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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2565 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอนิดัสตร้ี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TNR”) 

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 

ณ หองประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร กรุงเทพฯ 
 

กอนเปดการประชุมอยางเปนทางการ พิธีกรกลาวตอนรับผูถือหุนและแจงวา บริษัทฯ มีความหวงใยตอสุขภาพของผูเขารวม

ประชุม โดยบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผูถือหุนภายใตสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) สาํหรับผูถือหุนในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ดังน้ี 

1. บริษัทฯ จัดใหมี จุดคัดกรอง โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย และตรวจหาเช้ือ COVID-19 ดวยชุดตรวจหาเช้ือ                

COVID-19 (Antigen Test Kit: “ATK”) ใหกับผูถือหุนกอนการลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ             

ในการตรวจ ATK ใหเฉพาะผูถือหุนของบริษัทฯ เทานั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหผูถือหุนที่มีอุณหภูมิ

รางกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีผลตรวจ ATK เปนบวก เขารวมในหองประชุมโดยขอใหผูถือหุนดังกลาวพิจารณา

มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมแทน และบริษัทฯ ขอความรวมมือในการปฏิบัติตนระหวาง

ประชุม ไดแก การสวมหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เขารวมประชุม งดการยายที่ น่ังหรือเขา-ออกหองประชุม                  

งดรับประทานอาหารบริเวณจัดงานประชุม หากมีไข อาการไอ จาม มีนํ้ามูก เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอใหออกจาก

หองประชุมผูถือหุน 
 

2. เพื่อใหการประชุมใชเวลาส้ัน กระชับ และลดความเส่ียงจากการแพรระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จํากัดระยะเวลา

ประชุม โดยเริ่มตั้งแต 15.00-16.00 น. ไมเกิน 1 ช่ัวโมง หากผูถือหุนมีขอซักถาม ขอใหผูถือหุนเขียนใสกระดาษคําถาม              

ที่ไดจัดเตรียมไวให โดยโปรดระบุ ชื่อ นามสกุล พรอมทั้งระบุวาเปนผูถือหุนที่มาดวยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ทั้งน้ี                

เพ่ือความถูกตองในการบันทึกรายงานการประชุม   
 

3. ในระหวางรอผลการนับคะแนน ประธานฯ จะดําเนินการประชุมในวาระอื่นตอไป อยางไรก็ตาม จะมีการประกาศ                   

ผลคะแนนในทุกวาระใหผูเขารวมประชุมทราบกอนเสร็จส้ินการประชุม  
 

อยางไรก็ตาม การปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวขางตน อาจทําใหเกิดความลาชาในทุกขั้นตอนของการประชุม บริษัทจึงขออภัย               

ในความไมสะดวกมา ณ โอกาสน้ี 
 

ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2565 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติให จัดประชุม                  

สามัญผู ถือหุน ประจําป 2565 ในวันที่ 12 เมษายน 2565  โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวม                

ประชุมสามัญ ผูถือหุน ประจําป 2565 (Record Date) ในวันที่  9 มีนาคม 2565 

ตามท่ีไดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนทุกทานแลวนั้น จึงขอแจงระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมดังน้ี 
 

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของกลุมกิจการ ประจําป 2564 

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด 

       วันที่ 31 ธันวาคม   2564 

 



 

หนา | 2  

 

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2565 

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2565 

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสาํรองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี)   

จากนั้น พิธีกรไดแจงตอที่ประชุมวา เน่ืองจากคุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

ลาปวยไมสามารถเขารวมประชุมได ตามขอบังคับของบริษัทฯ รองประธานกรรมการคือ คุณอมร ดารารัตนโรจน จึงทําหนาที่

ประธานในที่ประชุมแทน (“ประธานฯ”) และพิธีกรไดกลาวแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงเขารวมประชุมในวันน้ี ดังน้ี 

1. คุณอมร ดารารัตนโรจน    รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / 

ประธานกรรมการบริหาร 

2. คุณสมศักดิ์  ดารารัตนโรจน   กรรมการ 

3. คุณศิลปชัย  รักษาพล    กรรมการ 

4. คุณอัมพร ปุรินทวรกุล    ประธานกรรมกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด 

คาตอบแทน / กรรมการอิสระ  

5. คุณศิรนิันท  ดารารัตนโรจน    กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร และ 

6. คุณสุรพล ดารารัตนโรจน    กรรมการ      
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม 6 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 8 ทาน คิดเปนรอยละ 66.67 ของกรรมการบริษัทฯ 

ทั้งหมดและในวันน้ีมีผูบริหาร ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ใหเกียรติเขารวมประชุมดวย ดังน้ี 

คณะผูบริหาร    

1.   ตัวแทนบริหารฝายสํานักงานใหญ คุณสุเมธ มาสิลีรงัสี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  

2.   ตัวแทนบริหารฝายโรงงาน คุณทศพร นิลกําแหง ผูอํานวยการฝายเทคนิค 
 

ที่ปรึกษากฎหมายกิตติมศักด์ิ   

1.   ศาตราจารย ทัชมัย ฤกษะสุต 

ทีป่รึกษากฏหมาย 

1.  คุณสมชาย ยวงการ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บรษิัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด 

2.  คุณไกรวิน ทรงเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บรษิัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด  

3.  คุณพรพิไล โกศลประภา บริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด  ซึ่งวันนี้จะทําหนาที่เปนสักขีพยาน                     

 ในการนับคะแนน 
 

ผูสอบบัญชี 

1. คุณกฤษณ ชัชวาลวงศ ผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

2. คุณนรตุม ลิมปวรรณ ผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
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ผูตรวจสอบภายใน    

1.   นางสาวนวรัตน สขุจิตต ผูตรวจสอบภายในจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

 

กอนเริ่มการประชุม พิธีกรไดแจงวิธีการลงคะแนนและนับเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

การลงคะแนนเสียง 

 ผู ถือ หุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงตามจํานวนหุนที่ ตนถืออยู  โดยมีคะแนนเสียง 1 หุนตอ 1 เสียง ในกรณี                   

ที่เปนผูรับมอบ  ฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

 เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรอื งดออกเสียง 

 กรณีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอใหผูถือหุนชูบัตรลงคะแนนของทานและสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่เก็บ               

เพ่ือนําไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน 

 การลงมติในแตละวาระอาจแตกตางกัน ซ่ึงประธานฯ จะแจงใหที่ประชุมทราบในแตละวาระ กอนทําการลง               

คะแนนเสียง 

 การลงคะแนนในลักษณะดังตอไปน้ี ถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนบัตรเสีย 

1. บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง  

2. บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน 

3. บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ  

4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงที่มีอยู 

พิธีกรแจงวา บริษัทฯ ใชระบบบารโคดในการนับคะแนนเสียง โดยในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทฯ จะนํา

คะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงของแตละวาระหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมหรือออก

เสียงลงคะแนน และใหถือวาจํานวนคะแนนที่เหลือเปนคะแนนของการออกเสียงเห็นดวยในวาระนั้น ๆ 

เม่ือรวมคะแนนครบถวนแลว จะมีการแสดงจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระน้ัน ๆ ที่หนาจอของหองประชุม พรอมแจง             

มติของวาระน้ัน 

หากในบางวาระตองใชเวลาในการนับคะแนนมากกวาปกติ ประธานฯ อาจจะขอใหท่ีประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระ              

ถัดไปกอน เพ่ือใหการประชุมดําเนินไปอยางตอเน่ือง และเม่ือเจาหนาที่ไดตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว จึงแจงใหท่ีประชุม

ทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนและมติการประชุม 

ทั้งน้ี เพ่ือใหการประชุมใชเวลาสั้น กระชับ และลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดของ COVID-19 (บริษัทฯ จํากัดระยะเวลา

ประชุม โดยเร่ิมต้ังแต 15.00-16.00 น. ไมเกิน 1 ชั่วโมง) ดังน้ัน หากผู ถือหุนมีขอซักถาม ขอให เขียนใสกระดาษเทาน้ัน                 

โดยโปรดระบุ ชื่อ นามสกุล พรอมท้ังระบุวาเปนผูถือหุนที่มาดวยตนเองหรือรับมอบฉันทะ และยกมือข้ึนเพื่อใหเจาหนาไปเก็บ

กระดาษคําถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให ทั้งน้ี คําถามที่ไมไดตอบ                 

ในหองประชุม บริษัทฯ จะแสดงคําตอบบนเว็บไซตของบริษัทฯ นอกจากน้ี ขอใหผูถือหุนโปรดแสดงความเห็นและสอบถาม               

ในประเด็น ที่เก่ียวของกับวาระการประชุมเทาน้ัน ในกรณีมีขอเสนอแนะหรือคําถามอ่ืน ๆ ที่ไมเก่ียวของกับวาระการประชุม         

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม 
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จากนั้น พิธีกรแจงวา ขณะนี้มีผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมดวยตัวเอง 22 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 108,629,982 หุน คิดเปน 

รอยละ 36.2100 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบรษิัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะที่มาเขารวมประชุม 26 ราย ถือหุนรวมกันทั้งส้ิน 

152,685,289 หุน คิดเปนรอยละ 50.8951 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบรษิัทฯ รวมเปนผูถือหุนท้ังท่ีมาประชุมดวยตัวเอง

และโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 48 ราย ถือหุนรวมกันทั้งส้ิน 261,315,271 หุน คิดเปนรอยละ 87.1051 ของหุนที่จําหนายแลว

ทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ

บริษัทฯ 

จากน้ัน ประธานฯ ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและกลาวเปดการประชุม และแจงตอที่ประชุมวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2565 ซ่ึงปจจุบันมีสถานการณแพรระบาดของ COVID-19 จึงตองมีมาตรฐานความปลอดภัย อยางไรก็ตาม ประธานฯ 

มีความยินดีที่ไดพบกับผูถือหุนทุกทาน โดยในรอบปท่ีผานมาธุรกิจของบริษัทฯ ยังสามารถดําเนินไปดวยดี และไดรับรางวัล 

อย.ควอลิต้ี อวอรด ในกลุมสถานประกอบการดานเคร่ืองมือแพทยเปนระยะเวลา 3 ปติดตอกัน และยังไดรับรางวัลชมเชยจาก

นิคมอุตสาหกรรมวาเปนโรงงานท่ีอนุรักษพลังงานไดดีที่สุดของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย และส่ิงที่ภาคภูมิใจคือบริษัทฯ 

ไดรับการตออายุรวมโครงการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน เรามุงม่ันทําใหธุรกิจของเราสูการเปนธุรกิจที่ดีในสภาพแวดลอมที่ดี 

ในปที่ผานมาหากผูถือหุนไดเขารวมประชุม ประธานฯ เคยเกริ่นถึงการดําเนินธุรกิจกัญชง ปนี้จึงขอแจงความคืบหนาใหทราบ     

ซ่ึงสืบเน่ืองจากที่รัฐบาลไดปลดล็อกใหกัญชง กัญชาและกระทอม เปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย บริษัทฯ จึงต้ังใจ                         

เขาสูอุตสาหกรรมดังกลาว โดยเนนการสงออก และผลิตสินคาในประเทศ อาทิ สารสกัดจากพืชสมุนไพร  

ณ วันน้ีถือวาครบ 1 ป จากที่ เคยเกริ่นเม่ือปที่ผานมา กลุมบริษัทฯ กอสรางโรงงานแลวเสร็จตามมาตรฐาน GMP Asean 

หมายถึง สามารถผลิตสินคาอุปโภคบริโภคไดจนถึงยาสมุนไพร และยังเปนโรงงานแรกและโรงงานเดียวที่พรอมผลิต กัญชง 

กัญชา และกระทอมเปนสมุนไพร รวมถึงไดออกแบบโรงงานใหสามารถพัฒนาไปสูการขอมาตรฐาน GMP/PIC ที่สามารถผลิต             

ยาแผนปจจุบันไดในอนาคต 

ตามที่ไดศึกษาขอมูล เคร่ืองจักรของกลุมบรษิัทฯ มีความทันสมัย และมีกําลังการผลิตสูงสุดในอุตสาหกรรม โดยเปนเครื่องจักร            

ที่นําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถสกัด Cannabidiol (“CBD”) Isolate ที่มีความบริสุทธิ์เกือบ 100% สามารถสกัด

เปน CBD Distillate (นํ้ามัน) และ Water Soluble CBD แบบสารละลายนํ้า เปนหัวเช้ือผสมเครื่องดื่มตาง ๆ สามารถรองรับ

ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Heathcare) และเครื่องสําอาง (Cosmetics) ได โดยกลุมบริษัทฯ มีพันธมิตรทั้งในประเทศไทยและ

ตางประเทศเพ่ือสรางเครือขายในการผลิตสินคาและสงออกไปทั่วโลกผานคูคาของกลุมบริษัทฯ  

ทั้งน้ี ในปท่ีผานมารัฐบาลปลดล็อกพืชกระทอม บริษัทฯ จึงมีแผนการจะผลิตยาสมุนไพรและสินคาอุปโภคบริโภค โดยบริษัทฯ 

จะดําเนินธุรกิจทั้งตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยเร่ิมตนจากการจัดต้ังบริษัทยอยชื่อ บริษัท ทีเอ็นอาร ไบโอไซเอินซ จํากัด 

(“ทีเอ็นอาร ไบโอไซเอินซ”) ซ่ึงจะมีโรงงานต้ังอยูที่นิคมอุตสาหกรรมปนทอง เมื่อกลางป 2564 ทีเอ็นอาร ไบโอไซเอินซ                 

ไดลงนามในบันทึกขอตกลง (Memorandum of Understanding: “MOU”) กับมหาวิทยาลัยแมโจ เพ่ือความรวมมือในการ

พัฒนาสายพันธุกัญชงเพื่อใหไดเมล็ดพันธุปลูกกัญชงไดทั้งในและนอกโรงเรือน เปนสายพันธุที่ดีที่สุดสําหรับประเทศไทย               

จากนั้น จะมีการสนับสนุนใหเกษตรกรนําไปปลูก เพื่อบริหารจัดการตนทุนและเพ่ิมความสามารถในแขงขันกับตางประเทศได 

นอกจากน้ี ทีเอ็นอาร ไบโอไซเอินซ ยังรวมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (“มอ.”) ซ่ึงเช่ียวชาญดานพืชกระทอม ซึ่งเปนพืช

ที่ปลูกไดดีในภาคใต และนาจะปลูกไดดีท่ีสุดในโลก อยางไรก็ตาม ปจจุบันกฎหมายเก่ียวกับกัญชายังมีขอจํากัดอยู แตคาดวา

กฎหมายจะผอนคลายขอจํากัดในเรว็ๆ น้ี 
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ตามแผนที่วางไว กลุมบริษัทฯ จะผลิตกัญชาเปนยา เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุใหมีชีวิตที่มีความสุขย่ิงขึ้น โดยคุณสมบัติของ CBD 

คือลดการอักเสบหรือปองกันการอักเสบในเน้ือเย่ือออน อาทิ ปาก ชองคลอด และอาจชวยลดอาการปวดประจําเดือนไดดวย

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ อาทิ CBD Isolate Condom ซึ่งปจจุบันกําลังขออนุญาตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (“อย.”) 

เพ่ือการสงออก ซ่ึงในอนาคตก็นาจะเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยม สวนสาร Tetrahydrocannabinol (“THC”) ในกัญชา              

มีคุณสมบัติที่นาจะชวยปองกันมะเร็ง โรคอัลไซเมอร การปวดเม่ือย นอกจากน้ี ภายใตความรวมมือกับ มอ. พบวากระทอม                 

มีสรรพคุณที่นาจะชวยลดนํ้าตาลในเลือด ความดันโลหิต ลดการปวดเมื่อย ลดนํ้าหนัก การพัฒนาผลิตภัณฑเหลาน้ีก็จะชวยเหลือ

ผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน  

สําหรับธุรกิจกลางนํ้า กลุมบริษัทฯ สามารถผลิต Pure Isolate 100% และสามารถพัฒนายาสมุนไพร โดยโรงงานของกลุม

บริษัทฯ จะพัฒนาใหไดมาตรฐาน ISO17025 ที่รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑดานเครื่องมือแพทย ประการตาง ๆ ที่กลาวมาน้ี

จะตองไดรับการอนุญาตจาก อย. กอน และหลังจากน้ัน บริษัทฯ นาที่จะสามารถบุกตลาดตางประเทศ โดยมีผลิตภัณฑเปน

สมุนไพรสูตรพิเศษที่มี CBD THC หรือกระทอม เปนสวนประกอบเพ่ือสรางจุดเดนใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ   

สวนธุรกิจปลายน้ํา กลุมบริษัทฯ สามารถผลิต Water Soluble CBD แบบสารละลายน้ํา ซึ่งนําไปผสมในเคร่ืองดื่ม และเชื่อวา

ปจจุบันบริษัทฯ นาจะเปนผูประกอบการรายเดียวในประเทศไทยที่สามารถทําได โดยคาดวาจะสามารถผลิตไดในเดือนมิถุนายน 

2565 น้ี ปจจุบันกลุมบรษิัทฯ ไดเริ่มหารือกับผูประกอบการหลายอุตสาหกรรมและมีการลงนามใน MOU แลวบางสวน  
 

จากน้ัน ประธานฯ ไดมอบหมายใหพิธีกรดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี  

 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

พิธีกรช้ีแจงต อที่ ประชุมวา บริ ษัทฯ ได จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2564 ซึ่ งประชุมเม่ือวันที่  

22 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ไดจัดสงใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ภายในระยะเวลา 

14 วัน นับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.tnrcondom.com) เพ่ือ

เปนขอมูลแกผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป ซึ่งไมปรากฏวามีผูใดขอแกไขแตอยางใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีสงมาดวย 1  

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564                 

ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2564 เน่ืองจากไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองครบถวนแลว และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  

 

ถาม : นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ชมรมผู ถือหุนไทย เสนอตอที่ประชุมวา ในวาระท่ี 1 และ 2 ควรจะมีการนําเสนอภาพ   

Presentation ของเครื่องจักรและโรงงานใหผูถือหุนไดเห็นภาพรวมผลการดําเนินงาน และควรเพิ่มวาระประธานฯ              

แจงเพื่อทราบดวย  
 

ตอบ :  ประธานฯ รับขอเสนอไวพิจารณา 

ถาม :  นายสุกิจ รุงทวีสุข ผูรับมอบฉันทะ สอบถามถึงกําลังการผลิตของโรงสกัด CBD 
  

 

ตอบ : นายสุเมธ มาสิลีรังสี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน แจงตอที่ประชุมวา กําลังการผลิตในปจจุบันอยูท่ี 9,100 กิโลกรมั 

        ตอป 
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มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังน้ี 

เห็นดวย 261,350,139 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย            0 เสียง คิดเปนรอยละ            0 

งดออกเสยีง 0 เสียง คิดเปนรอยละ        0 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ        0 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของกลุมกิจการ ประจําป 2564 

พิธีกรไดเชิญให นายสุเมธ มาสิลรัีงสี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูช้ีแจงรายละเอียดตอผูถือหุน  

นายสุเมธ มาสิลีรังสี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ วา ในป 2564 มีเหตุการณ

สําคัญที่ เกิดข้ึนคือ บริษัทฯ ได จัดตั้ งบริษัทยอย 2 บริษัท โดยในเดือนเมษายน 2564 ไดจัด ต้ังบริษัท TNR USA INC                       

เพ่ือประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายถุงยางอนามัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ถัดมาในเดือนกันยายน 2564 ไดจัดตั้งบริษัท                

ทีเอ็นอาร ไบโอไซเอินซ จํากัด เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายพืชสมุนไพร และในชวงปลายป บริษัทฯ ไดรับหนังสือแจง             

ขอยกเลิกสัญญาจากบริษัท โปรดักส ไลเซนซิ่ง จํากัด (Products Licensing LLC) (โดยอาศัยอํานาจจากการโอนสิทธิและหนาที่

มาจากเพลยบอย เอ็นเทอรไพรส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (Playboy Enterprises International, Inc.)) (โดยจะเรียก              

รวมกันวา “เพลยบอย”) และมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญกับผลประกอบการในป 2564  

สําหรับผลประกอบการป 2564 เหตุการณสําคัญที่กระทบกับงบการเงินของกลุมบริษัทฯ คือ หนังสือแจงขอยกเลิกสัญญาจาก

เพลยบอย โดยป 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 1,654 ลานบาท แตกําไรข้ันตนติดลบ 47 ลานบาท หรือมีอัตรากําไรขั้นตนติด

ลบ รอยละ 2.8 เทียบกับป 2563 ที่มีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 26.2 สวนกําไรกอนภาษี ป 2564 ติดลบ 574 ลานบาท เทยีบกับ

ปกอนหนา มีกําไร 107 ลานบาท สุดทายอัตรากําไรสุทธิติดลบรอยละ 34.7 เทยีบกับปกอนหนามีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 6.1  

เน่ืองจาก หนังสือแจงขอยกเลิกสัญญา มีเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาที่ตองปฏิบัติตาม 2 ขอ คือ 1) บริษัทฯ ตองหยุดการผลิต             

การขายการทําตลาด สินคาภายใตแบรนดเพลยบอยทั้งหมด และ 2) บริษัทฯ จะตองจายคาธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา 

คาเสียหายที่เกิดขึ้นรวมแลวประมาณ 2 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้ง 2 คํากลาวอางดังกลาวทางบริษัทฯ ไมเห็นดวย แตหนังสือฉบับ

ดังกลาวเปนหนังสือท่ีสงมาจากเพลยบอยอยางเปนทางการ และบริษัทฯ ไดปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายแลวเห็นวา                  

บริษัทฯ ตองหยุดการขายสินคาภายใตแบรนดเพลยบอยทั้งหมด สวนคาธรรมเนียมที่เพลยบอยเรียกรอง บริษัทฯ อยูระหวาง

ตอสูในชั้นศาล 

ดังน้ัน ในการตรวจสอบงบการเงินประจําปของผูสอบบัญชี หนังสือแจงขอยกเลิกสัญญาคือจุดเปล่ียนที่สําคัญ ทําให                     

ผลประกอบการจากที่ยังมีกําไร กลายเปนขาดทุนทันที เน่ืองจากสินทรัพยภายใตแบรนดเพลยบอยท้ังหมดไมสามารถสรางรายได

แกบรษิัทฯ หลักการทางบัญชีมูลคาคือศูนย ทั้งคา License 15 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีการตัดจําหนาย 20 ป โดยปจจุบันผานมา

แค 4 ป ยังเหลืออีก 16 ป แตเม่ือไดรับหนังสือแจงขอยกเลิกสัญญา ก็ทําใหการขายสินคาแบรนดเพลยบอยตองยุติ จึงเปนที่มา

ของผลกระทบตองบการเงินทําใหมีคาใชจายพิเศษเกิดขึ้น โดยหลักคือการดอยคาของสินทรัพยภายใตแบรนดเพลยบอยรวมแลว

ประมาณ 673 ลานบาท   
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อยางไรก็ตาม ขอเรียนผูถือหุนใหม่ันใจวา คาใชจายพิเศษดังกลาวเปนการตั้งเผ่ือการดอยคา จึงเปนคาใชจายช่ัวคราวจนกวา              

ผลของคดีความจะส้ินสุดจึงจะทราบจํานวนที่แนชัด ทั้ งน้ี คาใชจายที่ เกี่ยวของกับคดีเพลยบอยทั้งหมดถูกสะทอนใน                    

งบการเงินป 2564 ทั้งหมดแลว อยางไรก็ดี หากไมไดพิจารณาถึงผลกระทบจากจดหมายยกเลิกสัญญาของเพลยบอย งบการเงิน

ป 2564 จะมีกําไรขั้นตน 362 ลานบาท อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 21.9 กําไรกอนภาษีอยูที่ 99 ลานบาท และอัตรากําไรสุทธิ    

อยูทีร่อยละ 6.0 

ดังน้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับป 2563 ซ่ึงกลุมบริษัทฯ มีกําไรข้ันตน 460 ลานบาท มีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 26.2 กําไรกอนภาษี 

107 ลานบาท และอัตรากําไรสุทธิรอยละ 6.1 หากผูถือหุนทุกทานมองขามผลกระทบทางคดีความจากงบการเงินป 2564              

จะเห็นวาผลการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ ยังคงมีกําไรและใกลเคียงกับป 2563  

ทั้งน้ี หากดูผลการดําเนินงานเฉพาะของบริษัทฯ โดยไมรวมผลกระทบทางคดีความ และไมมีคาใชจายพิเศษ ในสวนของ                

งบการเงินของบริษัทฯ จะมีกําไรข้ันตน 394 ลานบาท (ป 2563 อยูที่ 482 ลานบาท) อัตรากําไรขั้นตนอยูท่ีรอยละ 26.4                   

(ป 2563 อยูที่รอยละ 31.0) กําไรกอนภาษี 152 ลานบาท เทากับป 2563 โดยที่อัตรากําไรสุทธิทําไดดกีวาป 2563  

ส่ิงที่อยากจะเรียนใหผูถือหุนทราบคือผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และกําไรสุทธิคงอยูที่ระดับน้ีมาตลอด แมวา 2 ปที่ผานมา

บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 แตยอดขายไมตก บริษัทฯ ยังคงมีกําไร หากแตในป 2564 น้ัน เพลยบอยบอกเลิก

สัญญาทําใหผลประกอบการติดลบ จึงอยากใหผูถือหุนเช่ือมั่นวา บริษัทฯ จะพยายามอยางเต็มท่ีใหผลประกอบการป 2565       

กลับสูภาวะปกติ หรือดีขึ้นกวาที่ผานมา 

สําหรับรายไดของบริษัทฯ ในป 2564 มีจํานวน 1,490 ลานบาท โดยรอยละ 71 มาจากงานรับจางผลิต (“OEM”) งานประมูล 

(“Tender”) รอยละ 18.0 แบรนดวันทัชรอยละ 6.0 สวน Licensed Product คือแบรนดเพลยบอยอยูที่  75 ลานบาท 

ยอดขายในป 2564 ลดลงมาจากยอดขายเพลยบอยที่ลดลง ซ่ึงมีผลกระทบมาจากจดหมายบอกเลิกสัญญาจากเพลยบอยในวันที่                     

5 พฤศจิกายน 2564 ดังน้ัน ประธานเจาหนาที่บริหารพิจารณาปรับเปล่ียนกลยุทธใหมและใหกําลังใจคณะทํางานวา ระยะเวลา 

2 เดือนเพียงพอที่จะสรางยอดขายขึ้นมาทดแทน เน่ืองจากบริษัทฯ ยังมีธุรกิจ OEM ธุรกิจ Tender จึงจะเห็นไดวายอดขาย               

งาน OEM เพิ่มข้ึน 66 ลานบาท จากป 2563 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.0 อยางไร ก็ตาม การกระตุนยอดขายดังกลาวอาจจะไม

สามารถทดแทนผลกระทบจากเพลยบอย แตสามารถบรรเทาความเสียหายจากผลกระทบดังกลาวได 

จากน้ัน นายสุเมธ มาสิลีรังสี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน สรุปภาพรวมป 2564 วาผลประกอบการของ  บริษัทฯ และกลุม

บริษัทฯ เปนไปในทิศทางบวกและสอดคลองกับการดําเนินงานในชวง 2-3 ปท่ีผานมา แตเน่ืองจากมีคดีความและคาใชจายพิเศษ 

ซ่ึงเปนคาใชจายชั่วคราวที่ตองต้ังข้ึนตามหลักการทางบัญชี ดังนั้น ขอใหผูถือหุนมั่นใจวาในป 2565 บริษัทฯ จะไมมีคาใชจาย

พิเศษตาง ๆ เหลาน้ี ต้ังแตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สิ่งท่ีบริษัทฯ ตระหนักอยูเสมอคือผลประโยชนของผูถือหุนโดยรวม 

ประธานเจาหนาที่บ ริหารมีความกังวลถึงความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในอนาคต ทันทีที่ทราบ                      

ผลประกอบการประจําป 2564 ซึ่งมีผลขาดทุนสะสม  และทําใหบริษัทฯ ไมอาจจายเงินปนผลได ดังน้ัน ทางแกไข บรษิัทฯ จึงได

พิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการนําทุนสํารองตามกฎหมาย และสวนเกินมูลคาที่มีอยูมาชดเชยผลขาดทุนสะสม 

เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไดเม่ือผลประกอบการป 2565 มีกําไร และเปนที่มาของวาระที่ 8 ของการ

ประชุมในวันน้ี 
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จากน้ัน พิธีกรแจงวา  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงาน           

ของกลุมกิจการ ประจําป 2564  และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  

ถาม :  นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร ผูถือหุน สอบถามถึงแนวทางการเพิ่มยอดขายและกําไรของบริษัทฯ เน่ืองจากยอดขายในชวง 

4 ปที่ผานมาไมเติบโต และกําไรลดลง  
 

ตอบ : ประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ มีความแข็งแกรงและเปน TOP 5 ของโลกดานการผลิตถุงยางอนามัย บริษัทฯ                        

มีผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดทุกป และจดลิขสิทธิ์ไว  ปหนาก็จะมีผลิตภัณฑใหมระดับโลก และเชื่อวาปจจุบันยัง ไมมี

โรงงานอื่น ๆ ผลิตไดเชนเดียวกับบริษัทฯ อยางไรก็ดี ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดออกถุงยางอนามัยรุน G-Con ท่ีมีความ

แปลกใหม และกําลังทดลองตลาดในประเทศญี่ปุน ถากระแสตอบรับดีก็จะเริ่มจําหนายในประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก สวน

เพลยบอยที่ตองยุติการขาย ทําใหไดรับผลกระทบบาง แตไมใชปญหาใหญ เน่ืองจากประโยชนที่   บริษัทฯ ไดรับจาก

เพลยบอยไมไดจํากัดแคแบรนด แตยังมีเครือขายตาง ๆ อาทิ ตลาด Walmart ,F&M และ Walgreen ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่ ยังติดตอกับบริษัทฯ อยู ปจจุบันบริษัทฯ กําลังสรางแบรนดของบริษัทฯ เพ่ือเจาะตลาดประเทศ

สหรัฐอเมริกา คาดวาจะสงออกไดในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ จะเห็นไดวา บริษัทฯ มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา และ

โรงงานของบริษัทฯ มีมาตรฐานเหนือกวาทุกโรงงานทั่วโลก บริษัทฯ มีสินคาท่ีผูผลิตอันดับ 1-3 ยังไมสามารถผลิตได             

อีกทั้ง ทีเอ็นอาร ไบโอไซเอินซ ก็จะเขามาสงเสริมการผลิตเจลหลอลื่นผสม CBD ซ่ึงสามารถสงออกตางประเทศได                            

อยางนอยครึ่งโลก  
  
 

ถาม :   นายฮั้งใช อัคควัสกุล ชมรมผูถือหุนไทย สอบถามดังน้ี  

   (1) จํานวนเงนิที่บริษัทฯ ต้ังสํารองในงบการเงินสําหรับการบอกเลิกสญัญาของเพลยบอย และ  

   (2) กําหนดระยะเวลาที่คดีความเก่ียวกับเพลยบอยจะจบส้ินและจํานวนคาชดเชยที่บริษัทฯ เรียกรองจากเพลยบอย  
 

 

ตอบ :   นายสุเมธ มาสิลีรังสี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา  

            (1) บริษัทฯ ต้ังสํารอง 673 ลานบาท และ  

            (2) คดีความจะใชเวลาประมาณ 2 ป และบริษัทฯ เรียกคาเสยีหายไมตํ่ากวา 100 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

ถาม :   นายสุกิจ รุงทวีสุข ผูรับมอบฉันทะ สอบถามถึง  

           (1) สาเหตุที่เพลยบอยบอกเลิกสัญญา  

           (2) ระยะเวลาที่คาดวาตองใชในการดําเนินคดี  

           (3) แนวทางการตลาดของบริษัทฯ ที่จะมาชดเชยสวนของเพลยบอย  
 

ตอบ :  นายสุเมธ มาสิลีรังสี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา ขอ 2 และ 3 ไดตอบไปแลว สําหรับคําถามขอที่ 1               

ขอเรียนวาคดีความเก่ียวกับเพลยบอยยังเปนเรื่องภายในที่ไมอาจเปดเผยเน่ืองจากอยูระหวางการฟองรอง อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯ ยังไมทราบสาเหตุที่แทจริงของเพลยบอยในการบอกเลิกสัญญา แตบริษัทฯ จะปกปองสิทธิของบริษัทฯ และ        

ผูถือหุนอยางเต็มที่ หากมีความคบืหนาประการใด จะเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยเพ่ือใหผูถือหุนทราบ 

 

ถาม :  นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร ผูถือหุน สอบถามถึง  

  (1) สาเหตุที่เพลยบอยบอกเลิกสัญญา  

  (2) การดําเนินการตอสินคาคงเหลือ (Stock) ของเพลยบอย  

  (3) ความเหมาะสมของคาเสียหายขั้นตํ่าที่เรียกรอง 100 ลานบาท และ  

  (4) แนวทางการตลาดของบริษัทฯ ในอนาคต   
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ตอบ :  นายสุเมธ มาสิลีรังสี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน แจงวา ขอ (1) และ (4) สาเหตุที่เพลยบอยบอกเลิกสัญญา และ

แนวทางการตลาดไดตอบไปแลว และช้ีแจงเพิ่มเติมวา (2) สินคาคงเหลือ (Stock) ของเพลยบอยสวนที่ขายไปแลวคือการ

ขายขาด ลูกคาสามารถขายตอไปจนหมด สวนสินคาที่อยูในคลังสินคาของบริษัทฯ ก็ตองต้ังเผื่อดอยคาวาเปนสินคาท่ีไม

กอใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ เปนคาใชจายชั่วคราวจนกวาคดีความจะสิ้นสุด และ (4) การฟองรองเรียกคาเสียหายข้ัน

ตํ่าอยูท่ี 100 ลานเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทฯ พิจารณามูลเหตุการฟองรองจากปจจัยหลาย ๆ ดาน อันดับแรกคือ มูลคา

ความเสียหายที่เกิดขึ้น เน่ืองจากสิทธิในเคร่ืองหมายการคายังเหลืออีก 16 ป และมูลคาที่บรษิัทฯ จะสามารถสรางรายได

ในอนาคต ประกอบกับ คาใชจายในการลงทุนสราง Brand ในชวง 3-4 ปแรก ซึ่งทุก ๆ ปจจัยไดนํามาคํานวณรวมในการ

ฟองรองเรียกคาเสยีหายครั้งน้ีแลว 

พิธีกรแจงตอที่ประชุมวา เพ่ือรักษาเวลาในการประชุม สําหรับคําถามตอจากน้ี บริษัทฯ จะชี้แจงผานเว็บไซตของบริษัทฯ โดย              

ผูถือหุนสามารถเขียนคําถามใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมในแตละวาระไดเชนเดิม โดยวาระน้ีเปนวาระเพื่อแจงใหทราบ จึงไมตอง

ลงคะแนนเสียงในที่ประชุม 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนมัุติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

พิธีกรแจงวา ตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชน”) และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 กําหนดใหบริษัทฯ จะตองจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันส้ินสุดรอบปบัญชีเพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกป                   

โดยบริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปน                 

ที่เรียบรอยแลว และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาว ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึง

ไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบรอยแลว ตามรายงาน

ประจําป 2564 ในหัวขอ “ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน” ในสวนของ “รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต” และ  

“งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน” โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 2 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับป 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบรอยแลว โดยการลงมติในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนน

เสยีงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

มติท่ีประชุม อนุมั ติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป  2564 ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564  

ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

 เห็นดวย 261,354,959 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9995 

 ไมเห็นดวย            1,180 เสียง คิดเปนรอยละ      0.0005 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ             0 

 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ             0 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี    

  ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

พิธีกรแจงวา ตามมาตรา 115 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ระบุวา การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร                   

จะกระทํามิไดในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล และ ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 44 ระบุวา 

หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหจายเงินปนผล              

ในการน้ี จากผลการดําเนินงานประจําป 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 418.7 ลานบาท และผลขาดทุนสะสม 200.8 ลานบาท 

ตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ บริษัทฯ จึงไมสามารถจายเงินปนผลได 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยการลงมติในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

มติที่ประชุม อนุมัติการงดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันท่ี                

31 ธันวาคม 2564 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

เห็นดวย 261,354,959 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9995 

ไมเห็นดวย            1,180 เสียง คิดเปนรอยละ      0.0005 

งดออกเสยีง 0 เสียง คิดเปนรอยละ              0 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ              0 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

พิธีกรแจงวา ตามมาตรา 71 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสาม

สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกใหกลับเขา

มาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมก็ได ทั้งน้ี กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังการจดทะเบียน

บริษัทฯ น้ัน ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ก็ใหจับสลาก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุด

น้ันเปนผูออกจากตําแหนง โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 มีกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 3 ทาน ดังน้ี  
 

  1. นายสมศักดิ์         ดารารัตนโรจน    กรรมการ 

  2. นายนพรตัน         พานทองวิริยะกุล   กรรมการ 

  3. นางสาวศิรินันท         ดารารัตนโรจน              กรรมการ 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบ และระมัดระวังถึง

คุณสมบัติของกรรมการ ที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ท้ัง 3 ทานแลว เห็นวา

บุคคลท้ัง 3 ทานน้ี เปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ   

บรษิัทฯ จึงเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงต้ังบุคคลทั้ง 3 ทานดังกลาวกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ 

อีกวาระหน่ึง รายละเอียดเก่ียวกับ ประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางานของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกต้ังเปน
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กรรมการทั้ง 3 ทาน ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 3 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

จํานวน 3 ทานดังกลาวกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหน่ึง โดยมติในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกต้ัง นายสมศักด์ิ ดารารัตนโรจน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง               

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังน้ี 

 เห็นดวย   261,356,339 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

 ไมเห็นดวย            0 เสียง คิดเปนรอยละ       0 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ       0 

 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ       0 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกต้ัง นายนพรัตน พานทองวิริยะกุล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังน้ี   

 เห็นดวย   261,356,339 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

 ไมเห็นดวย            0 เสียง คิดเปนรอยละ        0 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ        0 

 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ        0 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวศิรินันท ดารารัตนโรจน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังน้ี 

 เห็นดวย   261,356,339 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

 ไมเห็นดวย            0 เสียง คิดเปนรอยละ        0 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ        0 

 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ        0 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ  

              ประจําป 2565  

พิธีกร แจงวา ตามมาตรา 90 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 22 กําหนดวา กรรมการมีสิทธิไดรับ

คาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามที่ที่ประชุม

ผูถือหุนจะพิจารณา โดยอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางหลักเกณฑ และจะกําหนดเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไป

จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืนก็ได และนอกจากน้ี กรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ 

ตามระเบียบของบริษัทฯ  
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2565 2564 2565 2564

90,000 90,000 25,000 25,000

บาท/ไตรมาส บาท/ไตรมาส บาท/คร้ัง บาท/คร้ัง

80,000 80,000 20,000 20,000

บาท/คน/ไตรมาส บาท/คน/ไตรมาส บาท/คน/คร้ัง บาท/คน/คร้ัง

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

ตําแหนง
อัตราคาตอบแทนรายไตรมาส ประจําป อัตราเบ้ียประชุม ประจําป

2565 2564 2565 2564

25,000 25,000 25,000 25,000

บาท/ไตรมาส บาท/ไตรมาส บาท/คร้ัง บาท/คร้ัง

20,000 20,000 20,000 20,000

บาท/คน/ไตรมาส บาท/คน/ไตรมาส บาท/คน/คร้ัง บาท/คน/คร้ัง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ตําแหนง
อัตราคาตอบแทนรายไตรมาส ประจําป อัตราเบ้ียประชุม ประจําป

2565 2564 2565 2564

16,000 16,000 6,000 6,000

บาท/ไตรมาส บาท/ไตรมาส บาท/คร้ัง บาท/คร้ัง

15,000 15,000 5,000 5,000

บาท/คน/ไตรมาส บาท/คน/ไตรมาส บาท/คน/คร้ัง บาท/คน/คร้ัง

ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน

กรรมการสรรหาและ        

กําหนดคาตอบแทน

ตําแหนง
อัตราคาตอบแทนรายไตรมาส ประจําป อัตราเบ้ียประชุม ประจําป

ในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ โดยพิจารณากล่ันกรองอยางละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ กลาวคือ ผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย    

โดยเปรียบเทียบอางอิงอัตราคาตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซ่ึงภายหลังจาก

การพิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดังน้ัน คณะกรรมการ

บริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของ

บริษัทฯ ประจําป 2565 โดยเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนประจําป 2565 เพ่ือจายใหแก

กรรมการในรูปแบบของคาตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุม เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 6,000,000 บาท และในรปูแบบของ

โบนัสกรรมการ ตามรายละเอียดดังน้ี   

คาตอบแทนกรรมการ 

 

 

  

  

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

 

 

 

 

ทั้งน้ี ในป 2564 คาตอบแทนรายไตรมาสและคาเบ้ียประชุมของกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยคิดเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 

4,386,000 บาท 
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จากน้ัน พิธีกรแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ไดมีมติอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

ไดรับโบนัสถามีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในปน้ัน ๆ โดยไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของเงินปนผลที่มีการจายใหแก             

ผูถือหุน โดยใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงนิที่เหมาะสม และใหพิจารณาจัดสรร

ใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ ตามสมควร เน่ืองจากในป 2565 บริษัทฯ งดการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2564 

ใหแกผูถือหุน ดังน้ัน จึงไมมีการจายโบนัสใหแกกรรมการเชนกัน และไมมีคาตอบแทนอื่นที่ไมใชตัวเงิน ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

ประจําป 2565 สําหรับคาตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุมภายใตวงเงินรวมไมเกิน 6,000,000 บาท และโบนัสของกรรมการ

ประจําป 2565 โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูจัดสรรคาตอบแทนกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดยอย ใหแกกรรมการแตละรายภายใตวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามรายละเอียดขางตน โดยมติ            

ในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  
 

มติที่ประชุม อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2565 ดวย                

คะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังน้ี 

เห็นดวย 261,355,259  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9995 

ไมเห็นดวย            1,180 เสียง คิดเปนรอยละ      0.0005 

งดออกเสยีง 0 เสียง คิดเปนรอยละ                0 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ                0 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

 

วาระที ่7   พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2565 
 

พิธีกร แจงวา ตามมาตรา 120 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุนไดกําหนดใหบริษัทฯ จัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่มาแลว 7 รอบปบัญชี โดย           

จะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายที่พนจากการปฏิบัติหนาที่จากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีไดเม่ือพนระยะเวลาอยางนอย 5 รอบปบัญชี

ติดตอกันนับแตวันที่พนจากการปฏิบัติหนาที่ ซึ่ง นายกฤษณ ชัชวาลวงศ ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5016 เปนผูลงลายมือช่ือ              

ในงบการเงินของกลุมกิจการ มาแลวเปนระยะเวลา 7 ป  ต้ังแตป 2558-2564 จึงครบวาระที่จะตองมีการเปล่ียนแปลง                

ผูสอบบัญชี เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน                

3 ราย จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมกิจการ ประจําป 2565  โดยกําหนดให

ผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังตอไปน้ี เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของกลุมกิจการ และเห็นสมควรให

เสนอตอทีป่ระชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี ประจําป 2565 ดังน้ี 

  1. นายสงา โชคนิติสวัสดิ์     ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11251  

       (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของกลุมกิจการต้ังแตป 2565) และ/หรือ

  2. นายไพบูล ตันกูล     ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ 

  3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน     ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10456   
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ทั้งน้ี การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกจากผูสอบบัญชีซึ่งไดเสนอ

ราคาคาสอบบัญชีและขอบเขตการดําเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและประสบการณการทํางานของผูสอบบัญชี 

ซ่ึงภายหลังจากการพิจารณาคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการตรวจสอบวา บริษัท ไพรซวอเตอร

เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และคาสอบบัญชี       

ที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทานดังกลาว ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับกลุมกิจการของบริษัทฯ 

กรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว โดยในกรณีที่ผูสอบบัญชีที่มีรายนาม

ขางตน ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให บริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แตงต้ังผูสอบบัญชีรายอ่ืนของบริษัท 

ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เขาทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แทน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ของกลุมกิจการ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,900,000 บาท (สําหรับป 

2564 คาตอบแทนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2564 เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,700,000 บาท             

แตเน่ืองจากในระหวางป 2564 บริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งบริษัทยอย จํานวน 1 แหง และมีคาสอบบัญชี จํานวน 150,000 บาท 

รวมเปนคาตอบแทนผูสอบบัญชี จํานวน 2,850,000 บาท) โดยคาตอบแทนผูสอบบัญชีของกลุมกิจการ ประจําป 2565 

เปรียบเทียบกับป 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2565 (ปที่เสนอ) ป 2564 

คาสอบบัญชีของกลุมกิจการ จํานวนไมเกิน 2,900,000 บาท 2,850,000 บาท 

เปนคาตอบแทนในการสอบบัญชีขางตน ไมรวมคาบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Services) 

นอกจากน้ี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส  คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในกลุมกิจการของบริษัทฯ ดวย 

ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอร

เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2565 และการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของ               

กลุมกิจการ เปนจํานวนเงิน ไมเกิน 2,900,000 บาท ตามรายละเอียดขางตน โดยการลงมติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวย

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม อนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป  2565 ดวยคะแนนเปน             

เอกฉันทดังน้ี 

เห็นดวย 261,356,439 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย            0 เสียง คิดเปนรอยละ        0 

งดออกเสยีง 0 เสียง คิดเปนรอยละ        0 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ        0 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 

พิธีกร แจงวา ตามมาตรา 119 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนกําหนดวากรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ใหบริษัทหักชดเชยผลขาดทุน

สะสมจากเงินสํารองอ่ืนกอน แลวจึงหักจากทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองสวนเกินมูลคาหุน ตามลําดับ ทั้งน้ี ตามที่

ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ  

มีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 30,000,000 บาท สวนเกินมูลคาหุน(สุทธิ) จํานวน 549,079,673 บาท และผลขาดทุนสะสม

จํานวน 200,783,999 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสํารอง

ตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและ

สวนเกินมูลคาหุน จํานวนรวมท้ังสิ้น 200,783,999 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะไมมีผลขาดทุน

สะสมอีก โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสํารองตามกฎหมาย

และสวนเกินมูลคาหุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยมติในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของ            

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม อนุมัติการโอนทุนสํารองตามกฏหมายและสวนเกินมูลคาหุนเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ                 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังน้ี 

เห็นดวย 261,356,439 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย            0 เสียง คิดเปนรอยละ        0 

งดออกเสยีง 0 เสียง คิดเปนรอยละ        0 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ        0 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 

 หมายเหตุ ปดการประชุม เวลาประมาณ 16.30 น. 
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