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วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563

วาระที่ 2 :    พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของกลุม่กิจการ ประจ าปี 2563

วาระที่ 3 :    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรับปี 2563 สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ

วาระที่ 6 :    พิจารณาอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 :    พิจารณาอนุมัติการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษัทฯ ประจ าปี 2564

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2564

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษทัฯ และแกไ้ขหนงัสอืบริคณห์สนธิ

ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค ์ของบริษัทฯ

วาระที่ 10 : พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)



วิธีการลงคะแนน และ นับเสียงลงคะแนน

➢ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้นที่ตนถอือยู่ โดยมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ
จะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ

➢ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะเก็บทั้งหมด
หลังจบการประชุม 

➢ กรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นชูบัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อน าไปนับคะแนน            
ที่จุดนับคะแนน

➢ การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนท าการลงคะแนนเสียง

➢ การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย
1.  บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน 
3.  บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ 4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

➢ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียงของแต่ละวาระ หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าประชุม และให้ถือว่าจ านวนคะแนนที่เหลือเป็นคะแนน ของ         
การออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

➢ เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม พร้อมแจ้งมติของวาระนั้น

➢ หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้   
การประชุมด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับ
คะแนนและมติการประชุมทันที 



การแสดงความเห็น และสอบถาม 

เพื่อให้การประชุมใช้เวลาสั้น กระชับ และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค 
(บริษัทฯ จ ากัดระยะเวลาประชุม โดยเริ่มตั้งแต่ 14.00-15.30 น. ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที)

➢ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้เขียนลงในกระดาษและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ เท่านั้น โปรดแจ้ง             
ชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้องในการบันทึกรายงานการประชุม 

➢ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นโปรดแสดงความเห็นและสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ       
การประชุมเท่านั้น ในกรณีมีข้อเสนอแนะหรือค าถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาตามความเหมาะสม



นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความส าคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 
มีจริยธรรม และบริหารกิจการภายใต้หลักการของการก ากับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย      
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

จากมติจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยได้รับการตอบรับการ     
เข้าร่วมในวันที่ 8 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิก
ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563



พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มกิจการ ประจ าปี 2563

วาระที่ 2



2561 2562 2563

ถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน

กล่องกระดาษ

อ่ืน ๆ

รายได้รวม

ก าไรสุทธิรวม (ไม่รวมก าไรพิเศษ)

อัตราก าไรสุทธิรวม (% )

    : ล้านบาท

ผลการด าเนินงานของ กลุ่มบริษัท

%

1,500.0 1,743.9 1,754.1 0.6%

101.0 100.1 111.4 11.3%

6.7% 5.7% 6.4%

1,423.6 1,537.2 1,552.1 1.0%

75.0 204.3 201.3 -1.5%

1.4 2.4 0.7 -70.8%



2562 2563 %

สินทรัพย์รวม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (สุทธิ)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)
เงินสดและรายการเทียบเท่า
อ่ืนๆ

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ

: ล้านบาท

ฐานะทางการเงินของ กลุ่มบริษัท

2,009.0 2,041.2 1.6%

781.7 783.9 0.3%

1,227.3 1,257.3 2.4%

697.6 693.8 -0.5%

604.2 557.7 -7.7%

456.6 430.7 -5.7%

167.9 208.5 24.2%

49.3 72.9 47.9%

33.4 77.6 132.3%



2562 2563 %

หนี้สินรวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน
เงินกู้ยืมระยะส้ัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อ่ืนๆ

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ

: ล้านบาท

2,009.0 2,041.2 1.6%

781.7 783.9 0.3%

1,227.3 1,257.3 2.4%

213.0 278.1 30.6%

238.0 216.9 -8.9%

239.9 159.9 -33.3%

55.8 68.8 23.3%

35.0 60.2 72.0%

ฐานะทางการเงินของ กลุ่มบริษัท



ผลการด าเนินงานของ TNR

2561 2562 2563 %

ธุรกิจรับจ้างผลิต

ธุรกิจงานประมูล

อ่ืนๆ

รายได้

อัตราก าไรข้ันต้น (% )

อัตราก าไรสุทธิ (% )

: ล้านบาท

1,425.0 1,539.6 1,552.8 0.9%

21.7% 26.0% 31.0%

7.6% 8.6% 9.9%

74.6 286.6 184.7 -35.6%

92.9 124.2 90.4 -27.2%

984.6 776.1 995.3 28.2%

271.5 350.3 281.7 -19.6%

1.4 2.4 0.7 -69.9%



พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับ
ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3



ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม

2561 2562 2563 2561 2562 2563

สินทรัพย์ 1,738.8 1,762.6 1,840.4 1,988.7 2,009.0 2,041.2

หนี้สิน 715.6 667.5 672.5 800.2 781.7 783.9

ส่วนของเจ้าของ 1,023.2 1,095.1 1,168.0 1,188.5 1,227.3 1,257.3

รายได้ 1,425.0 1,539.6 1,552.8 1,500.0 1,743.9 1,754.1

ก าไรสุทธิ 108.9 133.2 154.30 274.1 100.1 111.40

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.36 0.44 0.51 0.91 0.33 0.37



พิจาณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4



นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจาก         
งบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้       
ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยูก่ับความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า
บริษัทฯ มีก าไรพอที่จะท าเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ให้ที่ประชุม      
ผูถ้ือหุ้นทราบในคราวถัดไป



วาระที่ 4

การจ่ายเงินปันผล
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ก าไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 154,275,803 บาท 

ก าไรต่อหุ้น 0.51 บาท/หุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.26 บาท/หุ้น
- บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 (ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี)  0.13 บาท/หุ้น

- บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2117(1)/2555 (ยกเว้นภาษี)  0.13 บาท/หุ้น

รวมเป็นเงิน 78,000,000 บาท

วันที่จ่ายเงินปันผล 21 พฤษภาคม 2564

• วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพือ่ก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 11 มีนาคม 2564
• บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น 

จึงไม่ต้องตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5



วาระที่ 5

คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563

นายมีชยั วีระไวทยะ 
ประธานกรรมการ

นายอมร ดารารตันโรจน์
รองประธานกรรมการ

นายสมศกัดิ ์ดารารตันโรจน์
กรรมการ

นายแพทยน์พรตัน ์พานทองวิรยิะกลุ
กรรมการ

นางสาวศิรนินัท ์ดารารตันโรจน์
กรรมการ

นายศิลป์ชยั รกัษาพล
กรรมการ

นายสวุิทย ์อรุณานนทช์ยั
กรรมการ

นางอมัพร ปรุนิทวรกลุ
กรรมการ

นายโกมล ดารารตันโรจน์
กรรมการ



บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติการศกึษาสงูสุด และประวตัิการฝึกอบรมกรรมการ
คุณวฒุิการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรม
Director Accreditation Program (DAP) 129/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน)

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด
• ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา

ในรูปแบบ Partnership School   
• กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
• กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) 
• ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ                                                            
• ผู้ก่อต้ังและนายกสมาคม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน                                            
• ผู้ก่อตั้งและประธาน สถาบันพัฒนาประชากรและชุมชนนานาชาติ (PDI) บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา                   
• ผู้ก่อตั้ง โรงเรยีนมีชัยพัฒนา 

นายมีชยั วีระไวทยะ
ประธานกรรมการ



บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางอัมพร ปุรินทวรกุล
กรรมการ

ประวัติการศกึษาสงูสุด และประวตัิการฝึกอบรมกรรมการ
คุณวฒุิการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
Director Accreditation Program (DAP) 283/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต (กคค.)
• อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ / อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาค่าตอบแทน 

และ ประเมินผลงาน / อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม 
(CG & CSR)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

• ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เยอรมัน ออโต้ จ ากัด



วาระที่ 5

คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564

นายมีชยั วีระไวทยะ 
ประธานกรรมการ

นายอมร ดารารตันโรจน์
รองประธานกรรมการ

นายสมศกัดิ ์ดารารตันโรจน์
กรรมการ

นายแพทยน์พรตัน ์พานทองวิรยิะกลุ
กรรมการ

นางสาวศิรนินัท ์ดารารตันโรจน์
กรรมการ

นายศิลป์ชยั รกัษาพล
กรรมการ กรรมการ

นางอมัพร ปรุนิทวรกลุ
กรรมการ

นายโกมล ดารารตันโรจน์
กรรมการ



พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนต าแหน่ง

กรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6



บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติการศกึษาสงูสุด และประวตัิการฝึกอบรมกรรมการ
คุณวฒุิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ประวัติการอบรม
Director Accreditation Program (DAP) 124/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด
• กรรมการ บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จ ากัด
• กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จ ากัด
• กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จ ากัด
• กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จ ากัด
• กรรมการ บริษัท สินสาคร เอสเตท จ ากัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จ ากัด
• กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จ ากัด
• กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จ ากัด

นายสุรพล ดารารัตนโรจน์
กรรมการ



วาระที่ 6

คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564

นายมีชยั วีระไวทยะ 
ประธานกรรมการ

นายอมร ดารารตันโรจน์
รองประธานกรรมการ

นายสมศกัดิ ์ดารารตันโรจน์
กรรมการ

นายแพทยน์พรตัน ์พานทองวิรยิะกลุ
กรรมการ

นางสาวศิรนินัท ์ดารารตันโรจน์
กรรมการ

นายศิลป์ชยั รกัษาพล
กรรมการ

นายสุรพล ดารารตันโรจน์
กรรมการ

นางอมัพร ปรุนิทวรกลุ
กรรมการ

นายโกมล ดารารตันโรจน์
กรรมการ



พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2564

วาระที่ 7



ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ประจ าปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ประจ าปี 2563

ค่าตอบแทนรายไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัทฯ 90,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ครั้ง 90,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ครั้ง

กรรมการบริษัทฯ 80,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครั้ง 80,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 16,000 บาท/ไตรมาส 6,000 บาท/ครั้ง 16,000 บาท/ไตรมาส 6,000 บาท/ครั้ง

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท/คน/ไตรมาส 5,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ไตรมาส 5,000 บาท/คน/ครั้ง

วาระที่ 7



วาระที่ 7

ค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนข้างต้น เป็นค่าเบี้ยประชุมโดยไม่รวมค่าบ าเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่น

2564 (ปีที่เสนอ) 2563

ภายใต้วงเงินรวม ภายใต้วงเงินรวม
ไม่เกิน 6,000,000 บาท ไม่เกิน 6,000,000 บาท

(จ านวนเงินที่จ่ายจริง  4,471,000 บาท)



วาระที่ 7

โบนัสกรรมการ 

ให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น     
ในปีนั้นๆ โดยได้รับในอัตราไม่ เกินร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลที่มีการจ่าย            
ให้แก่ผูถ้ือหุ้น 

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก าหนด    
จ านวนเงินที่ เหมาะสม และให้พิจารณาจัดสรรให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
ตามสมควร (ปี 2563 : ไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ) 



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564

วาระที่ 8



วาระที่ 8

คณะกรรมการเสนอชื่อผู้สอบบัญชจีาก 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

1.  นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์            ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5016

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2558) และ/หรือ

2.  นายสง่า โชคนิติสวัสด์ิ             ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11251

(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

3.  นางอนุทัย ภูมิสุรกุล             ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3873

(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)



วาระที่ 8

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563

ค่าสอบบัญชีของกลุ่มกิจการ
จ านวนไม่เกิน 

2,700,000 บาท
จ านวนไม่เกิน 

3,100,000 บาท



พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

และ           

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 9



เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และแกไ้ขหนังสอืบริคณห์สนธ ิข้อ 3 เรื่องวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกบัแผนการด าเนินธรุกิจในอนาคต จ านวน 4 ข้อ โดยมีรายละเอยีดดงันี้ 

1.  ประกอบกิจการค้า ผลิต น าเข้า แบ่งบรรจุ จัดเก็บ จ าหน่ายและส่งออกถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ ครัวเรือน 
และอุตสาหกรรม ฯลฯ

2.  ประกอบกิจการค้าและผลิต เครื่องส าอาง อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือ 
และเครื่องใช้เสริมความงาม รวมถึงจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้านสุขภาพและความงาม

3.  ประกอบกิจการค้า ผลิต น าเข้า จัดเก็บ จ าหน่าย เภสัชเคมีภัณฑ์และยารักษาโรคแผนปัจจุบันและแผนโบราณ 
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมถึงให้บริการรับจ้างผลิต

4.  ประกอบกิจการค้า เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ซึ่งอาคารโรงงาน ส านักงาน สถานที่ ภายในอาคาร       
โกดังเก็บสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นส านักงาน โรงงาน 
สถานการค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด

และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ ข้างต้น เป็นดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 53 ข้อ
แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 57 ข้อ

วาระที่ 9



พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 10



วาระที่ 10

ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


