโอกาสใหอ้อกแบบรุ่นพิเศษได ้ส่วนจีนล่าชา้ไปบา้ง
จากปัญหาโรคระบาด อย่างไรก็ตามทีผ่านมาไดป้ระสานกับคู่คา้เพือรุกเขา้ไปทาํการตลาดในเว็บไซตอี์-คอมเมิรช์      
เชือวา่ถา้สามารถเขา้ไปทาํการคา้ทีจีนไดแ้ลว้จะขยายตลาดออนไลนไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ในจีน  เน้นทําตลาดภายใต้กลยุทธ์ Sex Wellness Exercise สือสารการมีเซ็กส์เป็นกิจกรรมเพือการ 
ออกกําลั งกายช่ วยให้แข็ งแรงและได้ความสด ชืนด้วย  ดังนันบ ริษั ทฯ  คาดหวังตลาด จีนและอเมริก า 
จะประสบความสําเร็จได้ในไม่ช้า ส่วนประเทศทีประสบความสําเร็จแล้วคือเกาหลีใต้ แบรนด์ PLAYBOY  
มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 แลว้ ในญีปุ่ นกาํลังขยายตลาดทางออนไลน์ และมีอีก 10 รายทีรอเจรจาหลังจาก 
เปิดประเทศ ส่วนสิงคโปรส์่งสินคา้ไปทีคลังสินคา้แลว้รอเปิดประเทศเพือบริษัทฯ จะเขา้ไปช่วยทาํกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด 
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ผูถ้าม:  คณุมานะ : มาเลเซียลอ็กดาวนป์ระเทศ มีผลอย่างไรกบับรษัิทฯ 
ผูต้อบ: คณุอมร : ประเทศมาเลเซียล็อกดาวนเ์กิดช่วงเมษายนทีผ่านมา ทราบวา่โรงงานถงุยางอนามยัในมาเลเซียไม่สามารถ

สง่ออกสินคา้ไปทีองักฤษได ้และมีข่าวอาจทาํใหถ้งุยางอนามยัขาดแคลน เนืองจากโรงงานหยดุการผลิต และหลงัจาก
เปิดการผลิตก็ยังตอ้งรกัษาระยะห่างทางสังคม จึงไม่สามารถผลิตสินคา้ไดอ้ย่างเต็มที ทาํใหไ้ตรมาส 2 และ 3 นี   
บรษัิทฯ ไดร้บัออเดอรเ์พิมขนึ คาดวา่ในปีนีจะสามารถทาํไดต้ามเปา้หมายทีวางไว ้ 

ผูถ้าม:  คณุมานะ: มีแผนขยายมาสูก่ารผลิตถงุมือยางหรอืไม่  
ผูต้อบ: คณุอมร : มีการศกึษาตลาดอยู่ โดยปัจจบุนัเป็นสินคา้ทีมีความตอ้งการมาก ตอ้งจ่ายเงินสด และปรบัราคาขึน 2-3 เท่า 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มองว่าตลาดถุงมือยางเป็นตลาดเรดโอเชียน (แข่งขันสูง) ถา้เขา้ตลาดตอนนีถือว่าชา้เกินไป   
สรุปบริษัทฯ คงไม่ผลิตถุงมือยางรุ่นปกติทัวไป (Examination Glove) แต่ถา้ผลิตอาจจะผลิตถุงมือทีมีมารจิ์นสูงคือ 
Sterile Glove ขนัตอนผลิตซบัซอ้นกวา่และไดม้ารจ์ินคอนขา้งสงู  

ผูถ้าม: คณุมานะ : ตน้ทนุนาํยางเป็นอย่างไร กระทบผลประกอบการหรอืไม่ 
ผูต้อบ: คณุสเุมธ : ในปีทีผ่านมาอยู่ทีกิโลกรมัละ 30-35 บาทต่อกิโลกรมั  ปีนียงัอยู่ในระดบัเฉลียไม่เกินกิโลกรมัละ 35 บาท 

ผูถ้าม: คญุอาชว ์ฟศูรบีณุ : ปี 2563 บรษัิทฯ มีโครงการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่ประชาชนในประเทศไทยหรอืไม่ สบืเนืองจาก
ประเทศไทยมีปัญหาทอ้งในวยัเรยีน ทอ้งไม่พงึประสงค ์

ผูต้อบ: คุณมีชัย : โดยหลักเป็นหนา้ทีของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็พยายาม 
ทาํเรืองนี ปัจจุบันมีเด็กอายุตาํกว่า 15 ปี คลอดลูกวันละ 8 ราย เนืองจากไม่มีความรูเ้พียงพอ และตอ้งออกจาก
โรงเรียน เท่ากับทาํลายโอกาส 2 ชีวิต เราจึงใหค้วามช่วยเหลือโดยรบัเด็กทีตงัครรภใ์หอ้ยู่ในโรงเรียนทีไดร้บัการดูแล
อย่างดี โดยไดพู้ดคุยกับรฐัมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแลว้ และคงตอ้งพูดคุยกันอีก 2-3 ครังว่า อยากใหโ้รงเรียน                       
ราชประชานเุคราะหที์มีอยู่ทวัประเทศ เขา้ไปช่วยเหลือเด็กทีดอ้ยโอกาสรบัเด็กกลุ่มนีเขา้ไปเรยีน และมีบริษัทฯ รายใด
สนใจเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือเด็กกลุ่มนีซึงไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายมากมาย เนืองจากในแต่ละปีมีเด็กวยั 15-19 ปี คลอดลกู 
ปีละกวา่ 1 แสนราย ซงึการใหค้วามช่วยเหลือลกัษณะนี บรษัิทฯ ไม่ไดมุ้ง่หวงัการขายสินคา้  

วาระท  ี3  พิจารณาอนุมัต ิงบการ เงิน ร วมและงบการ เงิน เฉพ าะกิจการ ขอ งบร ิษัท ฯ  สําห ร ับ ปี  สินสุดวัน ท  ี                   
31 ธันวาคม 2562 

พิธีกรชีแจงต่อทีประชมุว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีไดมี้
การแกไ้ขเพิมเติม) (“พ .ร .บ. บร ิษัทมหาชน”) และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 39 กาํหนดใหบ้รษัิทฯ จะตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ณ วนัสินสดุรอบปีบญัชีเพือเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัในการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ทุกปี โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สาํหรบัปี สินสุดวนัที 31 
ธันวาคม 2562 เป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาต รวมถึงไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้    

 

 



 

หนา้ 11 ของ 17 

 

  คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ สาํหรบัปี สินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต รวมถึงไดร้บัการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ  และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เรียบรอ้ยแล้ว โดยมีรายละเอียดตาม                  
สิงทีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยการลงมติวาระนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ     
ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีประชมุ อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สาํหรบัปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562  
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี 

 เห็นดว้ย 141,040,999  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000   

 ไม่เห็นดว้ย 0    เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

  บตัรเสีย                      0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

 งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000   

 ของจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท  ี4  พิจารณาร ับทราบการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาลจากผลการด ําเนินงานของบร ิษัทฯ  รอบระยะเวลา
บัญชสีนิสุดวันท  ี31 ธันวาคม 2562 

พิธีกรชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ . บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 
กาํหนดใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรเท่านัน และหา้มจ่ายเงินปันผลในกรณีทีบริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 
และตามมาตรา 116 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 45 กาํหนดว่าบริษัทฯ ตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็น 
ทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนีจะมีจาํนวน
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน  

ทังนี บริษัทฯ ไดมี้การจัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไวค้รบจาํนวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันัน  
จงึไม่ตอ้งจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายเพิมเติมอกีในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครงันี 

นอกจากนี บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิจาก 
งบเฉพาะกิจการภายหลังการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงินสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้บังคบัของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลียนแปลงไดข้ึนอยู่กับ (1) แผนการลงทุน เงือนไข และ
ขอ้จาํกดัตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญากูยื้มเงินหรือสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง (ถา้มี) (2) ฐานะทางการเงิน (3) ผลการดาํเนินงาน 
(4) ปัจจยัทีเกียวขอ้งอืน ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายทีกาํหนดไว้ได้ 
โดยจะขึนอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจาํเป็นการใชเ้งินเพือบริหารกิจการ และ
การขยายธุรกิจของบรษัิทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 



 

หนา้ 12 ของ 17 

 

เนืองจากบริษัทฯ มีกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานสาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562  
เป็นเงินจาํนวนทังสิน 133,152,627 บาท หรือคิดเป็นอัตรากาํไร 0.44 บาทต่อหุน้ ดังนัน คณะกรรมการไดมี้มติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562  
โดยแบ่งเป็นกาํไรสทุธิจากบตัรส่งเสริมการลงทนุเลขที 1466(1)/2553 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท (ไม่ได้
รบัการยกเวน้ภาษี)  และจากบตัรสง่เสรมิการลงทนุเลขที 2117(1)/2555 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท รวม
เป็นเงินปันผลทงัสิน 72,000,000 บาท   คิดเป็นอตัราเงินปันผลทีจ่ายเทียบกับกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ
รอ้ยละ 54 ซึงสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามที
ปรากฏรายชือ ณ  วันกาํหนดรายชือผู ้ถือหุ ้นเพือกาํหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) เมือวนัที 11 มีนาคม 
2563 และไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุน้แลว้เมือวนัที 29 เมษายน 2563  โดยเป็นการจ่ายจากกาํไรของบริษัททงัปี 
2562 ดงันนั คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 เพมิเติมอีก 

สาํหร ับวาระนี เป็นวาระแจ้งเพอืทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระท  ี5  พจิารณาอนุมัตกิารเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทตีอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

   พิธีกรชีแจงต่อทีประชมุวา่ ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชน และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 17 กาํหนดว่า 
ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระนัน  
อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้ทงันี กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที
สองภายหลงัการจดทะเบียนบรษัิทฯ นนั ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอืน ก็ใหจ้บัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการ
คนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุนนัเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
 

   โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ในครงันี มีกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายอมร              
ดารารตันโรจน ์รองประธานกรรมการ นายโกมล ดารารตันโรจน ์กรรมการ และนายศิลป์ชยั รกัษาพล กรรมการ  

 ทงันี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จึงพิจารณาคณุสมบติัของกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 แลว้เห็นว่ากรรมการผูที้จะตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
นายอมร ดารารตันโรจน ์นายโกมล ดารารตันโรจน ์และ นายศิลป์ชยั รกัษาพล เป็นผูที้มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์
และความเชียวชาญอนัเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ซึงภายหลงัจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็น
สอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  
 โดยขอ้มลูของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือเพือเลือกตงัเป็นกรรมการทงั 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏสิงทีส่งมาดว้ย  
ของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากนี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชือบุคคลเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็น
กรรมการบริษัท ตงัแต่วนัที 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที 30 ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มี
ผูใ้ดเสนอรายชือบุคคลเพือเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษัิท ดงันนั คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหที้ประชุม        
ผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตงักรรมการทงั 3 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทอีกวาระหนงึ โดยการลงมติวาระนี
จะตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติทีประชมุ อนมุติัการเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอยีด ดงันี 

 วาระ 5.1 อนมุติัการเลือกตงัคณุอมร ดารารตันโรจน ์ตาํแหน่ง  รองประธานกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียง  
 
 

 เห็นดว้ย  114,790,999 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

 บตัรเสีย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
 

 ของจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระ 5.2 อนมุติัการเลือกตงันายโกมล ดารารตันโรจน ์ตาํแหน่ง กรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีง 

 เห็นดว้ย   141,000,999 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000  

 ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  

 บตัรเสีย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

 ของจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระ 5.3 อนมุติัการเลือกตงันายศิลป์ชยั รกัษาพล ตาํแหนง่ กรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียง 

 เห็นดว้ย    141,000,999 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000  

 ไม่เห็นดว้ย  0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

 บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

 ของจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท  ี6  พิจ ารณ าอ นุ มัต ิก าร ก ําห น ดค่าต อ บ แ ท น ก ร ร มก าร  แ ละคณะก ร ร มก าร ชุด ย่อ ยข อ งบ ร ิษัท ฯ  
ประจาํปี 2563 

   พิธีกรชีแจงต่อทีประชมุว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บรษัิทมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 22 กาํหนดว่า 
กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนใน
ลกัษณะอืน ตามทีทีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดยอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดเป็น
คราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าทีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปลียนแปลงเป็นอย่างอืนก็ได ้และนอกจากนี กรรมการ 
มีสิทธิไดร้บัเบยีเลียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษัิทฯ 

 



 

หนา้ 14 ของ 17 

 

 ในการนี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลนักรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ  
ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบรษัิทฯ ภาระหนา้ที และความรบัผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย 
โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจทีมีขนาดใกลเ้คียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึงภายหลงัจาก
การพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหที้
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 เพือจ่าย
ให้แก่กรรมการเป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบียประชุม โดยมี
รายละเอียดดงันี 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ตาํแหน่ง อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจาํปี อัตราเบยีประชุม ประจาํปี 

2563 2562 2563 2562 

ประธานกรรมการบรษัิท 90,000 บาท/ไตรมาส 90,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ครงั 25,000 บาท/ครงั 

กรรมการบรษัิท 80,000 บาท/คน/ไตรมาส 80,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครงั 20,000 บาท/คน/ครงั 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่ง อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจาํปี อัตราเบยีประชุม ประจาํปี 

2563 2562 2563 2562 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ครงั 12,000 บาท/ครงั 

กรรมการบรษัิท 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครงั 10,000 บาท/คน/ครงั 

หมายเหต ุ: อตัราเบียประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบปรบัเพิมขนึเนืองจากการขยายธรุกิจของบรษัิทฯ ไปยงัตา่งประเทศ อีกทงั บรษัิทฯ ไมเ่คย  
  ปรบัขนึคา่ตอบแทนใหก้บักรรมการตรวจสอบตงัแตจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ตาํแหน่ง อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจาํปี อัตราเบยีประชุม ประจาํปี 

2563 2562 2563 2562 

ประธานกรรมการสรรหา
และกาํหนดคา่ตอบแทน 

16,000 บาท/ ไตรมาส 16,000 บาท/ไตรมาส 6,000 บาท/ครงั 6,000 บาท/ครงั 

กรรมการสรรหา  
และกาํหนดคา่ตอบแทน 

15,000 บาท/คน/ไตรมาส 15,000 บาท/คน/ไตรมาส 5,000 บาท/คน/ครงั 5,000 บาท/คน/ครงั 

คา่ตอบแทนอืนทีไมใ่ช่ตวัเงนิ – ไมมี่ – 
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คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 ภายใตว้งเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย 
ภายใตว้งเงินทีไดร้บัอนมุตัิจากทีประชมุผูถ้ือหุน้ ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยมติในวาระนีตอ้งไดร้บัอนมุติัดว้ยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ 

มติทีประชมุ  อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  ประจําปี  2563  

ดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

เห็นดว้ย      141,040,999  เสียง       คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย            0 เสียง       คิดเป็นรอ้ยละ      0.0000 

 งดออกเสียง            0 เสียง       คิดเป็นรอ้ยละ      0.0000  

 ของจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท  ี7  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตงัผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช  ีประจาํปี 2563 

   พิธีกรชีแจงตอ่ทีประชมุวา่ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 36 กาํหนดให้
ทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ  

   นอกจากนี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนไดก้าํหนดใหบ้ริษัทฯ จัดใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบัญชี 
หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหนา้ทีมาแลว้ 7 รอบปีบญัชี โดยจะแต่งตงัผูส้อบบญัชีรายทีพน้จากการปฏิบตัิหนา้ทีจากการ
หมนุเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้มือพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนันบัแต่วนัทีพน้จากการปฏิบติัหนา้ที 

   ในการนี คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตังผูส้อบบัญชีจากบริษัท  
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสินสุด  
วนัที 31 ธันวาคม 2563 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึงดังต่อไปนี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ      
งบการเงินของบรษัิทฯ 

1. นายกฤษณ ์ชชัวาลวงศ ์   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที 5016 
 (เป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบรษัิทฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 5 ปี ตงัแตปี่ 2558 และ/หรอื 

2. นางอนทุยั ภมิูสรุกลุ    ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที 3873 และ/หรอื 

3. นายสง่า โชคนิติสวสัดิ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที 11251 

   อนึง ในกรณีทีผูส้อบบัญชีทีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ทีได ้ให ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์  
เอบีเอเอส จํากัด แต่งตังผู้สอบบัญชีรายอืนของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เข้าทาํหน้าทีเป็น         
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ แทน 
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นอกจากนี คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหที้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท     

โดยคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 เปรยีบเทียบกบัปี 2562 มีรายละเอียดดงันี 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 (ปีทเีสนอ) ปี 2562 

 ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯและบรษัิทย่อย จาํนวนไม่เกิน 3,100,000 บาท จาํนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท 

 

   ทงันี คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบรกิารอืนๆ (Non-Audit Services) 

หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีสาํหรบัปี 2563 สงูขนึเนืองจากการเพิมขนึของ จาํนวนบรษัิทย่อย และมาตรฐานการ  
     รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 

ทงันี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกจาก

ผูส้อบบ ัญชี ซึงไดเ้สนอราคาค่าสอบบ ัญชีและขอบเขตการดาํเนินงานมาย ังบริษัทฯ  โดยคาํนึงถึงคุณสมบัติและ

ประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัชี ซงึภายหลงัจากการพิจารณาคณะกรรมการมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการ

ตรวจสอบวา่ บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีทีมีความเป็นอิสระ มีความเชียวชาญ

ในการสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีทีเสนอมีความเหมาะสม ทังนี ผู้สอบบัญชีทัง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ  

มีสว่นไดเ้สียกบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืบคุคลทีมีความเกียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตงัผูส้อบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอร ์      

เฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที                 

31 ธันวาคม 2563 และการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท โดยมติในวาระ

นีตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีประชมุ อนมุติัการแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและการกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

 เห็นดว้ย 141,040,999  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000  

 ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  

 บตัรเสีย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

 งดออกเสียง   0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

 ของจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท  ี8  พจิารณาเร ืองอนืๆ  (ถา้ม)ี 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระอืนๆ ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม 
ประธานฯ จงึกลา่วปิดการประชมุ 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทีสละเวลามาร่วมการประชุมและยืนยันจะบริหารงานเพือสรา้งความกา้วหนา้ 
ใหแ้ก่บรษัิทฯ ต่อไป  

ปิดการประชมุ เวลา 15.22 น. 

 

          ลงชือ                                                 ประธานในทีประชมุ 

                                      นายมีชยั  วีระไวทยะ 

 

            ลงชือ                                                 เลขานกุารบรษัิท 

                                       นายสเุมธ  มาสิลีรงัสี 

 

 


