รายงานการประชุม สามัญผู้ถ อื หุน้ ประจําปี 2563
บริษัท ไทยนิป ปอนรับ เบอร์อ ิน ดัส ตรี จํากัด (มหาชน) หรือ TNR
วัน เวลา และสถานทีประชุม
จัดการประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร
ชัน 6 เลขที 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร โดยมีนายมีชยั วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิส ระ บริษั ท ไทยนิ ป ปอนรับ เบอร์อิ น ดัสตรี จํากัด (มหาชน) เป็ นประธานในที ประชุม
(“ประธานฯ”)
โดยก่ อ นเปิ ดการประชุม อย่ างเป็ นทางการ พิ ธีก รได้ก ล่ าวต้อ นรับ ผู้ถื อ หุ้น และแจ้งว่า บริษั ทฯ มี ความห่ วงใยใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส COVID-19 ซึงกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็ นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 บริษัทฯ จึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน โดยบริษัทฯ ได้กาํ หนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิ สําหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ดังนี
1. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที ผ่านการคัดกรองแล้ว และประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุ้นประจําปี 2563 ขอความ
ร่วมมือกรุ ณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาทีเข้าร่วมประชุม กรุ ณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ลา้ งมือ
หลีกเลียงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จาํ เป็ น หลีกเลียงการใช้ สัมผัส สิงของร่วมกับผูอ้ ืน และหากมีไข้
อาการไอ จาม มีนามู
ํ ก เจ็บคอ หายใจเหนือยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เพือให้การประชุมใช้เวลาสัน กระชับ และลดความเสียงจากการแพร่ระบาดของโรค (บริษัทฯ จํากัดระยะเวลา
ประชุมเริมตังแต่ 14.00-15.00 น. ไม่เกิน 1 ชัวโมง) หากผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม ขอความกรุ ณาผูถ้ ือหุน้ เขียนใส่กระดาษ โดยระบุ
ชือ นามสกุล ผูถ้ ือหุน้ ทีมาด้วยตนเองหรือรับมอบอํานาจและยกมือขึน จะมีเจ้าหน้าทีไปเก็บกระดาษคําถาม แทนการสอบถาม
ทางไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ สําหรับคําถามทีไม่ได้ตอบในห้องประชุม จะแสดงคําตอบบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ งดการแจกอาหาร งดเสิรฟ์ เครืองดืม ชา กาแฟ แต่จะจัดเตรียมนําดืม และนําผลไม้ ในบรรจุภัณฑ์ปิด
มิดชิดไว้รบั รอง ท่านละ 1 ชุด และขอให้งดรับประทานอาหารในบริเวณทีจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพือลดโอกาสเกิดความ
เสียงแพร่กระจายของเชือไวรัส
4. ในระหว่างรอผลการนับ คะแนน ซึงอาจใช้เวลาเล็ก น้อ ย ประธานฯ จะดํา เนิ นการประชุม ในวาระอื นไปก่ อ น
อย่างไรก็ตาม จะมีการประกาศผลคะแนนในทุกวาระให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสินการประชุม
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ทังนี ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2563 เมือวันที 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิจดั การประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที 2 กรกฎาคม 2563 โดยกําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ เข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 (Record Date) ในวันที 28 พฤษภาคม 2563 ตามทีได้ส่งหนังสือเชิญประชุมแก่ผถู้ ือหุน้ โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี
วาระที 1
วาระที 2
วาระที 3
วาระที 4
วาระที 5
วาระที 6
วาระที 7
วาระที 8

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับปี สินสุดวันที
31 ธันวาคม 2562
พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
ประจําปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผูส้ อบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563
พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)

กรรมการบริษัท ทีเข้าร่ว มประชุม
1. คุณมีชยั วีระไวทยะ
2. คุณอมร ดารารัตนโรจน์

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. คุณสมศักดิ ดารารัตนโรจน์
กรรมการ
4. คุณโกมล ดารารัตนโรจน์
กรรมการ
5. นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิรยิ ะกุล กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
6. คุณศิรนิ นั ท์ ดารารัตนโรจน์
7. คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
8. คุณอัมพร ปุรนิ ทวรกุล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
ผู้บ ริห ารทีเข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

คุณเกศณี วรรณเกษม
คุณปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์
คุณทศพร นิลกําแหง
คุณสุเมธ มาสิลีรงั สี

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายเทคนิค
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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ผู้ส อบบัญชีจ ากบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เ ฮาส์ค ูเ ปอร์ส เอบีเ อเอส จํากัด
1. คุณกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
2. คุณนรุตม์ ลิมปิ วรรณ
ทีปรึก ษากฎหมายจากบริษัท สํานัก งานกฎหมาย แคปปิ ตอล จํากัด
1. คุณชาตรี ตระกูลมณีเนตร
โดยมีคณ
ุ วิภาดา ศักดิศรี ตัวแทนจากบริษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จํากัด ทําหน้าทีเป็ นพยานในการตรวจนับคะแนน
เพือส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ
ก่อนเริมการประชุม พิธีกรได้ชีแจงให้ทีประชุมทราบ ดังนี
ผูถ้ ื อหุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงตามจํานวนหุน้ ทีตนถื ออยู่ โดยมีคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง เพือความสะดวก
รวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ส่วนบัตรลงคะแนนทีออกเสียงเห็นด้วย เจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนทังหมดหลังจบการประชุม เมือผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีทีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ชบู ตั รลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าทีเก็บ
เพือนําไปนับคะแนนทีจุดนับคะแนน
ทังนี คะแนนเสียงทีต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึงประธานฯ จะแจ้งให้ทีประชุมทราบ
ในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง
การลงคะแนนทีถือว่าเป็ นบัตรเสีย มีดงั นี
1. บัตรลงคะแนนทีมีการทําเครืองหมายเกินกว่าหนึงช่อง
2. บัตรลงคะแนนทีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนทีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชือกํากับ และ
4. บัตรลงคะแนนทีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงทีมีอยู่
บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนํา
คะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวาระ หักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของผูเ้ ข้าประชุม และให้ถือว่า
จํานวนคะแนนที เหลือเป็ นคะแนนของการออกเสี ยงเห็นด้วยในวาระนัน ๆ เมื อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะแสดงจํานวน
คะแนนเสียงทังหมดของวาระนัน ๆ ทีหน้าจอของห้องประชุม พร้อมแจ้งมติของวาระนัน
อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ทีประชุมดําเนินการ
พิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพือให้การประชุมดําเนินไปอย่างต่อเนือง และเมือเจ้าหน้าทีได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงแจ้งทีประชุมทราบผลการนับคะแนนและมติการประชุม
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จากนันพิธีกรแจ้งว่า มีผมู้ าร่วมการประชุมทังสิน 45 ราย โดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมาด้วยตัวเอง จํานวน 28 ราย และเป็ น
ผูร้ บั มอบฉันทะ จํานวน 17 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ ทังสิน 140,441,994 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 46.8140 ซึงครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
จากนัน ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดการประชุมและกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทีสละเวลามาร่วม
ประชุม และมอบหมายให้คณ
ุ อมร ดารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุม
คุณอมร ดารารัตนโรจน์ ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยได้ชีแจงต่อทีประชุมในเรืองต่าง ๆ
ดังนี
ขณะนีถือเป็ นสถานการณ์ทีเป็ นวิกฤตของมวลมนุษยชาติ จากการเกิดโรคระบาดซึงไม่คาดว่าจะเกิดขึน สิงทีทําได้คือ
เพิมความระมัดระวังโดยการเว้นระยะห่างทางสังคม สําหรับบริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบในเรืองของการเดินทางข้ามประเทศไปพบ
และเจรจากับลูกค้าและคู่คา้ ปั จจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายตลาด ลูกค้าหรือคู่คา้ บางรายบริษัทฯ เริมต้นเจรจากัน
ครังแรก ก็สง่ ผลให้การเจรจาขยายธุรกิจต้องเลือนออกไป
อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายใน 2-3 เดือนนี น่าจะเริมเปิ ดประเทศได้ ประเทศแรกทีบริษัทฯ จะเดินทางไปคือประเทศจีน
โดยบริษัทฯ ได้ตังสํานักงานเพือดําเนินธุรกิจ และเพือขยายตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้กลยุทธ์ใหม่ Sex Wellness
Exercise และอีกประเทศคือ สหรัฐอเมริกา หลังจากเริมขยายตลาดได้สาํ เร็จในปี ทีผ่านมา โดยนําสินค้าวางจําหน่ายในห้าง
วอลล์มาร์ทแล้ว 2,000 สาขา ถือว่าประตูอเมริกาเปิ ดแล้ว และเมือวันที 1 กรกฎาคมทีผ่านมาได้ส่งสินค้าทางเรือเพือขยาย
จํานวนหน่ วยสิ นค้าที วางขายเป็ น 12 SKUs จากเดิม 4 SKUs และได้ต าํ แหน่ งการจัดวางสิ นค้าที ดีในบริเวณกลางเชลฟ์
จึงมันใจว่าบริษัทฯ จะสามารถขยายตลาดในอเมริกาได้ดี เนืองจากมีแบรนด์ทีแข็งแรงและได้รบั ความร่วมมือจาก PLAYBOY
ENTERPRISE ในการโฆษณาสิ น ค้า และรู ป ลักษณ์ดีไซน์ของบรรจุภัณ ฑ์ก็ ให้ความรู ส้ ึกพรีเมี ย ม คาดหวังว่าตังแต่ปี ห น้า
บริษัทฯ จะขยายตลาดสหรัฐอเมริกาได้เพิมมากขึน
นอกจากนี ขอขอบคุณพนักงานทุกคนทีดูแลรักษาตนเอง จึงสามารถเดินเครืองจักรได้ทกุ วันโดยไม่มีวนั หยุด อย่างไร
ก็ดีภายใต้สถานการณ์โรคระบาด บริษัทฯ ไม่หยุดพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ได้ผลิตแอลกอฮอล์เจลฆ่ าเชือโรคเป็ น สินค้าใหม่และ
ส่งออกไปต่างประเทศ ขณะนีกําลังพูดคุยกับพาร์ทเนอร์ในประเทศญีปุ่ นเพือส่งแอลกอฮอลล์ลา้ งมือผ่านกระทรวงสาธารณสุข
เพือใช้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ นอกจากนี มี สินค้าใหม่อีกตัวที จะเป็ น Normal Life คือ ทีคลุมถุงยางอนามัย สามารถใช้สวม
ไมโครโฟนเพือป้องกันเชือโรค
หลังจากคุณ อมร ดารารัตนโรจน์ กล่าวชีแจงต่อที ประชุม ประธานฯ ได้ดาํ เนิ นการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1

พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ อื หุ้น ประจําปี 2562

พิธีกรชีแจงต่อทีประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ซึงประชุมเมือวันที
12 เมษายน 2562 โดยจัด ส่ง ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย (“ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ฯ ”) ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnrcondom.com) เพือเป็ นข้อมูลแก่ผถู้ ือหุน้ และ
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นักลงทุนทัวไป ซึงไม่ป รากฎว่ามีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมี รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2562 ซึงประชุมเมือวันที 12 เมษายน 2562 เนืองจากได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยการลงมติวาระนีจะต้องได้รบั
การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี
เห็นด้วย

141,040,999 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

ของจํานวนเสียงทังหมดทีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 2

พิจ ารณารับ ทราบรายงานผลการดําเนิน งานของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ย ประจําปี 2562
คุณสุเมธ มาสิลีรงั สี ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูช้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี

คุณ สุเมธ มาสิลีรงั สี ชีแจงผลการดําเนิ นงานรวมของกลุ่มบริษัทฯ ต่อทีประชุม ดังนี ย้อนหลังไปในปี 2561
บริษัทฯ ได้เข้าซือธุรกิจของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุป๊ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด เมือวันที 1 กันยายน 2561 และนํารายได้มารวม
เป็ นรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ทําให้รายได้รวมในปี 2561 อยู่ที 1,535 ล้านบาท เติบ โต 18.7% ส่วนในปี 2562 มี รายได้
รวมอยู่ที 1,743 ล้านบาท เติบโตขึน 13.6% จากปี ก่อน โดยมีรายได้จากบริษัทบ๊อก เอเชีย กรุ ๊ป อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
จํานวน 204 ล้านบาท รวมในงบการเงินรวม และมีกาํ ไรสุทธิรวมจํานวน 100 ล้านบาท ขณะทีฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
ในปี 2562 เป็ นดังนี
- สินทรัพย์รวม 2,009 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 อยูท่ ี 1,988 ล้านบาท
- หนีสินในปี 2562 อยูท่ ี 781 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ทีมีหนีสิน 800 ล้านบาท
- ส่วนของเจ้าของปี 2562 อยูท่ ี 1,227 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 อยูท่ ี 1,188 ล้านบาท
ทังนี รายละเอียดของแต่ละรายการมีดงั นี เริมจากสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ปี 2562 จํานวน 2,009 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ลูกหนี 697 ล้านบาท คิดเป็ น 34% ของสินทรัพย์รวมทังหมด
- สินทรัพย์ถาวร 604 ล้านบาท คิดเป็ น 30% ของสินทรัพย์รวมทังหมด
- สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน 456 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 23% ของสินทรัพย์รวมทังหมด
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- สินค้าคงเหลือ 168 ล้านบาท คิดเป็ น 8% ของสินทรัพย์รวมทังหมด และ
- รายการสินทรัพย์รวมอืนๆ อยูท่ ี 84 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 5%
ขณะที สินทรัพย์รวม ปี 2561 อยูท่ ี 1,988 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ลูกหนีการค้า 549 ล้านบาท จะเห็นได้วา่ ในปี

2562 ลูกหนีของบริษัทฯ เพิมขึนมาประมาณ 148 ล้านบาท สาเหตุจาก
รายได้ไตรมาส 4/2562 อยู่ที 541 ล้านบาท เป็ น ยอดขายสูงสุด ใหม่ ข องบริษั ท ฯ ตังแต่ เข้าจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ เทียบกับรายได้ไตรมาส 4/2561 ทีทําได้ 448 ล้านบาท

- สิ นทรัพ ย์ถ าวรปี 2561 อยู่ที 667 ล้านบาท จะเห็น ได้ว่าในปี 2562 สิ น ทรัพ ย์ถ าวรลดลง ประมาณ 63 ล้านบาท
ซึงเกิ ด จากการบัน ทึ ก ค่ าเสื อมราคาในปี 2562 ประมาณ 110 ล้านบาท และกลุ่ม บริษั ท ฯ ลงทุน เครืองจัก รและ
อุปกรณ์เพือปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการผลิตเพิมขึน 47 ล้านบาท ให้ภาพรวมสินทรัพย์ถาวรในปี 2562 ลดลงจาก
ปี ก่อน 63 ล้านบาท
- สิน ทรัพ ย์ไม่ มี ตัวตน ในปี 2561 อยู่ที 479 ล้านบาท เที ย บกับ ปี 2562 อยู่ที 456 ล้านบาท เนื องจากมี ก ารบัน ทึก
ค่าตัดจําหน่ายค่าอนุญ าตการใช้สิทธิ PLAYBOY หลังได้รบั สิทธิ เมื อปี 2561 โดยมีค่าตัด จําหน่ายปี ละประมาณ
23 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือปี 2562 เพิมขึนจากปี 2561 ประมาณ 9 ล้านบาท สาเหตุทีสินค้าคงเหลือเพิมขึนเนืองจากการเพิมขึน
ของวัตถุดิบเพือเตรียมความพร้อมการผลิตต่อเนืองในปี นี (ปี 2563)
- ส่วนรายการสินทรัพย์รวมอืน ๆ ในปี 2561 อยู่ที 134 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 อยู่ที 84 ล้านบาท สาเหตุทีลดลง
เนืองจากรายการเงินสดลดลง และภาษี มลู ค่าเพิมทีสามารถขอคืนได้เต็มจํานวนในปี ทีผ่านมา
ลําดับถัดมา รายการหนีสินรวมของกลุม่ บริษัทฯ ปี 2562 อยูท่ ี 781 ล้านบาท ประกอบด้วย
- เงินกูย้ ืม 478 ล้านบาท คิดเป็ น 61% ของหนีสินรวมทังหมด
- เจ้าหนี 213 ล้านบาท คิดเป็ น 27%
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 56 ล้านบาท คิดเป็ น 7% และ
- หนีสินอืน ๆ 34 ล้านบาท
เมือเปรียบเทียบกับปี 2561 มีหนีสินรวม 800 ล้านบาท ซึงประกอบด้วย
- เงินกูย้ ืม 336 ล้านบาท และเจ้าหนี 392 ล้านบาท โดยสาเหตุทีเจ้าหนีในปี 2561 อยู่ในระดับสูงเนืองจากบริษัทได้
สิทธิการใช้แบรนด์ PLAYBOY ในวงเงิน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเงือนไขการชําระเงินเป็ น 2 งวด งวดแรกชําระ
ปี 2561 จํานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ และงวดที 2 ชําระปี 2562 จํานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนันในปี 2561 จึงกู้
เงินจากธนาคารบางส่วนเพือชําระค่าการใช้สิทธิงวดแรก ทําให้สินปี 2561 มีหนีคงค้างในบัญชี 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
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ทําให้ยอดเจ้าหนีเพิ มขึนเป็ น 392 ล้านบาท อย่ างไรก็ต ามในปี 2562 บริษั ทฯ ได้ชาํ ระค่าการใช้สิทธิ ส่วนที เหลือ
5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกูย้ ืมจากธนาคารบางส่วน และทําให้ในปี 2562 มีเจ้าหนีลดลง ขณะทีเงินกูย้ ืมเพิมสูงขึน
- ภาระผูก พัน ผลประโยชน์พ นักงานปี 2561 อยู่ที 37 ล้านบาท ปี 2562 เพิ มขึนเป็ น 56 ล้านบาท สาเหตุที เพิ มขึน
แบ่ งเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกเพิ มขึนประมาณ 10 ล้านบาท เกิ ด จากรายการพิ เศษตาม พ.ร.บ.คุ้ม ครองแรงงงานที
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สําหรับพนักงานอายุงานเกิน 20 ปี เงินเกษี ยณอายุจะถูกปรับเปลียนจาก 300 วันเป็ น
400 วัน ทําให้หนีสินของบริษัทฯ เพิมขึน ส่วนทีสองอีก 9 ล้านบาท เพิมขึนตามอายุงานของพนักงานทีเพิมขึน
- รายการหนีสินรวมอืนของกลุม่ บริษัทฯ ไม่มีการเปลียนแปลงทีเป็ นสาระสําคัญ
สําหรับผลการดําเนินงานของงบการเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
- รายได้ของ TNR ปี 2562 อยูท่ ี 1,555 ล้านบาท เพิมขึน 6.5%
- กํา ไรขันต้น ประมาณ 400 ล้า นบาท คิ ด เป็ นอัต รา 25.7% จากยอดขาย เที ย บกั บ ปี 2561 มี อั ต รากํา ไรขันต้น
อยูท่ ี 21.2%
- กําไรสุทธิปี 2562 อยู่ที 133 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วน 8.6% ของยอดขาย เทียบกับปี 2561 อยูท่ ี 7.4% จะเห็นได้วา่
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เติบโตมาตลอดในช่วง 2-3 ปี ทีผ่านมา
ทังนี รายได้งบการเงินเฉพาะกิจการของ TNR จํานวน 1,555 ล้านบาท ประกอบด้วย
- รายได้จากการขายสินค้า OEM (รับจ้างผลิต) 776 ล้านบาท คิดเป็ นประมาณ 50% ของยอดขาย
- รายได้จากงานเทนเดอร์ (ประมูล) 350 ล้านบาท คิดเป็ น 22.5%
- แบรนด์ PLAYBOY มียอดขาย 287 ล้านบาท คิดเป็ น 18%
- แบรนด์ ONETOUCHTM ขายได้ 139 ล้านบาท คิดเป็ น 9%
อย่างไรก็ตาม สําหรับปี 2561 ปิ ดยอดขาย 1,460 ล้านบาท ประกอบด้วย
- รายได้จากการขายสินค้า OEM 984 ล้านบาท
- รายได้จากงานเทนเดอร์ 271 ล้านบาท
- แบรนด์ PLAYBOY มียอดขาย 76 ล้านบาท
- แบรนด์ ONETOUCHTM ขายได้ 128 ล้านบาท
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สํา หรับ ในปี 2562 บริษั ท มี สั ด ส่ ว นยอดขายเปลี ยนแปลง โดยสั ง เกตได้จ ากยอดขายสิ น ค้า Own Brand ได้แ ก่
PLAYBOY และ ONETOUCHTM มียอดขายเพิมขึนมากจากปี 2561 สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ทีต้องการให้ PLAYBOY
เป็ นแบรนด์บกุ เบิกตลาดโลกให้แก่บริษัทฯ และเน้นการขายแบรนด์ ONETOUCHTM เพิมขึน เนืองจากสามารถสร้างอัตรากําไร
สูงกว่าและสร้างผลตอบแทนทีดีแก่ผถู้ ือหุน้
นอกจากนี อยากเรีย นผู้ ถื อ หุ้น ทราบว่ า ตั งแต่ เ ข้า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ Key Milestone หลั ก ๆ ที บริ ษั ท ฯ
ทําเพือส่งเสริมรายได้ทีเติบโตในรอบปี ทีผ่านมานัน มีดงั นี
- ปี 2559 เปิ ดตัวถุงยาง ONETOUCHTM รุ น่ 003 เป็ นถุงยางอนามัยจากนํายางธรรมชาติทีบางทีสุดในโลก ณ ขณะนัน
และเป็ นความภูมิใจของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ปี 2560 ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมการต่อต้านทุจริต
- ปี 2561 เป็ นปี แห่งการลงทุน ในเดือนเมษายนได้สิทธิแบรนด์ไลเซนส์ PLAYBOY เดือนกันยายน 2561 เข้าซือกิจการ
บริษัท บ๊อกเอเชีย กรุป๊ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
- ปี 2562 เป้าหมายคือ การเจาะตลาดอเมริกาให้ได้ ดังนัน จุดหมายแรกคือนําสินค้าเข้าไปจําหน่ายในห้างวอลล์มาร์ท
ส่วนออนไลน์จะเข้าตลาดผ่านเว็บ Amazon ซึงบริษัทฯ สามารถทําได้สาํ เร็จและทําให้ยอดขาย PLAYBOY เติบโต
ก้าวกระโดด
ส่วนตลาดในประเทศไทยก็ ส ามารถนํา PLAYBOY วางจําหน่ ายในช่องทางออนไลน์ต่ างๆ เช่น ลาซาด้า ช้อ ปปี
เป็ นต้น ส่วนประเทศจีน ได้ตงบริ
ั ษัทย่อย TNR Beijing เพือรองรับขยายตลาดในอนาคต และปิ ดปี 2562 ด้วยการ
นําถุงยางอนามัย PLAYBOY ขายผ่านช่องทางตูจ้ าํ หน่ายสินค้าอัตโนมัติ
- ปี 2563 คียไ์ ฮไลต์เริมต้นตังแต่ช่วงต้นปี บริษัทฯ มีจดั กิจกรรมถุงยางอนามัย ONETOUCHTM ครบรอบ 20 ปี และเป็ น
ความภูมิใจของบริษัทฯ ถัดมาเดือนเมษายน PLAYBOY เปิ ดตัวถุงยางอนามัยรุ น่ ใหม่ Sweet Love รุ น่ ลิมิเต็ด อีดิชนั
จําหน่ายทางออนไลน์เท่านัน ความพิเศษคือในกล่องบรรจุ 12 ชิน 6 รสชาติ เช่น มิกซ์ฟรุ ๊ต ฮันนี โคล่า ช็อกโกแลต
เลม่อน และ สตอรว์เบอร์รี ได้มียทู ปู เบอร์หลายๆ ท่านนําไปรีวิวแล้วบอกว่ารสชาติพรีเมียม ขณะเดียวกัน PLAYBOY
ยังรุ กตลาดต่อเนือง นําสินค้าเข้าไปจําหน่ายในช่องทางต่าง ๆ ได้มากขึน อาทิ ในสถานีบริการนํามัน ปตท., PTG,
Top supermarket, Tesco Lotus, Gourmet market ฯลฯ และสุดท้าย ในวิกฤตก็ยงั มีโอกาส ทางบริษัทฯ ได้เปิ ดตัว
ผลิ ต ภัณ ฑ์ใหม่ เจลแอลกอฮอล์ฆ่ าเชื อหลัง เกิ ด โรคระบาด COVID-19 ภายใต้แ บรนด์ “เพี ย วริเออร์” ซึงเริมวาง
จําหน่ายแล้ว
สําหรับ วาระนี เป็ นการแจ้ง เพือทราบ จึง ไม่ต ้อ งลงคะแนนเสีย งในทีประชุม จากนั นพิธ ีก รเปิ ดโอกาสให้ผู้ถ ือ หุ้น
ได้ซ กั ถาม
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ผูถ้ าม: คุณฐิ ตพิ งศ์ โสภณอุดมพร : ผลประกอบการของบ๊อก เอเชีย ปี 2562 เป็ นอย่างไร
ผูต้ อบ: คุณสุเมธ: ยังไม่เป็ นทีน่าพอใจนัก สาเหตุมาจากมีการปรับเปลียนแผนการตลาด เพราะว่าเดิมไม่ได้รบั งานพรีเมียม ทํา
ให้ได้อตั รากําไร ค่อนข้างตํา ต่อมาในปี 2562 ได้เริมปรับปรุ งคุณภาพการผลิตเพือรองรับงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ทีพรีเมียม
ขึน เพือเพิมอัตรากําไร ในปี ทีผ่านมาจึงเป็ นปี ปรับปรุงการผลิตเพือรองรับปี นี
ผูถ้ าม: คุณฐิ ติพงศ์ : ผลประกอบการ TNR 6 เดือนแรกของปี นีแนวโน้มเป็ นอย่างไร และครึงปี หลังปรับแผนอย่างไรบ้าง
ผูต้ อบ: คุณสุเมธ: ให้ดแู นวโน้มของผลประกอบการไตรมาส 1/2563 เป็ นพืนฐาน บริษัทฯ มีรายได้และผลกําไรสูงขึน และอัตรา
แลกเปลียนไม่มีผลกระทบ อย่างเป็ นสาระสําคัญ
ผูถ้ าม: คุณมานะ กรรณเลขา : PLAYBOY มีพฒ
ั นาการตลาดและการขายอย่างไร โดยเฉพาะจีน อเมริกาและประเทศอืน ๆ
ผูต้ อบ: คุณอมร : เน้นการขยายตลาดต่างประเทศ ในส่วนแบรนด์ ONETOUCHTM มีเป้าหมายในตลาด CLMV และประเทศ
ไทย โดยในไทยถ้าวัดจากปริมาณการขาย (จํานวนชิน) ONETOUCHTM ขึนเป็ นอันดับ 1 โดยรุน่ ทีขายดีทีสุดในไทยคือ
รุน่ Happy ราคาจูงใจ และได้เข้าสู่ตลาดเมียนมา และเข้าตลาดเวียดนามแต่ปัจจุบนั กําลังปรับกลยุทธ์ใหม่ สปป.ลาว
กัมพูชา ก็กาํ ลังเข้าไปทําตลาด
ส่ ว นแบรนด์ PLAYBOY ถูก วางตําแหน่ งเป็ น โกลบอลแบรนด์ ตลาดใหญ่ ที สุด คื อ สหรัฐ อเมริก าและจี น โดยเน้น
2 ประเทศนีก่อน โดยอเมริกาเป็ นแหล่งกําเนิดแบรนด์เพลย์บอย และจะเป็ นใบเบิกทางสูก่ ารขยายตลาดทัวโลก โดยใน
อเมริกาสามารถนําสินค้าจําหน่ายในวอลล์มาร์ท ถือว่าเป็ นการเปิ ดประตูตลาดในอเมริกา ซึงนําสินค้าเข้าไปจําหน่าย
ยากที สุ ด ตลาดอเมริ ก าหิ น ที สุ ด และถุ ง ยางอนามั ย ต้อ งตรวจสอบละเอี ย ดเพราะเป็ นเครื องมื อ แพทย์ โดย
วอลล์มาร์ททดสอบสินค้าบริษัทฯ มาแล้วเป็ นเวลา 1 ปี เริมต้นจาก 4 SKUs จําหน่ายใน 2,000 สาขา จากทังหมดมี
ประมาณ 4,200 สาขา และวันนีสินค้าได้ออกจากท่าเทียบเรือแหลมฉบังแล้ว คาดว่าอีก 1-2 เดือนจะถึงสหรัฐอเมริกา
และในเดือนกันยายนนี PLAYBOY ก็จะได้วางจําหน่ายในวอลล์มาร์ททุกสาขา รวม 12 SKUs ก็มนใจว่
ั าเมือเห็นสินค้า
แล้ว PLAYBOY ไม่ได้แพ้แบรนด์อนั ดับ 1 และ 2 ของอเมริกา และจุดเด่นของ TNR คือสามารถผลิตถุงยางอนามัยได้
หลากหลายรุน่ แบบเดียวกับทีคูแ่ ข่งผลิตได้ และเชือว่าภายในระยะเวลาไม่กีปี จะสามารถเพิมส่วนแบ่งการตลาดเพิมขึน
เรือย ๆ
ในยุโรป ปั จจุบนั มีสินค้าจําหน่ายประมาณ 12 ประเทศ เช่น เบลเยียม เยอรมัน เป็ นต้น รัสเซียกําลังเจรจา เนืองจาก
การขอใบอนุญาตแต่ละประเทศต้องใช้เวลา และบางประเทศเปิ ดโอกาสให้ออกแบบรุ ่นพิเศษได้ ส่วนจีนล่าช้าไปบ้าง
จากปั ญ หาโรคระบาด อย่างไรก็ตามทีผ่านมาได้ประสานกับ คู่คา้ เพือรุ กเข้าไปทําการตลาดในเว็บไซต์อี-คอมเมิรช์
เชือว่าถ้าสามารถเข้าไปทําการค้าทีจีนได้แล้วจะขยายตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุ ท ธ์ ใ นจี น เน้ น ทํา ตลาดภายใต้ก ลยุ ท ธ์ Sex Wellness Exercise สื อสารการมี เ ซ็ ก ส์เ ป็ นกิ จ กรรมเพื อการ
ออกกํ า ลั ง กายช่ ว ยให้ แ ข็ ง แรงและได้ ค วามสดชื นด้ ว ย ดั ง นั นบ ริ ษั ทฯ คาดหวั ง ตลาดจี น และอเมริ ก า
จะประสบความสํา เร็ จ ได้ใ นไม่ ช้ า ส่ ว นประเทศที ประสบความสํา เร็ จ แล้ว คื อ เกาหลี ใ ต้ แบรนด์ PLAYBOY
มี ส่วนแบ่ งตลาดเป็ น อัน ดับ 1 แล้ว ในญี ปุ่ นกํา ลังขยายตลาดทางออนไลน์ และมี อี ก 10 รายที รอเจรจาหลังจาก
เปิ ดประเทศ ส่วนสิงคโปร์ส่งสินค้าไปทีคลังสินค้าแล้วรอเปิ ดประเทศเพือบริษัทฯ จะเข้าไปช่วยทํากิ จกรรมส่งเสริม
การตลาด
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ผูถ้ าม: คุณมานะ : มาเลเซียล็อกดาวน์ประเทศ มีผลอย่างไรกับบริษัทฯ
ผูต้ อบ: คุณอมร : ประเทศมาเลเซียล็อกดาวน์เกิดช่วงเมษายนทีผ่านมา ทราบว่าโรงงานถุงยางอนามัยในมาเลเซียไม่สามารถ
ส่งออกสินค้าไปทีอังกฤษได้ และมีข่าวอาจทําให้ถงุ ยางอนามัยขาดแคลน เนืองจากโรงงานหยุดการผลิต และหลังจาก
เปิ ดการผลิต ก็ ยังต้องรักษาระยะห่ างทางสังคม จึงไม่ สามารถผลิ ตสิ นค้าได้อย่างเต็มที ทําให้ไตรมาส 2 และ 3 นี
บริษัทฯ ได้รบั ออเดอร์เพิมขึน คาดว่าในปี นีจะสามารถทําได้ตามเป้าหมายทีวางไว้
ผูถ้ าม: คุณมานะ: มีแผนขยายมาสูก่ ารผลิตถุงมือยางหรือไม่
ผูต้ อบ: คุณอมร : มีการศึกษาตลาดอยู่ โดยปั จจุบนั เป็ นสินค้าทีมีความต้องการมาก ต้องจ่ายเงินสด และปรับราคาขึน 2-3 เท่า
อย่างไรก็ ตามบริษัทฯ มองว่าตลาดถุงมือยางเป็ นตลาดเรดโอเชียน (แข่งขันสูง) ถ้าเข้าตลาดตอนนีถื อว่าช้าเกิ นไป
สรุ ปบริษัทฯ คงไม่ผลิตถุงมือยางรุ ่นปกติทัวไป (Examination Glove) แต่ถา้ ผลิตอาจจะผลิตถุงมือทีมีมาร์จินสูงคือ
Sterile Glove ขันตอนผลิตซับซ้อนกว่าและได้มาร์จินคอนข้างสูง
ผูถ้ าม: คุณมานะ : ต้นทุนนํายางเป็ นอย่างไร กระทบผลประกอบการหรือไม่
ผูต้ อบ: คุณสุเมธ : ในปี ทีผ่านมาอยู่ทีกิโลกรัมละ 30-35 บาทต่อกิโลกรัม ปี นียังอยู่ในระดับเฉลียไม่เกินกิโลกรัมละ 35 บาท
ผูถ้ าม: คุญอาชว์ ฟูศรีบณ
ุ : ปี 2563 บริษัทฯ มีโครงการให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในประเทศไทยหรือไม่ สืบเนืองจาก
ประเทศไทยมีปัญหาท้องในวัยเรียน ท้องไม่พงึ ประสงค์
ผูต้ อบ: คุณ มีชัย : โดยหลักเป็ นหน้าที ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรงศึกษาธิ การ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็พยายาม
ํ า 15 ปี คลอดลูก วัน ละ 8 ราย เนื องจากไม่ มี ความรู เ้ พี ย งพอ และต้อ งออกจาก
ทําเรืองนี ปั จจุบัน มี เด็ก อายุตากว่
โรงเรียน เท่ากับทําลายโอกาส 2 ชีวิต เราจึงให้ความช่วยเหลือโดยรับเด็กทีตังครรภ์ให้อยู่ในโรงเรียนทีได้รบั การดูแล
อย่างดี โดยได้พูดคุย กับ รัฐ มนตรีกระทรวงศึก ษาธิ ก ารแล้ว และคงต้องพูดคุยกัน อีก 2-3 ครังว่า อยากให้โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ทีมีอยู่ทวประเทศ
ั
เข้าไปช่วยเหลือเด็กทีด้อยโอกาสรับเด็กกลุ่มนีเข้าไปเรียน และมีบริษัทฯ รายใด
สนใจเข้ามาให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนีซึงไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมากมาย เนืองจากในแต่ละปี มีเด็กวัย 15-19 ปี คลอดลูก
ปี ละกว่า 1 แสนราย ซึงการให้ความช่วยเหลือลักษณะนี บริษัทฯ ไม่ได้มงุ่ หวังการขายสินค้า
วาระที 3

พิ จ าร ณาอ นุ ม ั ต ิ ง บการ เงิน ร วมแ ละงบการ เงิน เฉ พ าะกิ จ การ ข อ งบริ ษั ท ฯ สํา ห รั บ ปี สิ น สุ ด วั น ที
31 ธัน วาคม 2562

พิธีกรชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้มี
การแก้ไขเพิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัท มหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กําหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทํางบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสินสุดรอบปี บญ
ั ชีเพือเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิในการประชุม
สามัญ ผูถ้ ือหุน้ ทุกปี โดยบริษั ทฯ ได้จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับปี สินสุดวันที 31
ธันวาคม 2562 เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต รวมถึงได้รบั การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
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คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต รวมถึงได้รบั การสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ร ับ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริษั ท เรี ย บร้อ ยแล้ว โดยมี ร ายละเอี ย ดตาม
สิงทีส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยการลงมติวาระนีจะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม

อนุมัติงบการเงิน รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริษั ทฯ สําหรับปี สินสุดวัน ที 31 ธันวาคม 2562
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี
เห็นด้วย

141,040,999 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

ของจํานวนเสียงทังหมดทีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 4

พิจ ารณารั บ ทราบการจ่ายเงิน ปั น ผลระหว่างกาลจากผลการดําเนิ น งานของบริษั ท ฯ รอบระยะเวลา
บัญชีส นสุ
ิ ด วัน ที 31 ธัน วาคม 2562

พิ ธี ก รชี แจงต่ อ ที ประชุ ม ว่ า ตามมาตรา 115 แห่ ง พ.ร.บ. บริษั ท มหาชน และข้อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ข้อ 44
กําหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากเงินกําไรเท่านัน และห้ามจ่ายเงินปั นผลในกรณีทีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
และตามมาตรา 116 และข้อ บังคับ ของบริษั ท ฯ ข้อ 45 กํา หนดว่ าบริษั ท ฯ ต้อ งจัด สรรกําไรสุท ธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึงไว้เป็ น
ทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทังนี บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนัน
จึงไม่ตอ้ งจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเติมอีกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครังนี
นอกจากนี บริษั ท ฯ มี น โยบายจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้แก่ ผู้ถือ หุ้น ในอัต ราไม่ ต ากว่
ํ าร้อ ยละ 40 ของกําไรสุท ธิ จ าก
งบเฉพาะกิ จ การภายหลังการหักภาษี เงินได้นิติบุคคล และเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที กําหนดไว้ในกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลอาจมีการเปลียนแปลงได้ขึนอยู่กับ (1) แผนการลงทุน เงือนไข และ
ข้อจํากัดตามทีกําหนดไว้ในสัญญากูย้ ืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้อง (ถ้ามี) (2) ฐานะทางการเงิน (3) ผลการดําเนินงาน
(4) ปั จจัยทีเกียวข้องอืน ๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษั ท ฯ อาจพิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั น ผลแตกต่ า งไปจากนโยบายที กํา หนดไว้ไ ด้
โดยจะขึ นอยู่ กั บ ผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็ นการใช้เงินเพือบริหารกิจการ และ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
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เนื องจากบริษั ท ฯ มี ก าํ ไรสุท ธิ จ ากผลการดําเนิ น งานสําหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2562
เป็ นเงินจํานวนทังสิน 133,152,627 บาท หรือ คิดเป็ นอัตรากําไร 0.44 บาทต่อหุน้ ดังนัน คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนิ น งานของบริษั ทฯ สําหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี สินสุดวัน ที 31 ธันวาคม 2562
โดยแบ่งเป็ นกําไรสุทธิจากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที 1466(1)/2553 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท (ไม่ได้
รับการยกเว้นภาษี ) และจากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที 2117(1)/2555 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท รวม
เป็ นเงินปั นผลทังสิน 72,000,000 บาท คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลทีจ่ายเทียบกับกําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ
ร้อยละ 54 ซึงสอดคล้อ งกับ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ที มี สิทธิ ได้รบั เงิ น ปั น ผลตามที
ปรากฏรายชื อ ณ วัน กํา หนดรายชื อผู ้ถื อ หุ ้น เพื อกํา หนดสิ ท ธิ ใ นการรับ เงิ น ปั นผล (Record Date) เมือวันที 11 มีนาคม
2563 และได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแก่ผถู้ ือหุน้ แล้วเมือวันที 29 เมษายน 2563 โดยเป็ นการจ่ายจากกําไรของบริษัททังปี
2562 ดังนัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่เสนอจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 เพิมเติมอีก
สําหรับ วาระนี เป็ นวาระแจ้งเพือทราบจึงไม่ม ีการลงคะแนนเสียง
วาระที 5

พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารเลือ กตังกรรมการแทนกรรมการทีต้อ งออกจากตําแหน่งตามวาระ

พิธีกรชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดว่า
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระนัน
อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้ ทังนี กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที
สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นัน ถ้าข้อบังคับมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืน ก็ให้จบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครังนี มีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายอมร
ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการ นายโกมล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ และนายศิลป์ ชัย รักษาพล กรรมการ
ทังนี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 แล้วเห็นว่ากรรมการผูท้ ีจะต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน ได้แก่
นายอมร ดารารัตนโรจน์ นายโกมล ดารารัตนโรจน์ และ นายศิลป์ ชัย รักษาพล เป็ นผูท้ ีมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชียวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึงภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็น
สอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
โดยข้อมูลของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการทัง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏสิงทีส่งมาด้วย
ของหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ น
กรรมการบริษัท ตังแต่วนั ที 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที 30 ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มี
ผูใ้ ดเสนอรายชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท ดังนัน คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตังกรรมการทัง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง โดยการลงมติวาระนี
จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติทีประชุม

อนุมตั กิ ารเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี
วาระ 5.1 อนุมตั กิ ารเลือกตังคุณอมร ดารารัตนโรจน์ ตําแหน่ง รองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย

114,790,999 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

ของจํานวนเสียงทังหมดทีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระ 5.2 อนุมตั กิ ารเลือกตังนายโกมล ดารารัตนโรจน์ ตําแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย

141,000,999 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

ของจํานวนเสียงทังหมดทีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระ 5.3 อนุมตั กิ ารเลือกตังนายศิลป์ ชัย รักษาพล ตําแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย

141,000,999 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

ของจํานวนเสียงทังหมดทีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 6

พิ จ าร ณ าอ นุ มั ต ิ ก าร กํ า ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น ก ร ร ม ก าร แ ล ะค ณ ะก ร ร ม ก าร ชุ ด ย่ อ ยข อ งบ ริ ษั ท ฯ
ประจําปี 2563

พิธีกรชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กําหนดว่า
กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรู ปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอืน ตามทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา โดยอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกําหนดเป็ น
คราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ จะมีมติเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืนก็ได้ และนอกจากนี กรรมการ
มีสิทธิได้รบั เบียเลียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

หน้า 13 ของ 17

ในการนี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลันกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจทีมีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึงภายหลังจาก
การพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที
ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2563 เพือจ่าย
ให้แก่ กรรมการเป็ นจํานวนเงินรวมไม่เกิ น 6,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรู ปของค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี ยประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี
ค่าตอบแทนกรรมการ
ตําแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

อัต ราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจําปี

อัต ราเบียประชุม ประจําปี

2563

2562

2563

2562

90,000 บาท/ไตรมาส

90,000 บาท/ไตรมาส

25,000 บาท/ครัง

25,000 บาท/ครัง

80,000 บาท/คน/ไตรมาส

80,000 บาท/คน/ไตรมาส

20,000 บาท/คน/ครัง

20,000 บาท/คน/ครัง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท

อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจําปี

อัตราเบียประชุม ประจําปี

2563

2562

2563

2562

25,000 บาท/ไตรมาส

25,000 บาท/ไตรมาส

25,000 บาท/ครัง

12,000 บาท/ครัง

20,000 บาท/คน/ไตรมาส

20,000 บาท/คน/ไตรมาส

20,000 บาท/คน/ครัง

10,000 บาท/คน/ครัง

หมายเหตุ : อัตราเบียประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบปรับเพิมขึนเนืองจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังต่างประเทศ อีกทัง บริษัทฯ ไม่เคย
ปรับขึนค่าตอบแทนให้กบั กรรมการตรวจสอบตังแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ตําแหน่ง

อัต ราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจําปี

อัต ราเบียประชุม ประจําปี

2563

2562

2563

2562

ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

16,000 บาท/ ไตรมาส

16,000 บาท/ไตรมาส

6,000 บาท/ครัง

6,000 บาท/ครัง

กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

15,000 บาท/คน/ไตรมาส

15,000 บาท/คน/ไตรมาส

5,000 บาท/คน/ครัง

5,000 บาท/คน/ครัง

ค่าตอบแทนอืนทีไม่ใช่ตวั เงิน – ไม่มี –
หน้า 14 ของ 17

คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอให้ที ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารกํา หนดค่ า ตอบแทนประจํา ปี ของกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2563 ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบอํานาจให้คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูจ้ ัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุด ย่อ ย ให้แก่ก รรมการแต่ล ะราย
ภายใต้วงเงินที ได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมติในวาระนีต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม
มติทีประชุม

อนุ มั ติ ก ารกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ประจํา ปี 2563
ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วย

141,040,999 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

ของจํานวนเสียงทังหมดทีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารแต่งตังผู้ส อบบัญชีแ ละการกําหนดค่าตอบแทนผู้ส อบบัญชี ประจําปี 2563

วาระที 7

พิธีกรชีแจงต่อทีประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กําหนดให้
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
นอกจากนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้กาํ หนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี
หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าทีมาแล้ว 7 รอบปี บญ
ั ชี โดยจะแต่งตังผูส้ อบบัญชีรายทีพ้นจากการปฏิบตั ิหน้าทีจากการ
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชีได้เมือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกันนับแต่วนั ทีพ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที
ในการนี คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติการแต่งตังผูส้ อบบัญ ชีจากบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม 2563 โดยกําหนดให้ผูส้ อบบัญ ชีคนใดคนหนึงดังต่อไปนี เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ
1.

นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 5016
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็ นระยะเวลา 5 ปี ตังแต่ปี 2558 และ/หรือ

2.

นางอนุทยั ภูมิสรุ กุล

ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 3873 และ/หรือ

3.

นายสง่า โชคนิติสวัสดิ

ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 11251

อนึง ในกรณี ทีผูส้ อบบัญ ชีทีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบี เอเอส จํา กัด แต่ ง ตังผู้ส อบบัญ ชี ร ายอื นของบริษั ท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จํา กัด เข้า ทํา หน้า ที เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ แทน
หน้า 15 ของ 17

นอกจากนี คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของ
บริษั ทฯ และบริษั ทย่อยสําหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี สินสุด วันที 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิ น 3,100,000 บาท
โดยค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี
ค่าตอบแทนผู้ส อบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ปี 2563 (ปี ทีเสนอ)

ปี 2562

จํานวนไม่เกิน 3,100,000 บาท

จํานวนไม่เกิน 3,000,000 บาท

ทังนี ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีขา้ งต้น ไม่รวมค่าบริการอืนๆ (Non-Audit Services)
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2563 สูงขึนเนืองจากการเพิมขึนของ จํานวนบริษัทย่อย และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่
ทังนี การพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือ กจาก
ผู ส้ อบบัญ ชี ซึ งได้เ สนอราคาค่า สอบบัญ ชีแ ละขอบเขตการดํา เนิน งานมายัง บริษ ัท ฯ โดยคํา นึ งถึ งคุณ สมบัติ แ ละ
ประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี ซึงภายหลังจากการพิจารณาคณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีทีมีความเป็ นอิสระ มีความเชียวชาญ
ในการสอบบัญ ชีแ ละค่าสอบบัญ ชี ทีเสนอมี ความเหมาะสม ทังนี ผู้ส อบบัญ ชี ทัง 3 ท่านดังกล่าว ไม่ มีความสัมพัน ธ์ หรือ
มีสว่ นได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติการแต่งตังผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จํา กั ด เป็ นผู้ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ย สํา หรับ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ นสุด วัน ที
31 ธันวาคม 2563 และการกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท โดยมติในวาระ
นีต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม

อนุมตั กิ ารแต่งตังผูส้ อบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วย

141,040,999 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

ของจํานวนเสียงทังหมดทีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หน้า 16 ของ 17

วาระที 8

พิจ ารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผถู้ ื อหุน้ ท่านใดเสนอวาระอืนๆ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม
ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผูถ้ ื อหุน้ ทีสละเวลามาร่วมการประชุมและยืนยันจะบริหารงานเพื อสร้างความก้าวหน้า
ให้แก่บริษัทฯ ต่อไป
ปิ ดการประชุม เวลา 15.22 น.

ลงชือ

ประธานในทีประชุม
นายมีชยั วีระไวทยะ

ลงชือ

เลขานุการบริษัท
นายสุเมธ มาสิลีรงั สี
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