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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

         บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) หรือ TNR 
 

จัดการประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น.  ณ หองประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน    

แกรนด สาทร กรุงเทพฯ โดยมีนายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ         

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนประธานการประชุม (“ประธานฯ”) 

โดยกอนเปดการประชุมอยางเปนทางการ พิธีกรกลาวตอนรับผูถือหุนและแจงวา บริษัทฯ มีความหวงใยในสถานการณ      

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศให เปนโรคติดตออันตรายตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ซ่ึงบริษัทฯ ไดติดตามสถานการณอยางใกลชิด และหวงใยสุขภาพและความปลอดภัย

ของผูถือหุนทุกทาน โดยบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผูถือหุนภายใตสถานการณ 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สําหรับผูถือหุนในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ดังนี้ 

ผูถือหุนท่ีผานการคัดกรองแลว และมีความประสงคเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 บริษัทฯ ขอความรวมมือ

ในการปฏิบัติตนดงัน้ี 

- กรุณาสวมหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เขารวมประชุม 

- งดการยายที่น่ังหรอืเขา-ออก หองประชุม 

- งดรับประทานอาหารบรเิวณจัดงานประชุม 

- หากมีไข อาการไอ จาม มีนํ้ามูก เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอความกรุณาออกจากหองประชุมผูถือหุน 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติอนุมัติใหจัดการประชุมสามัญ  

ผูถือหุน ประจําป 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 

ทั้งน้ี ตามที่ไดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนทุกทานแลวน้ัน จึงขอแจงระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม

ดังน้ี 

วาระที่ 1 : พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

วาระที่ 2 : พิจารณารบัทราบรายงานผลการดําเนินงานของกลุมกิจการ ประจําป 2563 

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรบัป 2563 สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

วาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมตักิารจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี                              

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2564 

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2564 

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เรื่องวัตถุประสงค                  

ของบริษัทฯ 

วาระที่ 10 : พิจารณาอื่นๆ (หากมี) 

ส่ิงที่สงมาดวย 1 
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ทงันี กอ่นเขา้สูว่าระการประชมุ พิธีกรไดก้ลา่วแนะนาํกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และผูเ้ขา้รว่มประชมุ ดงันี 

กรรมการบริษัทท่ีเขารวมประชุม 

1. คุณมีชัย วีระไวทยะ     ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. คุณอมร ดารารัตนโรจน  รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / 

ประธานกรรมการบริหาร 

3. คุณสมศกัด์ิ  ดารารัตนโรจน  กรรมการ 

4. คุณศิลปชัย รกัษาพล  กรรมการ 

5. คุณนพรัตน พานทองวิริยะกุล  กรรมการอิสระ  

6. คุณอัมพร ปุรินทวรกุล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

7. คุณศิรินันท  ดารารัตนโรจน   กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 

 

กรรมการท่ีลาประชุม 

1. คุณโกมล ดารารตันโรจน    กรรมการ (ติดภารกิจ จึงไมสามารถเขารวมประชุม) 

2. คุณสุวิทย อรุณานนทชัย  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/ 

กรรมการอิสระ  (ตดิภารกิจจึงไมสามารถเขารวมประชุม) 

และในวันน้ีมีทานผูบริหาร ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เขารวมประชุมดวย ดังน้ี 

คณะผูบริหาร    

1. ตัวแทนบรหิารฝายโรงงาน คุณทศพร นิลกําแหง ผูอํานวยการฝายเทคนิค 

2. ตัวแทนบรหิารฝายสํานักงานใหญ คณุสุเมธ มาสิลีรงัสี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  

ผูสอบบัญชี 

คุณนรุตม ลิมปวรรณ ผูสอบบัญชีจาก บรษิัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

ทีป่รึกษากฏหมาย 

คุณชาตรี ตระกูลมณีเนตร ที่ปรกึษากฎหมายจากบรษิัท สาํนักงานกฎหมาย แคปปตอล จํากัด  

โดยมีตัวแทนจากบริษัท สํานักงานกฎหมายแคปปตอล จํากัด เปนผูทําหนาที่พยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อสงเสริมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดขีองบริษัทฯ 

ผูตรวจสอบภายใน 

ตัวแทนจากบริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอลออดิท จํากัด  
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กอนเริ่มการประชุม พิธีกรไดแจงวิธีการลงคะแนนและนับเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยมีคะแนนเสียง 1 หุนตอ 1 เสียง ในกรณีที่มีการมอบฉันทะแบบ

ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนตาม ท่ี ผู มอบฉันทะระบุ ไว ในหนังสือมอบฉันทะ  

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวย

หรืองดออกเสียง สวนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นดวย เจาหนาที่จะเก็บทั้งหมดหลังจบการประชุม 

เม่ือผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแลว ในกรณีที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอใหชูบัตรลงคะแนนของทานและสงบัตร

ลงคะแนนใหเจาหนาที่เก็บ เพ่ือนําไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน อยางไรก็ตามการลงมติในแตละวาระอาจแตกตางกัน            

ซ่ึงประธานฯ จะแจงใหท่ีประชุมทราบในแตละวาระกอนลงคะแนนเสียง และการลงคะแนนในลักษณะดังตอไปน้ี ถือวา                

การลงคะแนนดังกลาวเปนบัตรเสีย 

1. บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง  

2. บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  

3. บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ 

4. บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงที่มีอยู 

พิธีกรแจงวา บริษัทฯ ใชระบบบารโคดในการนับคะแนนเสียง โดยในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทฯ     

จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงของแตละวาระ หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูเขาประชุม และใหถือวา

จํานวนคะแนนท่ีเหลือเปนคะแนนของการออกเสียงเห็นดวยในวาระน้ัน ๆ และเม่ือรวมคะแนนครบถวนแลว จะมีการแสดง

จํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หนาจอของหองประชุม พรอมแจงมติของวาระน้ัน 

อยางไรก็ตาม หากในบางวาระตองใชเวลาในการนับคะแนนมากกวาปกติ ประธานฯ อาจจขอใหที่ประชุมดําเนินการพิจารณา

ในวาระถัดไปกอน เพ่ือใหการประชุมดําเนินไปอยางตอเน่ือง และเม่ือเจาหนาที่ ไดตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว                   

จึงแจงใหที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนและมติการประชุมทันที  

เพ่ือใหการประชุมใชเวลาสั้น กระชับ และลดความเส่ียงจากการแพรระบาดของโรค บริษัทฯ จํากัดระยะเวลาประชุม โดยเร่ิม

ต้ังแต 14.00-15.30 น. หรือไมเกิน 1 ช่ัวโมง 30 นาที หากผูถือหุนมีขอซักถาม ขอความกรุณาผูถือหุนเขียนใสกระดาษเทานั้น  

โปรดระบุ ช่ือ นามสกุล ผูถือหุนที่มาดวยตนเองหรือรับมอบอํานาจ  และยกมือขึ้นจะมีเจาหนาที่ไปเก็บกระดาษคําถามแทน

การสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให คําถามที่ไมไดตอบในหองประชุม บริษัทฯ               

จะแสดงคําตอบบนเว็บไซตของบริษัทฯ และขอความกรุณาผูถือหุนโปรดแสดงความเห็นและสอบถามในประเด็นที่เก่ียวของ 

กับวาระการประชุมเทาน้ัน ในกรณีมีขอเสนอแนะหรือคําถามอ่ืนๆ ที่ไมเก่ียวของกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

พิจารณาตามความเหมาะสม 

จากนั้นพิธีกรแจงวา ขณะน้ีมีผูมารวมการประชุมทั้งส้ิน 32 ราย โดยเปนผูถือหุนที่มาดวยตัวเอง 16 ราย เปนผูรับมอบฉันทะ 

16 ราย คิดเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 256,361,614 หุน คิดเปนรอยละ 85.4539 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายได

ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคบัของบริษัทฯ 

จากน้ัน คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ ซึ่งทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและเปดการประชุม โดย

ขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลาเดินมาทางรวมการประชุม ซ่ึงบริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการดานความปลอดภัยอยางเครงครัด ชวงที่

ผ านมาผูถื อ หุ นทุ กท านคงได ยินข าวผลกระทบทางธุร กิจจากโรคระบาดที่ เกิดขึ้น  แตบ ริษั ทฯ ยังคงมี กําไรและ                      
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จายเงินปนผลในอัตราที่ดี และในอนาคตจะพยายามทําใหดียิ่งข้ึน อยางไรก็ตามตองดูวาภายใตสถานการณ COVID-19 บริษัท ฯ 

จะเติบโตไดมากนอยอยางไร และตองขอขอบคุณทุกทานอีกคร้ังท่ีสละเวลามารวมการประชุม 

จากน้ันพิธีกรใหเชิญ คุณอมร ดารารัตนโรจน ประธานเจาหนาที่บริหาร ดําเนินการประชุมตอไป และแจงวา 1 ปผานไป

สถานการณ COVID-19 ยังคงวิกฤตอยูเหมือนเดิม วัคซีนคือความหวังที่จะเปล่ียนแปลงสถานการณที่ดีขึ้น สําหรับบริษัทฯ    

แมมีอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจบาง แตก็ยังอยูในขั้นท่ีผลการดําเนินงานเติบโต และขอใหทุกทานมั่นใจวาบริษัทฯ เปนผูผลิต

ถุงยางอนามัยที่มีกําลังการผลิตสูงสุดในประเทศไทย ทั่วโลกก็ใหการยอมรับวานํ้ายางธรรมชาติจากประเทศไทยมีมาตรฐานสูง

และมีชื่อเสียงระดับโลก จึงทําใหประเทศไทยสามารถผลิตสินคาจากน้ํายางธรรมชาติที่ทั่วโลกใหความเช่ือม่ัน 

บริษัทฯ มีความมุงม่ันพัฒนากลยุทธและวางยุทธศาสตรดาน Sexual Wellness หรือสุขภาพทางเพศ โดยในปน้ีบริษัทฯ                  

มีนวัตกรรมที่แปลกใหม โดยการผลิตถุงยางอนามัยที่ มีรูปแบบพิเศษที่จะสรางความพึงพอใจแกผูหญิงและผูชาย                     

เรียกชื่อถุงยางอนามัยรุนใหมวา G-Con ซึ่งไดจดลิขสิทธ์ิในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก เรียกวา “ก็อดจิ” รูปราง

แตกตางจากถุงยางอนามัยปกติ เปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานผาน ISO จัดเปนเคร่ืองมือแพทยที่ขายไดท่ัวโลก และเปนบริษัทฯ 

ผูผลิตรายเดียว และจัดจําหนายไดท่ัวโลก คาดวาจะจําหนายไดภายในปน้ี และจะมีทั้งหมด 3 ซีรีส ทยอยวางตลาด 

บริษัทฯ มีการศึกษาธุรกิจ Sex Medical และ Sex Tech เปนธุรกิจที่จะตอเน่ืองจากถุงยางอนามัย ปจจุบันมีโครงการสําคัญ 

ที่ตอยอดจากประสบการณในการผลิตเคร่ืองมือแพทยมากวา 30 ป มีบุคลากรและอุปกรณ โดยธุรกิจที่กําลังศึกษาคือ กัญชง 

และ กัญชา ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพจากโรงงานผลติในพื้นที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี และจะนํามาพัฒนาเพื่อสรางความสุข

ใหแกผูใชถุงยางอนามัยของบริษัทฯ 

หลังจากคุณอมร ดารารัตนโรจน ไดชี้แจงตอที่ประชุม พิธีกรไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

พิธีกรช้ีแจงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ ได จัดทํ ารายงานการประชุมสามัญผู ถือหุน ประจําป  2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  

2 กรกฏาคม 2563 โดยบริษัทฯ ไดจัดสงใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต             

วันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.tnrcondom.com) เพ่ือเปนขอมูลแก              

ผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งไมปรากฏวามีผูใดขอแกไขแตอยางใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่สงมาดวย 1  

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563                  

ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เน่ืองจากไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองครบถวนแลว โดยมติวาระน้ีจะตองไดรับการ

รับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  256,361,614  เสียง คดิเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  -      เสียง คิดเปนรอยละ    - 

งดออกเสียง    -      เสียง คดิเปนรอยละ     - 

บัตรเสีย    -      เสียง คิดเปนรอยละ     - 
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วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของกลุมกิจการ ประจําป 2563 

คุณสุเมธ มาสิลรัีงสี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี 

คุณสุเมธ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทวา ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงเชิงธุรกิจ โดยในป 

2561 มี 2 เหตุการณสําคัญคือ ในเดือนเมษายน บริษัทฯ ไดรับสิทธิ์ในเคร่ืองหมายการคา PLAYBOY และในเดือนกันยายน 

TNR ไดซ้ือกิจการบริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนชั่นแนล ที่เปนผูผลิตกลองกระดาษ 

สําหรับการไดรับสิท ธ์ิ  PLAYBOY ทํ าให บริษั ทฯ ป รับโครงสรางขายสินคาใหม  มุ งเน นเพ่ิมสัดสวนสินคาภายใต 

แบรนดของบริษัทฯ หรือ Own Brand มากขึ้น จึงวางแผนรุกตลาดประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา สงผลใหป  2562 

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท TNR Beijing เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ในป 2563 เหตุการณสําคัญบริษัทฯ 

สามารถสงออกสินคาเขาไปจําหนายในหางวอลมารท 4,600 แหง ทั่วประเทศสหรัฐฯ จึงมีมติจัดต้ังบริษัท TNR USA Inc.  

หากเปรียบ TNR เปนตนไมถือวาปจจุบันบริษัทฯ มีการแตกกิ่งกานทางธุรกิจมากขึ้น และพรอมแลวสําหรับการเขาไปรุกขยาย

ธุรกิจมากข้ึน 

อีกเหตุการณสําคัญ คือการเปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบัญชทีี่มีผลกระทบโดยตรงตองบการเงนิของบริษัทฯ คือ มาตรฐานบัญชี 

TFRS 9 และ TFRS 16  

สําหรับ TFRS 9 เก่ียวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน โดยมาตรฐานฉบับนี้อยากใหทุกบริษัทกลับมา revisit ตัวเอง  โดยเฉพาะ

บริษัทท่ีมีสินทรัพยทางการเงิน โดยมูลคาปจจุบัน ณ วันนี้ คาดวาจะเรียกเก็บเงินในอนาคตไดเทาไหร เชน บริษัทฯ มีลูกหน้ี 

100 บาท และคาดวาจะเก็บเงินได 80 บาท มาตรฐานฉบับน้ีใหบริษัทฯ ต้ังประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น        

โดยในมาตรฐานมีหลักการคํานวณเปนหลักสากลมากข้ึน ทําใหบริษัทฯ ตองบันทึกผลกระทบจากมาตรฐานฉบับนี้เขาไปใน    

งบการเงินป 2563  

สวนมาตรฐานทางบัญชี TFRS 16 เก่ียวกับสัญญาเชา โดยในอดีตสัญญเชา เชน อาคาร จะบันทึกคาใชจายตอเมื่อถึงงวดบัญชี 

สวนมูลคาที่เหลือตามสัญญาที่ยังจายไมครบ จะเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินในสวนของภาระผูกพันจากสัญญาเชา

ดําเนินงาน แตมาตรฐานทางบัญชี TFRS 16 ตีความใหมวา ณ วันที่ทําสัญญาเชาถือวาบริษัทฯ ไดสิทธิในการใชสินทรัพย

ดังกลาว ถือวาเปนรายการสินทรัพยที่เกิดข้ึน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีหน้ีสินเกิดขึ้น เน่ืองจากไมสามารถยกเลิกสัญญาได 

จึงทําใหบริษัทฯ ตองบันทึกสินทรัพยคือสิทธิการใช ขณะเดียวกันจะมีหน้ีสินตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้น ดังนั้นถาพิจารณา          

งบการเงินป 2563 เห็นวา บริษัทฯ มสีินทรพัยเพ่ิมข้ึน แตก็มีหน้ีสินเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน   

ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท รายไดรวมของบริษัทฯ เพิ่มข้ึน 0.6% มีกําไรสุทธิ 111 ลานบาท เพิ่มข้ึน 11.3% จากปกอน 

อัตรากําไรสุทธิรวม 6.4% เทียบกับปกอนอยูที่ 5.7% 

รายไดรวมบริษัทฯ แบงเปนรายไดจาก 1. ธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น ยอดขายป 2563 อยูที่ 1,552.1 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 1% 2. ธุรกิจกลองกระดาษ มียอดขาย 201.3 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอนหนา  

ฐานะทางการเงิน มีสินทรัพยรวม 2,041.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.6% ขณะเดียวกันสามารถบริหารจัดการหน้ีสินไดดีขึ้น         

ทําใหหน้ีสินรวมป 2563 ใกลเคียงปกอน สวนของเจาของ 1,257.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.4% จากปกอน  
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สินทรัพยรวมของบริษัทฯ มีรายการท่ีเปนสาระสําคัญ ไดแก ลูกหน้ีการคาปดตัวเลขท่ี 693.8 ลานบาท ใกลเคียงปกอน        

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ อยูที่ 557.7 ลานบาท ลดลงจากปกอน 7.7% เน่ืองจากคาเส่ือมราคา นอกจากน้ีบริษัทมีการลงทุน

ในเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และติดต้ังโซลารรูฟ  

สินทรัพยไมมีตัวตน อยูที่ 430.7 ลานบาท ลดลง 5.7% สาเหตุหลักมาจาก คาตัดจําหนายเครื่องหมายการคา PLAYBOY          

สินคาคงเหลือ อยูที่ 208.5 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 24.2% บริษัทฯ เตรียมความพรอมสําหรับวัตถุดิบในสวนแพคเกจจ้ิง เน่ืองจาก

ราคากระดาษปรับตัวสูงข้ึน และมีการผลิตสินคามากขึ้นเพ่ือรอสงออกในไตรมาส 1/2564 รายการเงนิสดและเทียบเทาเงินสด

สูงข้ึน อยูท่ี 72.9 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 47.9% เน่ืองจากมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูงข้ึนคอนขางมาก และรายการ

สินทรัพยอ่ืนๆ เปนผลกระทบจากมาตรฐานทางบัญชี TFRS 16 ที่ตองบันทึกสินทรพัยสิทธิการใช   

หน้ีสินรวมของบริษัทฯ อยูที่ 783.9 ลานบาท ใกลเคียงปกอน 781.7 ลานบาท และประกอบดวย เจาหน้ีการคา อยูที่ 278.1 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 30.6% เน่ืองจากการเก็บสตอกสินคาแพ็กเกจจ้ิงเพ่ิมขึ้น และบริษัทฯ ไดรับเงินลวงหนาจากลูกคาเพ่ิมขึ้น

ในชวงไตรมาส 4/2563 เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว ลดลงรวมประมาณ 100 ลานบาทจากปกอน เน่ืองจากไดรับ     

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานมากข้ึน และนํามาชําระหน้ีเงินกูเพ่ือลดคาใชจายดอกเบี้ย ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

เพ่ิมขึ้น นอกจากเปนคาใชจายท่ีต้ังขึ้นประจําปอยูแลว ผลจากอัตราดอกเบ้ียที่ใชคิดลดปรับตัวลดลงในป 2563 จึงมีผลให 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มสูงขึ้น รายการอ่ืนๆ อยู ท่ี 60.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน เปนผลกระทบจาก

มาตรฐานบัญช ีTFRS 16 ที่ตองบันทกึหน้ีสินตามสัญญาเชา  

สําหรับผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ TNR (ไมรวมบริษัทยอย) ในชวง 3 ปยอนหลัง ไมวาจะเปนรายได       

อัตรากําไรขั้นตน อัตรากําไรสุทธิ เติบโตตลอด แมในป 2563 ที่มีวิกฤต COVID-19 จะเห็นขาวบรษิัทขนาดเล็กและขนาดใหญ 

มีผลประกอบการลดลง สําหรับ TNR นอกจากจะสามารถรักษาระดับผลประกอบการไวไดแลว ยังสามารถทํากําไรเพิ่มข้ึน    

ไดดวย โดยมีรายไดประมาณ 1,552.8 ลานบาท เพิ่มข้ึน 0.9% อัตรากําไรขั้นตน 31% เทียบกับปกอนอยูที่ 26% เน่ืองจาก    

2 ปจจัย ธุรกิจงานประมูลมีราคาดีขึ้นเทียบกับป 2562 และตนทุนหลักในการผลิตคือราคาซิลิโคนกลับสูภาวะปกติในป         

ที่ผานมา สงผลตออัตรากําไรสุทธิปรับตัวสูงข้ึน 

รายไดของ TNR ประกอบดวย PLAYBOY และ Onetouch ซึ่งเปนสินคาภายใตแบรนดของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณ COVID-19 โดย PLAYBOY ที่สงออกไปจีนและสหรัฐอเมริกา ไดผลกระทบจากการ Lockdown ประเทศ ทําให

การส่ังซ้ือสินคาและออเดอรสินคาเปนไปดวยความยากลําบาก สวนยอดขาย Onetouch ซึ่งมียอดขายหลักจากในประเทศก็

ไดรับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ในชวงปดสถานบันเทิงและเคอรฟว ไมวาจะเปนสถานบันเทิงตาง ๆ 

หางสรรพสินคา รวมถึง 7-11 ตองปรับเวลาการใหบริการ สงผลใหยอดขายไมเปนไปตามเปาที่วางไว 

ธุรกิจรับจางผลิต (OEM) มีรายได 995.3 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 28.2% เน่ืองจากลูกคาแถบแอฟริกามีออเดอรเปนจํานวนมาก 

สวนธุรกิจงานประมูลมียอดขาย 281.7 ลานบาท ลดลง 19.6% จากนโยบายการปรับสัดสวนรายไดมุงเนนการขายสินคา 

Own Brand ที่มีอัตรากําไรสูงกวากลุมอื่นๆ และลดสัดสวนการขายสินคางานประมูล และเลือกเขารวมงานประมูลสําหรับ

สินคาที่มอีัตรากําไรที่สูงเทานั้น   

ดังน้ัน ถาบริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 และการปรับเปลี่ยนมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม รายไดและ

กําไรของ TNR จะสวยงามท่ีสุดนับตั้งแตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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สําหรับวาระน้ีเปนการแจงเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียงในที่ประชุม จากน้ันพิธีกรเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม      

โดยผูถือหุนมีขอซักถามดังน้ี 

ผูถาม คุณ มานะ กรรณเลขา   : ผลขาดทุนดานเครดิตเกิดจากอะไร เปนลกูคารายใด  

ผูตอบ คุณสุเมธ : เกิดจากการปรับมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม ซึ่งมาจากลูกคาในประเทศจีนที่ไดรบัผลกระทบ     

    จากสถานการณ COVID-19 แตเปนคาใชจายที่ยังไมเกิดข้ึนจริง   

ผูถาม คุณมานะ กรรณเลขา    : มีโอกาสกลับรายการหรือไมและเมือ่ไหร  

ผูตอบ คุณสุเมธ    : มีโอกาสกลับมารายการมาเปนผลกําไรในป 2564 หรือ ป 2565  

 

ผูถาม คุณมานะ กรรณเลขา   : ป 2564 จะมีผลขาดทุนเครดิตอีกหรือไม  

ผูตอบ คุณสุเมธ               : ไมคดิวาจะมีผลขาดทุนลักษณะนี้เกิดข้ึนแบบมีสาระสําคัญ  

 

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

พิธีกรชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไข

เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 กําหนดใหบริษัทฯ จะตองจัดทํางบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีเพ่ือเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญ

ผูถือหุนทุกป โดยบริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 เปนที่เรียบรอยแลว และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาว ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี       

รับอนุญาต รวมถึงไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบรอยแลว 

ตามรายงานประจําป 2563 ในหัวขอ “ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน” ในสวนของ “รายงานของผูสอบบัญชี        

รับอนุญาต” และ “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน” โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีสงมาดวย 2 

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับป 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เรียบรอยแลว โดยการลงมติในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนน

เสยีงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน พรอมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม (ไมมีผูถือหุนซักถาม)  

มติท่ีประชุม อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2563 ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563  

ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  256,361,615  เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  -      เสียง คิดเปนรอยละ   - 

งดออกเสียง   -      เสียง คิดเปนรอยละ    - 

บัตรเสีย    -      เสียง คิดเปนรอยละ    - 
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วาระที่  4 :  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี                        

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

พิธีกรชีแจงต่อทีประชมุวา ตามมาตรา 115 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 44 กําหนดใหบริษัท ฯ  

จายเงินปนผลจากเงินกําไรเทาน้ัน และหามจายเงินปนผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู และตามมาตรา 116 

และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 45 กําหนดวาบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา                 

รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา 

รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ทั้ ง น้ี  บริ ษัทฯ ไดมี การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวครบจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว ดัง น้ัน 

จึงไมตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังน้ี  

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ

ภายหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ 

อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งน้ี การจายเงินปนผลประจําปจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการ

จายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลไดเปนครั้งคราว เม่ือเห็นวาบริษัทฯ

มีกําไรพอท่ีจะทําเชนนั้นได และใหรายงานการจายเงินปนผลระกวางกาลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในคราวถัดไป  

เน่ืองจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปนเงินจํานวน

ทั้งสิ้น 154,275,803 บาท หรือคิดเปนอัตรากําไร 0.51 บาทตอหุน ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ีประชุม                 

ผู ถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่                        

31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุนละ 0.26 บาท โดยแบงเปน (1) กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ภายใต                    

บัตรสงเสรมิการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตราหุนละ 0.13 บาท รวม 39,000,000 บาท (ไมไดรับการยกเวนภาษี) และ 

(2) กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ภายใตบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2117(1)/2555 ในอัตราหุนละ 0.13 บาท 

รวม 39,000,000 บาท (ไดรับยกเวนภาษี) รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 78,000,000 บาท คิดเปนอัตราเงินปนผลจํานวนเทากับ

รอยละ 51 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ     

โดยจายใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับ            

เงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 

2564 โดยบริษัทฯ จะจายเงนิปนผลดงักลาว เม่ือไดรับอนุมัติเสียงขางมากจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลสําหรับป 2564 และ 2563 

   

 

 

 

 

โดยการลงมติในวาระน้ีจะตองไดรบัอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม อนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่                    

31 ธันวาคม 2563 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  256,361,615  เสียง คดิเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  -      เสียง คิดเปนรอยละ    - 

งดออกเสียง   -      เสียง คิดเปนรอยละ     - 

บัตรเสีย    -      เสียง คิดเปนรอยละ     - 

 

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 

พิธีกรชีแจงต่อทีประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 กําหนดไววาในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ จะแบง

ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระน้ัน                

อาจไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมก็ได ทั้งน้ี กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและ                 

ปท่ีสองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหจับสลาก สวนปหลัง ๆ ตอไปให

กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติ ของกฎหมาย และขอบังคับของ

บริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนงโดยมีกรรมการท่ีตองออกจาก

ตําแหน งตามวาระ จํานวน 3 ท าน  ได แก  1.นายมีชั ย  วี ระไวทยะ ประธานกรรมกรรมการ / กรรมการอิ สระ                                   

2. นายสวุิทย อรุณานนทชัย กรรมการ / กรรมการอิสระ และ 3. นางอัมพร ปุรินทวรกุล กรรมการ / กรรมการอิสระ  

ทั้งน้ี นายสุวิทย อรุณานนทชัย แจงความประสงควาจะไมกลับเขาดาํรงตําแหนงกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบแลว มีความเห็นวากรรมการที่พนจาก

ตําแหนงตามวาระจํานวน 2 ทาน ไดแก นายมีชัย วีระไวทยะ และ นางอัมพร ปุรนทวรกุล เปนผูมีความรูความสามารถ 

ประสบการณ และความเช่ียวชาญอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการอิสระทั้ง 2 ทาน                   

สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและมีคณุสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ  

ในการน้ี รายละเอียดเก่ียวกับ ประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางานของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเปน

กรรมการท้ัง 2 ทาน มีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่สงมาดวย 3 

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุม  

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระจํานวน 2 ทานดังกลาวกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง โดยมติในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน   
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มติที่ประชุม อนุ มัติการเลือกต้ัง นายมีชัย วีระไวทยะ  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษั ทอีกวาระหน่ึง             

ดวยคะแนนเสียง  ดังน้ี 

เห็นดวย   228,704,015  เสียง คิดเปนรอยละ    89.2115 

ไมเห็นดวย   27,657,600   เสียง คิดเปนรอยละ    10.7885 

งดออกเสียง        -            เสยีง คิดเปนรอยละ      -   

บัตรเสีย          -            เสียง คดิเปนรอยละ          -  

 

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกต้ัง นางอัมพร  ปุ รินทวรกุล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง          

ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี   

 เห็นดวย  256,361,615  เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย         -      เสียง คิดเปนรอยละ      - 

งดออกเสียง             -      เสียง คิดเปนรอยละ         -   

บัตรเสีย               -      เสียง คิดเปนรอยละ         -  

 

วาระที่ 6 : พิจารณาอนมัุติการเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

พิธีกรชีแจงต่อทีประชุมวา เน่ืองจาก นายสุวิทย อรุณานนทชัย แจงความประสงควาจะไมกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท ดังที่กลาวในวาระที่ 5 ขางตน จึงตองมีการเลือกต้ังกรรมการใหมเพื่อทดแทนตําแหนงกรรมการดังกลาว คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนได พิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบแลวมีความเห็นวา นายสุรพล ดารารัตนโรจน                                   

เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง

ที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวของ อีกทั้งบุคคลดังกลาวเปนผูมีความรู ประสบการณที่สอดคลองกับ           

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผูนํา และสามารถอุทิศเวลาใหบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ ท้ังน้ี รายละเอียดเก่ียวกับ   

ประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางานของนายสุรพล ดารารัตนโรจน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีสงมาดวย 4              

ของหนังสือเชิญประชุม 

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุม 

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายสุรพล ดารารัตนโรจน เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ แทนตําแหนงกรรมการ           

ที่วางลง โดยมติในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดวยคะแนนเสียง   

เห็นดวย  256,361,615  เสียง คดิเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  -      เสียง คิดเปนรอยละ    - 

งดออกเสียง   -      เสียง คิดเปนรอยละ     - 

บัตรเสีย    -      เสียง คิดเปนรอยละ     - 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2564 

พิธีกรชีแจงต่อทีประชมุวา ตามมาตรา 90 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 22 กําหนดวากรรมการ     

มีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืน 

ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา โดยอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางหลักเกณฑ และจะกําหนดเปนคราว ๆ ไป    

หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาท่ีประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืนก็ได และนอกจากน้ี กรรมการมีสิทธิไดรับ   

เบี้ยเล้ียงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

ในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ       

และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ กลาวคือ         

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดยอย โดยเปรียบเทียบอางอิงอัตราคาตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน        

ซ่ึงภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดังน้ัน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ    

ชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2564 โดยเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนประจําป 2564        

เพ่ือจายใหแกกรรมการในรูปแบบของคาตอบแทนรายไตรมาสและเบ้ียประชุม เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 6,000,000 บาท     

และในรูปแบบของโบนัสกรรมการ ตามรายละเอียดดังน้ี  

 

คาตอบแทนกรรมการ  

 

 

 

 

 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
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คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี ในป 2563 คาตอบแทนรายไตรมาสและคาเบี้ยประชุมของกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยคิดเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 

4,471,000 บาท 

นอกจากน้ี ใหคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะไดรับโบนัสถามีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในปน้ัน ๆ โดยไดรับในอัตราไมเกิน

รอยละ 2.0 ของเงินปนผลที่ มีการจายใหแกผู ถือ หุน โดยใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปน 

ผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม และใหพิจารณาจัดสรรใหแกคณะกรรมการบริษัทตามสมควร (ในป 2563 ไมมีการ

จายโบนัสใหแกกรรมการ)  
 

บริษัทฯ ไมมีการใหคาตอบแทนอ่ืนที่ไมใชตวัเงนิ                                                         

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2564 สําหรับคาตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุมภายใตวงเงินรวมไมเกิน 

6,000,000 บาท และโบนัสของกรรมการประจําป 2564 โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปน 

ผูจัดสรรใหแกกรรมการแตละรายภายใตวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามรายละเอียดขางตน โดยในวาระน้ี

ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม อนุ มัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป  2564             

ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  256,361,615  เสียง คดิเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  -      เสียง คิดเปนรอยละ    - 

งดออกเสียง    -      เสียง คดิเปนรอยละ     - 

บัตรเสีย    -      เสียง คิดเปนรอยละ     - 

 

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกาํหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2564 

พิธีกรชีแจงต่อทีประชมุวา ตามมาตรา 120 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 กําหนดใหท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได กําหนดใหบริ ษัทฯ จัดให มีการหมุนเวียนผู สอบ บัญ ชี  

หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่มาแลว 7 รอบปบัญชี โดยจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายที่พนจากการปฏิบัติหนาที่จากการ

หมุนเวียนผูสอบบัญชีไดเม่ือพนระยะเวลาอยางนอย 5 รอบปบัญชติีดตอกันนับแตวันที่พนจากการปฏิบัติหนาที่ 
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ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท  

ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบี เอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป  2564 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชี 

คนใดคนหนึ่งดังตอไปน้ี เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 

 นายกฤษณ ชัชวาลวงศ ผู สอบบัญ ชีทะเบียนเลข ท่ี  5016 (เป นผู ลงลายมือชื่ อในงบการเงิน                     

ของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 6 ป ตั้งแตป 2558) และ/หรือ 

 นายสงา โชคนิติสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่  11251 (ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน      

ของบริษัทฯ) และ/หรือ 

 นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3873 (ยังไม เคยลงลายมือช่ือในงบการเงิน              

ของบริษัทฯ) 

ทั้งน้ี การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2564 ขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกจากผูสอบบัญชี

ซ่ึงไดเสนอราคาคาสอบบัญชีและขอบเขตการดําเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและประสบการณการทํางาน

ของผูสอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการตรวจสอบวา บริษัท 

ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีท่ีมีความเปนอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี 

และคาสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทานดังกลาว ไมมีความสัมพันธ หรือ มีสวนไดเสียกับกลุม

กิจการของบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ หรอืบุคคลที่มีความเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  

อน่ึง ในกรณีที่ผูสอบบัญชีที่มีรายนามขางตน ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ให บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส 

จํากัด แตงตั้งผูสอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เขาทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี         

ของบริษัทฯ แทน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,700,000 บาท โดยคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2564 (ปที่เสนอ) ป 2563 

คาสอบบัญชีของกลุมกิจการ   จํานวนไมเกิน 2,700,000 บาท    จํานวนไมเกิน 3,100,000 บาท 

หมายเหตุ : คาตอบแทนในการสอบบัญชีข างตน ไม รวมคาบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Services) นอกจากนี้บ ริษัท  

ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทในกลุมกิจการของบริษัทฯ ดวย 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส      

คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบรษิัทฯ ประจําป 2564 และการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

เปนจํานวนเงิน ไมเกิน 2,700,000 บาท ตามรายละเอียดขางตน โดยในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก  

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม อนุมัตกิารแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญช ีประจําป 2564 ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  256,361,615  เสียง คดิเปนรอยละ      100 

ไมเห็นดวย            -       เสียง คิดเปนรอยละ        - 

งดออกเสียง            -       เสียง คิดเปนรอยละ        -   

บัตรเสีย              -       เสียง คิดเปนรอยละ        -  

 

วาระท่ี 9 : พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เร่ืองวัตถุประสงค 

ของบริษัทฯ 

พิธีกรชีแจงต่อทีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดเสนอใหมีการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ใหครอบคลุมและ

สอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต โดยเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมเติมวัตถุประสงคจํานวน 4 ขอ 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1.  ประกอบกิจการคา ผลิต นําเขา แบงบรรจุ จัดเก็บ จําหนายและสงออกถุงมือยางที่ใชในทางการแพทย ครัวเรือน และ

อุตสาหกรรม ฯลฯ 

2.  ประกอบกิจการคาและผลิต เครื่องสําอาง อาหารเสริม ผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีทางการแพทย อุปกรณ

เครื่องมือ และเครื่องใชเสริมความงาม รวมถึงจําหนายผลิตภัณฑ ดานสุขภาพและความงาม 

3.  ประกอบกิจการคา ผลิต นําเขา จัดเก็บ จําหนาย เภสัชเคมีภัณฑและยารักษาโรคแผนปจจุบันและแผนโบราณ              

ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมถึงใหบริการรับจางผลิต 

4.  ประกอบกิจการคา เชา ใหเชา เชาชวง ใหเชาชวง เชาซื้อ ใหเชาซ้ือ ซึ่งอาคารโรงงาน สํานักงาน สถานที่ ภายในอาคาร 

โกดังเก็บสินคา และอสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ เพ่ือใชเปนสํานักงาน โรงงาน        

สถานการคา หรอืเพ่ือประโยชนอื่นใด 

พรอมกันน้ีใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เร่ืองวัตถุประสงค ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขางตน จากเดิม ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 53 ขอ แกไขเปน ขอ 3. วัตถุประสงคของ

บริษัท มีจํานวน 57 ขอ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของ

บริษัทฯ และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เร่ืองวัตถุประสงค ของบริษัทฯ ใหครอบคลุมและสอดคลองกับแผนการดําเนิน

ธุรกิจในอนาคต ดังมีรายละเอียดขางตน และอนุมัติใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหมีอํานาจดําเนินการ

จดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รวมถึงมีอํานาจแกไข

และเพิ่มเติมถอยคําเพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังนายทะเบียน โดยในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม อนุมัติแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เรื่องวัตถุประสงค ของ

บริษัทฯ ดวยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

 เห็นดวย  256,361,615  เสียง คดิเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย         -      เสียง คิดเปนรอยละ      - 

งดออกเสียง             -      เสียง คิดเปนรอยละ         -   

บัตรเสีย               -      เสียง คิดเปนรอยละ         -  

 

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

พิธีกรชี้แจงตอที่ประชุมวาในวาระน้ี มีขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น

เพมิเติม โดยผูถ้ถือหุน้และผูม้อบฉนัทะมีขอ้ซกัถามสรุปไดด้งันี  

คําถาม คุณมานะ กรรณเลขา  : ยอดขาย PLAYBOY ในป 2563 ลดลง อยากทราบแนวโนมป 2564 จะดีข้ึนหรอืไม อยางไร  

                ตลาดจีนและอเมริกาเปนอยางไร และจะขยายตลาดในประเทศสําคัญอื่นๆ อีกหรือไม  

คําตอบ คุณอมร              : COVID-19 ทําใหไมสามารถเดินทางพบปะตัวแทนจําหนายได และเปนอุปสรรคตอการเปด 

ออฟฟศตองใชเวลานานขึ้น และตองมีผูแทนท่ีตองยืนยันตัวตน อยางไรก็ตามในปน้ีได              

ประสบความสําเร็จนําสินคาเขาไปจําหนายในเว็บไซต 2 เว็บไซต และสัปดาหที่ผานมา 

Playboy Enterprise ไดสงใบอนุญาตใชโลโกและขอไลเซนสในประเทศจีนเปนที่เรียบรอย 

ดังน้ันในปน้ีจะรวมมือกันเขาไปทําตลาดมากขึ้น สวนตลาด USA ก็ไดรับผลกระทบจาก 

COVID-19 ในปที่ผานมา อยางไรก็ตามบริษัทฯ สามารถนําสินคาเขาไปวางจําหนายในหาง

วอลมารท และลาสุดจะเร่ิมวางจําหนายในวอลกรีนสประมาณ 6,000 สาขา และคาดวา   

เดือนหนาจะมีผูบริหารเดินทางไป USA เพ่ือดูแลและสรางตลาดรวมกับเจาหนาที่ท่ีน่ัน และ  

จะสามารถสรางตลาดกัญชง กัญชา ที่นํามาใชพัฒนาผลิตภัณฑเจลหลอล่ืนท่ีมีสวนผสมของ

สาร CBD ซึ่งเปนแผนงานขยายธุรกิจของบริษัทฯ ยุโรปอยูระหวางเจรจาแตงต้ังผูแทนจําหนาย

เพิ่มเติม และจะขยายตลาดออนไลนผานเว็บไซต Amazon ในยุโรป ญี่ปุน สวนตลาดอินเดีย                      

จะเขาไปรุกตลาดหลังสถานการณ COVID-19 คล่ีคลาย  

คําถาม คุณมานะ กรรณเลขา  : มีแผนทําอะไรกับกัญชงบาง 

คําตอบ คุณทศพร นิลกําแหง : เรามีศักยภาพทําผลิตภัณฑจากกัญชง เน่ืองจากบริษัทฯ มีการผลิตเจลหลอล่ืนท่ีเปนจัดเปน 

สินคาเคร่ืองมือแพทยอยางหน่ึง ดังน้ันจึงมีความมุงมั่นนําสารสกัด CBD มาใชในกระบวน    

การผลิตเจลหลอลื่น ในรูปแบบเจล เซร่ัม และนํ้ามัน ซ่ึงบริษัทฯ ศึกษาสูตรการผลิตแลว              

แตยังไมสามารถผลิตเพื่อจําหนายไดในขณะน้ี เน่ืองจากกฎหมายที่เก่ียวของกับเวชสําอางค           

ยังไมแลวเสรจ็ จึงมีการศกึษาความเปนไปไดการจัดต้ังโรงสกัดสาร CBD มาใชทําผลิตภัณฑเจล 

เซร่ัม น้ํามัน เน่ืองจากพบวามีคุณสมบัติถนอมเซลลหรือเนื้อเย่ือบุในจุดซอนเรนของสุภาพสตรี 

โดยบริษัทที่เปนพารทเนอรมีที่ดินรองรับการเพาะปลูก ทั้งน้ี พบวาจากขอกฎหมายจะตอง

เริ่มตนดําเนินการในสวนปลายนํ้าขึ้นมาท่ีตนนํ้า เน่ืองจากจะตองมีคูคากอนที่ เปด PO          

ใหบริษัทฯ และขออนุญาตสกัด CBD และมอบหมาย Contact Farming ในการเพาะปลูก 
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หรือขออนุญาตนําเขาเมล็ด และการจัดต้ังโรงสกัดจําเปนตองขอมาตรฐาน GMP ในการผลิต

ยา   ซึ่ง TNR มี GMP สําหรับเคร่ืองมือแพทย จึงมีความพรอมตอยอดมาตรฐาน GMP สูการ

ผลิตเวชภัณฑยา และไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 17205 การทดสอบในหองแล็บ จึงมี

อุปกรณบางสวนรองรับการทดสอบสาร CBD และ THC  

คําถาม คุณนารี แซล้ี            : บริษัทมีนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น อยางไรบาง  

(อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน  

สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)  

คําตอบ คุณมีชัย : เปนสิ่งท่ีคณะกรรมการและบริษัทฯ ใหความสําคญัในเรื่องการตอตานการทุจริต และปองกัน   

    การคอรรัปชั่น มีการติดตามและรบัทราบการรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํา  

คุณอมร     : ทางคณุมีชัย เปนคนที่ใหความสาํคญักับนโยบายดานความโปรงใสมาก  

 

เม่ือไมมีผูถือหุนหรือผู รับมอบฉันทะสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลาวปดการประชุม                  

เวลาประมาณ 15.22 น. 

 

ลงช่ือ 

 

(นายมีชัย  วีรไวทยะ) 

            ประธานในที่ประชุม 


