รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2561
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อนิ ดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) หรือ TNR
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
บริ ษั ท ไทยนิป ปอนรั บเบอร์ อิน ดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน) (บริ ษั ทฯ) จัดกำรประชุม วิสำมัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่ อวัน
พฤหัสบดี ที่ 30 สิงหำคม 2561 เวลำ 10.00 – 11.34 น. ณ. ห้ อ งประชุมของบริ ษั ทฯ อำคำรเจริ ญ อัก ษร ชัน้ 6 เลขที่ 1
ถนนเจริ ญรำษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร โดยมี นำยมีชัย วีระไวทยะ ตำแหน่งประธำนกรรมกำร
บริ ษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ ของบริ ษัทฯ เป็ นประธำนกำรประชุม
ก่อนเปิ ดกำรประชุมอย่ำงเป็ นทำงกำร พิธีกรกล่ำวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้ งว่ำ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้
จัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหำคม 2561 โดยกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ ำร่ วม
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหำคม 2561 และให้ รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225
ของพระรำชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 โดยวิ ธี ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพัก กำรโอนหุ้ น ในวัน ที่
14 สิงหำคม 2561 ตำมที่ได้ สง่ หนังสือเชิญประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่ำน และแจ้ งวำระกำรประชุมตำมหนังสือเชิญประชุม
ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการได้ มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ๊ อก เอเชีย กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)
จำกนันพิ
้ ธีกรแนะนำคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ ที่เข้ ำร่วมประชุมตำมลำดับ ดังนี ้
1. คุณมีชยั วีระไวทยะ ประธำนกรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
2. คุณอมร ดำรำรัตนโรจน์ รองประธำนกรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน / ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
3. คุณโกมล ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำร
4. คุณสุรพล ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำร
5. คุณศิลป์ ชัย รักษำพล กรรมกำร
6. คุณศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์ รองประธำนกรรมกำรบริ หำร / กรรมกำร
7. คุณสุวิทย์ อรุณำนนท์ชยั ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
8. ดร. ศรำยุทธ เรื องสุวรรณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ
ขณะเดียวกัน มีคณะผู้บริ หำร บริ ษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน) เข้ ำร่วมประชุม ประกอบด้ วย
1. คุณเกศณี วรรณเกษม ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด
2. คุณสุเมธ มำสิลรี ังสี ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
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นอกจำกนี ้ มีผ้ เู ข้ ำร่ วมกำรประชุมท่ำนอื่น ๆ ประกอบด้ วย คุณชำตรี ตระกูลมณี เนตร คุณ กริ นทร์ วิชช์ โอลีเวอะโร และ
คุ ณ รภั ส สัง ขรั ต น์ ในฐำนะที่ ป รึ ก ษำกฎหมำยจำก The Capital Law Office Limited คุ ณ สุ กั ล ยำ มโนเลิ ศ และ
คุณมนพันธ์ ภูมิรัตนจริ นทร์ ในฐำนะผู้ตรวจสอบภำยในจำก P&L Internal Audit
ก่อนเริ่ มกำรประชุม พิธีกรได้ แจ้ งวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนเสียงว่ำ จำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็ น 1 เสียง ในกรณีที่เป็ น
ผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนตำมที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ ว เจ้ ำหน้ ำที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพำะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง ส่ว นบัต รลงคะแนน เห็ น ด้ วย จะเก็ บ ทัง้ หมดหลังจบกำรประชุม โดยเมื่ อผู้ถือ หุ้นลงคะแนนในบัต ร
ลงคะแนนแล้ ว ในกรณีที่ ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ขอให้ ชูบตั รลงคะแนนของท่ำนและส่งบัตรลงคะแนนให้ เจ้ ำหน้ ำที่
เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จดุ นับคะแนน
ส่วนกำรนับคะแนนเสียงจะใช้ ระบบบำร์ โค้ ด โดยกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริ ษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ดังกล่ำวนัน้ หักออกจำกจำนวนเสียงทัง้ หมดที่เข้ ำประชุม และถื อว่ำคะแนนที่เหลือ เป็ น
คะแนนที่เห็นด้ วยในวำระนัน้ ๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้ วนแล้ ว จะมีกำรแสดงจำนวนคะแนนเสียงทังหมดของวำระนั
้
น้ ๆ
ที่หน้ ำจอของห้ องประชุม และจะแจ้ งสรุปมติของวำระนันเป็
้ นลำดับต่อไป
อย่ำงไรก็ตำมหำกในบำงวำระต้ องใช้ เวลำในกำรนับคะแนนมำกกว่ำปกติ ประธำนฯ อำจจะขอให้ ที่ ประชุมดำเนินกำร
พิจำรณำในวำระถัดไปก่อน เพื่อให้ กำรประชุมดำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง และเมื่อเจ้ ำหน้ ำที่ได้ ตรวจนับคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ วก็จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบรำยละเอียดผลกำรนับคะแนนทันที
จำกนัน้ พิ ธีก ร รำยงำนว่ำ มี ผ้ ูม ำร่ วมกำรประชุม ทัง้ สิ ้น 65 รำย รวมเป็ น จ ำนวนหุ้น 153,665,159 หุ้น คิ ด เป็ น ร้ อยละ
51.2217 ประกอบด้ วย ผู้เข้ ำร่ วมกำรประชุม ที่มำด้ วยตนเอง 42 รำย คิดเป็ นจำนวนหุ้น 82,118,050 หุ้น และมอบฉันทะ
23 รำย คิดเป็ นจำนวน 71,547,109 หุ้น ครบองค์ประชุมตำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
จำกนันคุ
้ ณมีชยั วีระไวทยะ ประธำนกรรมกำรบริ ษัท ซึ่งทำหน้ ำที่ประธำนในที่ประชุม ได้ กรุณำกล่ำวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและ
เปิ ดกำรประชุม โดยขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลำมำร่ วมกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ของบริ ษัทฯ ในวันนี ้ ซึ่ง
กำรที่บริ ษัทฯ ต้ องเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่ำนมำเข้ ำร่ วมกำรประชุม สืบเนื่องมำจำกบริ ษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะเข้ ำลงทุนใน
ธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยกำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัท บ๊ อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ที่ดำเนิน ธุรกิ จด้ ำนกำรผลิตและจ ำหน่ำยกล่องกระดำษ โดยกำรเข้ ำลงทุน ในครัง้ นีก้ ็ จะส่งผลดีต่อ กำรลดต้ นทุนด้ ำน
บรรจุภัณ ฑ์ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ และในลำดับ ถัด ไปผมขอมอบให้ คุณ อมร ดำรำรั ต น์ โรจน์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำ ที่ บ ริ ห ำร เป็ น
ผู้ดำเนินกำรประชุม
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จำกนัน้ คุณอมร ดำรำรัตน์โรจน์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ได้ กล่ำวว่ำรู้ สึกยินดีเป็ นอย่ำงยิ่งที่ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่ำนให้ เกียรติ
มำร่วมกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 และมอบหมำยให้ พิธีกรเป็ นผู้แจ้ งรำยละเอียดตำมวำระ
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560

พิธีกร แจ้ งว่ำ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2561
และได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่ำนพร้ อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริ ษัทฯ ได้ จัดส่งรำยงำนกำรประชุม ดังกล่ำวให้ ตลำด
หลัก ทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วัน นับ แต่วัน ประชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น และได้ เผยแพร่ บ นเว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.tnrcondom.com) เพื่อเปิ ดเผยแก่ผ้ ถู ื อหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปและปรำกฏว่ำไม่มีผ้ ใู ดขอแก้ ไขแต่อย่ำงใด โดยใน
วำระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำร่วมประชุมเพิ่ม 7 รำย รวม 1,096,810 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 72 รำย คิดเป็ นจำนวน
หุ้น 154,761,969 หุ้น
มติที่ประชุม

เห็นด้ วย 154,761,969 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจำนวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ ำร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

หมำยเหตุ – วำระนี ้ไม่มีผ้ ซู กั ถำมเพิ่มเติม
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิการได้ มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ๊ อก เอเชีย กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด

พิธีกร แจ้ งว่ำ บริ ษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัท บ๊ อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
(“BAGI”) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท จ ำกั ด ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยกล่ อ งกระดำษ จ ำนวน 1,691,000 หุ้ น มู ล ค่ ำ
ที่ ต รำไว้ ห้ ุน ละ 100 บำท หรื อ คิ ด เป็ นสัด ส่ว นร้ อยละ 100 จำกผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของ BAGI จ ำนวน 3 รำย ประกอบด้ ว ย
(1) บ ริ ษ ั ท โอ จิ เป เป อ ร์ (ไท ย แ ล น ด์ ) จ ำ กัด (“OPT”) (2) OJI Holdings Corporation (“OHC”) แ ล ะ
(3) Oji Asia Packaging Sdn. Bhd. (“OAP”) รวมเรี ย กว่ ำ “กลุ่ม ผู้ข ำย” หรื อ “ธุ ร กรรม”
ในกำรนี ้ฝ่ ำยบริ หำรคำดว่ำค่ำตอบแทนสูงสุดที่จะชำระให้ แก่กลุม่ ผู้ขำยจะมีจำนวนไม่เกิน 40,000,000 บำท โดยบริ ษัทฯ
ตกลงจะชำระค่ำตอบแทนเบื ้องต้ นเป็ นจำนวน 17,600,000 บำท ในวันที่บริ ษัทฯ รับโอนหุ้นใน BAGI มำยังบริ ษัทฯ ให้ แก่
กลุม่ ผู้ขำย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และกลุม่ ผู้ขำยตกลงว่ำจะคำนวณรำคำซื ้อขำยหุ้นที่แท้ จริ งโดยอ้ ำงอิงจำกมูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิของ
BAGI ณ วันที่ธุรกรรมเสร็ จสมบูรณ์ที่ได้ ผำ่ นกำรปรับปรุงรำยกำรทำงบัญชีตำมที่คสู่ ญ
ั ญำตกลงกัน ซึง่ อำจมีจำนวนสูงกว่ำ
(แต่ไม่เกินจำนวนค่ำตอบแทนสูงสุดจำกกำรเข้ ำทำธุรกรรม) หรื อต่ำกว่ำค่ำตอบแทนเบื ้องต้ นและอำจทำให้ บริ ษัทฯ ต้ อง
ชำระรำคำซื ้อขำยหุ้นเพิ่มเติมหรื อได้ รับชำระรำคำซื ้อขำยหุ้นคืนบำงส่วนในภำยหลัง ซึง่ บริ ษัทฯ คำดว่ำจะเสร็ จสิ ้นภำยใน
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งข้ อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นเมื่อได้ มีกำรชำระรำคำดังกล่ำว
เสร็ จสิ ้นแล้ วต่อไป อย่ำงไรก็ ดี หำกมูลค่ำของสิ่งตอบแทนทัง้ หมดที่บริ ษั ทฯ จ่ำยตำมควำมเป็ นจริ งสำหรับกำรเข้ ำท ำ
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ธุรกรรมมีจำนวนเกินกว่ำค่ำตอบแทนสูงสุดจำกกำรเข้ ำทำธุรกรรม บริ ษัทฯ จะนำมูลค่ำของสิง่ ตอบแทนทังหมดดั
้
งกล่ำวมำ
คำนวณขนำดรำยกำรเพื่อปฏิบตั ิตำมที่กฎหมำยกำหนดต่อไป
ทัง้ นี ้ ธุรกรรมเข้ ำข่ำยเป็ นรำยกำรได้ มำซึ่งสิน ทรั พย์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มีนยั สำคัญที่เข้ ำข่ำยเป็ นกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ และประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและกำรปฏิ บัติกำรของบริ ษั ทจดทะเบียนในกำรได้ มำหรื อ
จำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไป”) โดยขนำดรำยกำร
ของธุรกรรมซึง่ คำนวณตำมเกณฑ์มลู ค่ำสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิซงึ่ เป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์สงู สุดเท่ำกับร้ อยละ 15.06
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ มีรำยกำรได้ มำซึ่งสินทรัพย์อื่นภำยในระยะเวลำหกเดือนที่ผ่ำนมำ กล่ำวคือ กำรได้ มำซึ่งสิทธิในกำร
ขำยและกำรท ำกำรตลำดถุ ง ยำงอนำมั ย และเจลหล่ อ ลื่ น ภำยใต้ เครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ “PLAYBOY” ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวซึ่งมีขนำด
รำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทนเท่ำกับร้ อยละ 37.3 ทังนี
้ ้ เมื่อคำนวณขนำดรำยกำรของธุรกรรมนี ้ภำยใต้
เกณฑ์มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทนจะได้ ผลลัพธ์ เท่ำกับร้ อยละ 3.02 ซึ่งเมื่อรวมกับขนำดรำยกำรได้ มำซึ่งสินทรัพย์อื่นของ
บริ ษัทฯ ภำยในระยะเวลำหกเดือนที่ผ่ำนมำ จะมีขนำดรำยกำรรวมภำยใต้ เกณฑ์มลู ค่ำรวมของสิง่ ตอบแทนเท่ำกับร้ อยละ
40.32 ซึ่งไม่เกิ นร้ อยละ 50 โดยอ้ ำงอิงจำกงบกำรเงินที่สอบทำนแล้ วล่ำสุดของบริ ษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่
31 มีนำคม 2561 (ภำยหลังปรับปรุ งด้ วยรำยกำรเงินปั นผลจ่ำยสำหรับปี 2560) ด้ วยเหตุนี ้ ธุรกรรมนี ้จึงถือเป็ นรำยกำร
ประเภทที่ 2 ตำมประกำศรำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไป กล่ำวคือ เป็ นรำยกำรที่มีขนำดรำยกำรเท่ำกับร้ อยละ 15 หรื อสูง
กว่ำ แต่ต่ำกว่ำร้ อยละ 50 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ ำที่ดำเนินกำรต่ำง ๆ ดังนี ้
1) เปิ ดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
2) จัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสำรสนเทศอย่ำงน้ อยตำมที่ประกำศรำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปกำหนดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ภำยใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ
นอกจำกนี ้ เนื่องจำกกำรเข้ ำทำธุรกรรมดังกล่ำวเป็ นกำรซื ้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมำเป็ นของ
บริ ษั ท ฯ ตำมมำตรำ 107(2)(ข) แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ทมหำชนจ ำกั ด พ.ศ. 2535 (รวมทั ง้ ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม )
(“พ.ร.บ. บริ ษัทมหำชนจำกัด”) บริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สำมในสีข่ องจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี ้ รำยละเอี ยดเกี่ ย วกับ ธุ รกรรมดังกล่ำว ปรำกฏตำมสำรสนเทศของบริ ษั ท ไทยนิ ป ปอนรั บ เบอร์ อิ น ดัสตรี ้ จ ำกัด
(มหำชน) เรื่ อง รำยกำรได้ มำซึง่ หุ้นในบริ ษัท บ๊ อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (บัญชี 2) สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 2
คณะกรรมกำรได้ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำกำรเข้ ำทำธุรกรรม ตลอดจนค่ำตอบแทนและค่ำใช้ จ่ำยที่บริ ษัทฯ ต้ องชำระในกำรเข้ ำ
ทำธุรกรรม มีควำมเหมำะสม สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯและผู้ถือหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ตำม
เหตุผลดังที่ระบุในข้ อ 8 ของสิ่งที่สง่ มำด้ วย 2 กอปรกับมูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิและมูลค่ำทำงบัญชีของ BAGI ก่อน
กำรเข้ ำทำรำยกำร ซึ่งเป็ นจำนวน 137,383,950.36 บำท และ 137,824,695.70 บำท ตำมลำดับ ดังรำยละเอียดปรำกฏ
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ตำมข้ อ 3.1 และ 3.2 ของสิ่ ง ที่ ส่งมำด้ ว ย 2 มี จ ำนวนสูง กว่ำ ค่ ำ ตอบแทนสูง สุด จำกกำรเข้ ำ ท ำธุ ร กรรม หรื อ ไม่ เกิ น
40,000,000 บำท นอกจำกนี ้ กำรว่ำจ้ ำงให้ BAGI ผลิตและจัดหำบรรจุภณ
ั ฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ หลังจำกกำร
เข้ ำทำธุรกรรมย่อมจะช่วยให้ BAGI สำมำรถใช้ กำลังกำรผลิตได้ ดีขึ ้นกว่ำปั จจุบนั ซึง่ จะทำให้ ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยของ
BAGI ลดลง และส่งผลดีตอ่ ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินโดยรวมของ BAGI และบริ ษัทฯ ด้ วย
ด้ วยเหตุนี ้ คณะกรรมกำรจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิธุรกรรมกำรได้ มำซึง่ หุ้นในบริ ษัท บ๊ อก เอเชีย
กรุ๊ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
ถำม : คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร
ต้ องกำรให้ ผ้ บู ริ หำรเล่ำถึงที่มำรำยละเอียดกำรเข้ ำซื ้อ BAGI เช่น รู้ จกั ได้ อย่ำงไร คุ้มค่ำหรื อไม่ เนื่องจำก BAGI
ยังมีผลขำดทุนและมีภำระหนี ้สินอยู่
ตอบ : คุณอมร ดำรำรัตนโรจน์
BAGI เป็ นบริ ษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ ในประเทศไทยที่อยู่ภำยใต้ OJI Holdings Corporation (“OHC”) ยักษ์ ใหญ่
วงกำรกระดำษญี่ ปนุ่ ซึ่ง TNR และ OHC เป็ นพันธมิตรที่ดีมำกว่ำ 40 ปี ปั จจุบนั OHC พบว่ำกำรดำเนินธุรกิจ
ของ BAGI ภำยใต้ OHC ไม่เป็ นตำมคำดและต้ องกำรตัดจำหน่ำย จึงได้ เสนอธุรกรรมนีใ้ ห้ พันธมิตรที่ดีอย่ำง
TNR พิจำรณำก่อน โดย OHC ยินดีชำระหนี ้สินคงค้ ำงของ BAGI ก่อนทำกำรซื ้อขำย ทังนี
้ ้ OHC เป็ นบริ ษัทที่จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ญี่ปนเช่
ุ่ นกัน จึงสำมำรถตรวจสอบควำมโปร่ งใสของธุรกรรมได้ ตำมกฎหมำย โดย
ธุรกรรมนีใ้ ช้ เวลำเจรจำมำกว่ำ 8 เดื อน ผ่ำนกำรตรวจสอบตำมเกณฑ์ ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ข องทัง้ สองประเทศ
ครบถ้ วน ส่วนผลขำดทุนของ BAGI มำจำกกำรเสียลูกค้ ำรำยใหญ่ 2 รำย ซึง่ หลัง TNR เข้ ำซื ้อกิจกำร จะช่วยเข้ ำ
ไปเติมเต็มกำลังกำรผลิต BAGI ด้ วยคำสัง่ ซื ้อจำก TNR และวำงแผนรับลูกค้ ำภำยนอกเพิ่มในปี ถดั ไป ส่งผลให้
BAGI ขำดทุนลดลงจนถึงสร้ ำงกำไรได้ ซึ่งกลุ่มเจริ ญอักษร บริ ษัทแม่ของ TNR ถือเป็ นผู้เชี่ยวชำญในธุรกิจกำร
พิมพ์มำนำน ตังเป้
้ ำคืนทุนไม่เกิน 3 ปี และสร้ ำงกำไรในปี ที่ 4-5 สิง่ ที่ TNR ได้ รับคือประหยัดต้ นทุนกำรผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ได้ อย่ำงมีนยั ยะ
ตอบ : คุณสุเมธ มำสิลรี ังสี
เสริ มว่ำ หนี ้ของ BAGI เป็ นหนี ้เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินประมำณ 110 ล้ ำนบำทซึ่ง OHC มีกำรเพิ่มทุนเมื่อ
วันที่ 31 กรกฎำคม 2561 และได้ ชำระหนี ้ให้ กบั สถำบันกำรเงินทังหมด
้
ดังนัน้ TNR รับ BAGI มำโดยที่ไม่มีภำระ
หนี ้สินติดตำม
ถำม : คุณอนุ ว่องสำรกิจ
ถำมถึงควำมจำเป็ นและคุ้มค่ำของกำรซื ้อ BAGI ซึ่งในภำพรวมธุรกิจสิ่งพิมพ์ ยอดขำยลดลงต่อเนื่อง และ BAGI
เองก็ขำดทุน ผลประกอบกำร TNR เองก็ยงั ไม่ส้ ดู ี ทังหมดนี
้
้จะเป็ นกำรเพิ่มภำระให้ แก่บริ ษัทหรื อไม่
ตอบ : คุณอมร ดำรำรัตนโรจน์
โรงพิมพ์ มี หลำยประเภท ยอดขำยลดลงจะเป็ นโรงพิมพ์ ห นังสือ แต่ โรงพิมพ์ บ รรจุภัณ ฑ์ ยอดขำยเติบโตตำม
เศรษฐกิจและกำรบริ โภค ซึง่ ยังมีกำรเติบโตอยู่ TNR ผลิตถุงยำงอนำมัย ต้ นทุนที่มีนยั ยะส่วนหนึ่งคือบรรจุภณ
ั ฑ์
กำรซื ้อ BAGI จะช่วยให้ TNR ควบคุมต้ นทุนด้ ำนบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ ดีขึ ้น ในขณะเดียวกัน หำก TNR เติมเต็มกำลัง
กำรผลิตให้ BAGI ได้ ผลประกอบกำร BAGI ก็จะกลับเป็ นบวก นอกจำกนี ้มองว่ำปี 2562 TNR จะมีกำรเติบโตที่
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สำคัญ จำก PLAYBOY เพรำะช่ ว งที่ ผ่ ำนมำกำรตอบรั บ จำกคู่ค้ ำ ในต่ำ งประเทศดี หำกค ำสั่ง ซื อ้ เข้ ำมำ นั่น
หมำยถึงยอดกำรผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ยอ่ มมำกขึ ้นด้ วย
ตอบ : คุณสุเมธ มำสิลรี ังสี
จำกกำรทำประมำณกำรณ์ หลัง TNR ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กบั BAGI จะช่วยลดต้ นทุนส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ ไม่น้อยกว่ำ
5% และเครื่ องจักรของ BAGI ยังอยูใ่ นสภำพดี หำกเติมเต็มกำลังกำรผลิตได้ ตอ่ เนื่อง ต้ นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ่ หน่วย
จะยิ่งถูกลง เบื ้องต้ น BAGI จะผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ ONETOUCH ลำดับต่อไปเป็ น PLAYBOY และ OEM ปั จจุบนั
BAGI ใช้ กำลังกำรผลิตประมำณ 30% คิดเป็ น 100-120 ล้ ำนชิ ้น/ปี ซึ่งจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 180 ล้ ำนชิ ้น ภำยในต้ นปี
2561 TNR จะสัง่ ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กบั BAGI มำกกว่ำ 60 ล้ ำนชิ ้นแน่นอน ซึง่ เกินจุดคุ้มทุนของ BAGI แล้ ว
ถำม : คุณธำรำ ชลปรำณี
มู ล ค่ ำ สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตั ว ตนสุ ท ธิ แ ละมู ล ค่ ำ ทำงบั ญ ชี ข อง BAGI ก่ อ นกำรเข้ ำท ำรำยกำร เป็ นจ ำนวน
137,383,950.36 บำท และ 137,824,695.70 บำท เพรำะเหตุใด TNR ถึ งสำมำรถเข้ ำ ซื อ้ BAGI ได้ ที่ ไม่ เกิ น
40,000,000 บำท ซึ่งรำคำค่อนข้ ำงถูกมำกหำกเทียบกับมูลค่ำประเมิน ตังข้
้ อสังเกตว่ำเพรำะผลประกอบกำร
ทังปี
้ 2561 ของ BAGI ขำดทุนสูงหรื อไม่ จึงทำให้ มลู ค่ำลดลงมำกจน TNR เข้ ำธุรกรรมได้ ในรำคำที่ต่ำ และหำก
TNR เพิ่มคำสัง่ ซื ้อให้ BAGI รวมเป็ น 180 ล้ ำนชิ ้น/ปี แล้ ว กำลังกำรผลิตจะเพียงพอหรื อไม่ มีแผนรับมืออย่ำงไร
ตอบ : คุณสุเมธ มำสิลรี ังสี
ซื ้อได้ รำคำถูกเนื่องจำก TNR ประเมินมูลค่ำ BAGI แล้ ว มีหลำยส่วนที่จำเป็ นต้ องหักลบจำกมูลค่ำ เช่น สินค้ ำ
คงเหลื อ ที่ เสื อ มสภำพ สิ น ทรั พ ย์ ไม่ ห มุ น เวี ย นอื่ น ที่ ไม่ ส ำมำรถขอคื น ได้ แล้ ว และบำงส่ ว นต้ องใส่เพิ่ ม ใน
งบกำรเงินที่ BAGI ยังไม่ได้ ลงไว้ เช่น หนี ้สินภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน หนีส้ ินอื่นที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น เป็ น
ต้ น ทัง้ หมดนี ้จึงสรุ ป เป็ นรำคำซื ้อขำยได้ ตำมที่ระบุไว้ ส่วนกำลังกำรผลิต เครื่ องจักรของ BAGI อยู่ที่ 220-300
ล้ ำนชิ ้น/ปี แต่ปัจจุบนั ผลิตอยู่ที่ 110-120 ล้ ำนชิ ้น / ปี หำก TNR เพิ่มคำสัง่ ซื ้อเข้ ำไปอีกประมำณ 60 ล้ ำนชิ ้น/ปี
รวมเป็ น 180 ล้ ำนชิ ้น/ปี จะถึงจุดคุ้มทุน และไม่เกินกำลังกำรผลิตรวมที่ BAGI มีอยู่ ทังนี
้ ้ BAGI มีกำรผลิตบรรจุ
ภัณ ฑ์ หลำยขนำด หลำยรำคำ TNR ต้ องปรั บ สมดุลระหว่ำงส่วนที่ อัต รำก ำไรสูงกับ อัต รำก ำไรต่ ำเพื่ อควำม
เหมำะสม
ถำม : คุณอนุ ว่องสำรกิจ
สภำพคล่องของ BAGI ตอนนี ้เป็ นเช่นไร หำก TNR ซื ้อมำแล้ วต้ องเข้ ำไปพยุงมำกน้ อยแค่ไหนและกำรทำธุรกรรม
ครัง้ นี ้ TNR ต้ องกู้เงินเพิ่มหรื อไม่
ตอบ : คุณสุเมธ มำสิลรี ังสี
TNR ไม่พยุง BAGI ทำง BAGI ได้ ชำระเงินกู้หมดแล้ ว และจะบริ หำรจัดกำรเงินกู้ระยะสันของบริ
้
ษัทเอง TNR
เพียงเข้ ำไปช่วยเรื่ องประสิทธิภำพด้ ำนกำรผลิต สำหรับเงินกู้ระยะยำวที่เห็นในงบกำรเงินของ TNR เกิดจำกกำรกู้
เพื่ อซื อ้ สิท ธิ์ PLAYBOY เงิน ซือ้ BAGI มำจำกเงิ นทุนหมุนเวียนในบริ ษั ท และที่ BAGI ขำดทุน เนื่ องจำกขำด
สภำพคล่องเพรำะเสียลูกค้ ำหลัก 2 รำย แต่หลัง TNR เข้ ำซื ้อ BAGI และเริ่ มสัง่ ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ตำมแผน BAGI ก็
จะฟื น้ ฟูและหมดปั ญหำเรื่ องสภำพคล่อง
ถำม : คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร
มีกำรกระจำยควำมเสี่ยงผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อไม่และบริ หำรควำมสัมพันธ์ ผ้ ผู ลิตบรรจุภัณฑ์เดิมอย่ำงไรหำก
TNR ใช้ บริ กำร BAGI เป็ นหลัก
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ตอบ : คุณอมร ดำรำรัตนโรจน์
ผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์เดิมไม่ติดขัดและ TNR ยังสัง่ บรรจุภณ
ั ฑ์จำกผู้ผลิตรำยเดิมส่วนหนึง่ ไม่ได้ ยกเลิกทัง้ หมด
ถำม : คุณธำรำ ชลปรำณี
หลังธุรกรรมเสร็ จสิ ้นต้ องรวมงบกำรเงิน BAGI เข้ ำมำ จะมีคำ่ ควำมนิยมที่เท่ำไหร่ และโรงงำน TNR ตังอยู
้ จ่ งั หวัด
ชลบุรี แต่ BAGI ตังอยู
้ ร่ ะยอง ประเมินค่ำขนส่งแล้ วคุ้มหรื อไม่
ตอบ : คุณอมร ดำรำรัตนโรจน์
โรงงำน BAGI ตังอยู
้ ่ระยองแต่พื ้นที่ติดจังหวัดชลบุรี ใช้ เวลำเดินทำงระหว่ำงกันไม่เกิน 30 นำที ซึง่ ปั จจุบนั TNR
ใช้ ผ้ ผู ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่อยู่เขตกรุ งเทพฯ ซึ่งเทียบระยะทำงแล้ วไกลกว่ำ BAGI นอกจำกนี ้ TNR และ BAGI ยังใช้
ระบบกำรสัง่ ซื ้อเมื่อต้ องกำรใช้ ทำให้ ได้ ประโยชน์คือ TNR ไม่ต้องเสียพื ้นที่เก็บบรรจุภณ
ั ฑ์เปล่ำเพื่อรอบรรจุ
ตอบ : คุณสุเมธ มำสิลรี ังสี
อธิ บำยเป็ นตัวเลขให้ เห็นชัดเจน ค่ำขนส่งระหว่ำง BAGI ไป TNR อยู่ที่ 700 บำท/เที่ยว ส่วนผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
รำยเดิ ม กับ TNR อยู่ที่ ป ระมำณ 2,500 บำท/เที่ ย ว ส่ว นค ำตอบเรื่ อ ง Negative Goodwill ที่ จ ะบัน ทึ ก ในงบ
กำรเงิน ขณะนี ้กำลังพิจำรณำร่วมกับผู้ประเมินอิสระเรื่ องควำมเหมำะสมของตัวเลข
โดยในวำระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำร่ วมประชุมเพิ่ม 20 รำย รวม 41,817 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 92 รำย คิดเป็ น
จำนวนหุ้น 154,803,786 หุ้น
มติที่ประชุม

เห็นด้ วย 154,803,786 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจำนวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ ำร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

พิธีกร แจ้ งว่ำ เนื่องจำกไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใด เสนอวำระอื่น ๆ จึงขออนุญำตใช้ โอกำสนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้
โปรดแสดงควำมคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทและโปรดแจ้ งชื่อ-นำมสกุล เป็ นผู้ถือหุ้นมำด้ วยตนเองหรื อรับมอบฉันทะ
เพื่อประโยชน์ในกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม
ถำม : คุณอนุ ว่องสำรกิจ
ยิ น ดี ที่ ได้ บ ริ ษั ท ใหม่ เข้ ำ มำและพู ด ถึ งงบกำรเงิ น TNR รำยได้ โตแต่ก ำไรยัง ไม่ โต สำเหตุเพรำะอะไร อัต รำ
แลกเปลีย่ นมีกำรป้องกันควำมเสีย่ งหรื อไม่ ตลำดที่อเมริ กำและเอเชียเป็ นอย่ำงไรบ้ ำง
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ตอบ : คุณอมร ดำรำรัตนโรจน์
ผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ TNR ได้ รับผลกระทบส่วนหนึง่ จำกงำนประมูล สำเหตุจำกกำรตัดรำคำของผู้เล่นรำย
ใหญ่รำยหนึ่งเพื่อลดอัตรำกำไรบีบให้ ผ้ เู ล่นรำยเล็กต้ องถอนตัว ซึง่ เหตุกำรณ์ นนได้
ั ้ ผำ่ นไปแล้ วและคำดว่ำจะไม่
เกิดขึ ้นอีก อัตรำกำไรน่ำจะกลับมำสูภ่ ำวะปกติ TNR จะได้ ประโยชน์ ครึ่งปี แรก 2561 ผลกำรดำเนินงำนยังไม่น่ำ
พอใจ แต่คำดครึ่งปี หลัง 2561 จะดีขึ ้น ดูจำกกำลังกำรผลิตปั จจุบนั ค่อนข้ ำงเต็มที่ 80-90% ส่วนตลำดอเมริ กำยัง
ไม่ได้ เข้ ำเต็มรูปแบบแต่จะมีลกู ค้ ำรำยใหญ่เปิ ดให้ เข้ ำพบในเดือนตุลำคมนี ้ ซึง่ หำกกำรเจรจำเป็ นไปด้ วยดีก็จะได้
ร่วมงำนกัน ส่วนเอเชียขยำยอย่ำงต่อเนื่อง อยู่ใ นขันตอนเจรจำและขอใบอนุ
้
ญำตหลำยประเทศ เช่น จีน ญี่ ปนุ่
กัม พูชำ ลำว เมี ยนมำร์ เวี ย ดนำม อิน โดนี เซีย ฟิ ลิป ปิ น ส์ และสิงค์ โปร์ ด้ ำนแอฟริ ก ำขณะนี จ้ ่ ำยค่ำลิข สิท ธิ์
PLAYBOY ให้ TNR ซึง่ ทำงบริ ษัทมีแผนรุกเจรจำบำงประเทศที่นำ่ สนใจในทวีปนี ้
ตอบ : คุณสุเมธ มำสิลรี ังสี
เสริ มว่ำ ตำมผลประกอบกำรที่รำยงำน ยอดขำยสูงขึ ้นแต่กำไรลดลง เพรำะอัตรำแลกเปลี่ยน เป็ นปั จจัยภำยนอก
ที่ควบคุมยำก TNR ป้องกันควำมเสี่ยงอย่ำงระมัดระวังด้ วยกำรติดตำมค่ำเงินเป็ นรำยวันและทำประกันควำม
เสีย่ งค่ำเงินเป็ นระยะ
ถำม : คุณอนุ ว่องสำรกิจ
PLAYBOY และ ONETOUCH จะแย่งส่วนแบ่งกำรตลำดกันเองหรื อไม่ บำงครัง้ เห็นรำคำขำย PLAYBOY ถูก
กว่ำ ONETOUCH
ตอบ : คุณอมร ดำรำรัตนโรจน์
มองว่ำ PLAYBOY เป็ นพันธมิ ตร เพรำะ TNR รั บจ้ ำงผลิตมำให้ นำนแล้ ว ปั จจุบัน ได้ แบรนด์ มำด้ วยจะยิ่งได้
ประโยชน์ โดยแบ่ง PLAYBOY ในตลำด premium ส่วน ONETOUCH ตลำด medium-high ซึ่งรำคำที่เห็นถูก
กว่ำนันขึ
้ ้นอยูก่ บั รุ่นที่วำงจำหน่ำย
ถำม : คุณสุพตั รำ สิทธิชยั
ถำมถึงตลำดอินเดีย กำรเป็ นสมำชิ กอำเซียน +6 มีผลดีหรื อไม่ และมองประโยชน์ อย่ำงอื่นในกำรซื ้อ BAGI
นอกจำกเพียงผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ถงุ ยำงอนำมัยให้ TNR หรื อไม่
ตอบ : คุณอมร ดำรำรัตนโรจน์
อินเดียอยูใ่ นควำมสนใจแต่ยงั ไม่ได้ เปิ ดตลำดเต็มรูปแบบ กำลังมองหำพันธมิตรที่มีศกั ยภำพ ขณะนี ้ TNR ตังเป้
้ ำ
ตลำด จีน อเมริ กำ และอินเดีย กำรเป็ นสมำชิกอำเซียน +6 ไม่ได้ มีสทิ ธิพิเศษโดยตรงกับถุงยำงอนำมัย ส่วนกำร
เข้ ำซื ้อ BAGI นอกจำกช่วยลดต้ นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ TNR แล้ ว ยังมองเรื่ องกำรรับงำนจำกลูกค้ ำภำยนอก ซึง่ ทำเล
BAGI ตังอยู
้ บ่ ้ ำนท่ำ จ.ระยอง ใกล้ กบั นิคมอุตสำหกรรมหลำยแห่ง เป็ นโอกำสรับงำนจำกโรงงำนในพื ้นที่เหล่ำนัน้
ด้ ำนโรงงำน BAGI ยังมีพื ้นที่เหลืออีกมำก หำกจำเป็ นสำมำรถเพิ่มกำลังกำรผลิตได้ แต่ขณะนี ้เครื่ องจักรเดิมยัง
ใช้ กำรได้ เป็ นอย่ำงดี
ถำม : คุณธำรำ ชลปรำณี
กำรป้องกันควำมเสี่ยงค่ำเงินบริ หำรมำกน้ อยอย่ำงไร เนื่องจำก TNR ส่งออกเป็ นส่วนมำกและเสนอว่ำควรกำร
แก้ ไขข้ อบังคับตำมมำตรำ 44 ตำมที่ผ้ ถู ือหุ้นท่ำนหนึง่ ได้ เคยแจ้ งไว้ ในกำรประชุมสำมัญที่ผำ่ นมำ
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ตอบ : คุณสุเมธ มำสิลรี ังสี
TNR ท ำประกัน ควำมเสี่ย งค่ำ เงิ น เป็ น ระยะและตรวจสอบรำยวัน แต่ในไตรมำส 1/2561 ที่ ผ่ำ นมำ ค่ำ เงิ น
เปลี่ยนแปลงรุนแรง ซึ่งกระทบกับบริ ษัท ส่งออกทุกแห่ง TNR ได้ ประเมินสถำนกำรณ์ ทกุ วันและทำประกันควำม
เสีย่ งค่ำเงินสัญญำระยะเวลำ 3-6 เดือน ตลอด
หมำยเหตุ ปิ ดกำรประชุมเวลำประมำณ 11.34 น.

(นำยมีชยั วีระไวทยะ)
ประธำนในที่ประชุม

(นำยสุเมธ มำสิลรี ังสี)
เลขำนุกำรบริ ษัท
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