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วาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

วาระที่ 1 :   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564

วาระที่ 2 :   พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของกลุมกิจการ ประจาํป 2564

วาระที่ 3 :   พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 :   พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญช ี

                สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วาระที่ 5 :   พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

วาระที่ 6 :   พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจาํป 2565

วาระที่ 7 :   พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2565

วาระที่ 8 :   พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

วาระที่ 9 :   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถาม)ี 
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วิธกีารลงคะแนน และ นบัเสียงลงคะแนน

 ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงตามจาํนวนหุนท่ีตนถืออยู โดยมีคะแนนเสียง 1 หุนตอ 1 เสียง ในกรณีท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนตาม               
ทีผู่มอบฉันทะระบไุวในหนังสือมอบฉันทะ

 เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง สวนบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด ขอใหทกุทานวางไวบนโตะเพื่อใหเจาหนาที่จัดเก็บ       

บัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังจบการประชุม

 กรณีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอใหผูถือหุนชบูัตรลงคะแนนของทานและสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาท่ีเก็บ เพื่อนําไปนบัคะแนนท่ีจุดนับคะแนน

 การลงมติในแตละวาระอาจแตกตางกัน ซ่ึงประธานฯ จะแจงใหที่ประชุมทราบในแตละวาระ กอนทําการลงคะแนนเสียง

  การลงคะแนนในลกัษณะดังตอไปนี้ ถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนบัตรเสีย

             1.  บัตรลงคะแนนที่มีการทําเคร่ืองหมายเกินกวาหนึ่งชอง   2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน 

             3.  บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือช่ือกํากับ     4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงท่ีมีอยู

 บริษัทฯ ใชระบบบารโคดในการนับคะแนนเสียง โดยในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทฯ จะนาํคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงของ            
แตละวาระ หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูเขาประชุม และใหถือวาจํานวนคะแนนที่เหลือเปนคะแนนของการออกเสียงเหน็ดวยในวาระนั้นๆ

 เมื่อรวมคะแนนครบถวนแลว จะมีการแสดงจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หนาจอของหองประชุม พรอมแจงมติของวาระนั้น

 หากในบางวาระตองใชเวลาในการนับคะแนนมากกวาปกติ ประธานฯ อาจจะขอใหที่ประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระถัดไปกอน เพื่อใหการประชุมดําเนินไป              
อยางตอเนื่อง และเมื่อเจาหนาที่ไดตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว จึงแจงใหที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนและมติการประชุมทันที 

3



การแสดงความเห็น และสอบถาม 

เพ่ือใหการประชุมใชเวลาสั้น กระชับ และลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรค 
(บริษัทฯ จํากัดระยะเวลาประชมุ โดยเร่ิมต้ังแต 15.00-16.00 น. ไมเกิน 1 ชั่วโมง)

 หากผูถือหุนมีขอซักถาม ขอความกรุณาผูถือหุนเขียนใสกระดาษเทานั้น  โปรดระบุ ช่ือ นามสกุล ผูถือหุน               

ที่มาดวยตนเองหรือรับมอบอํานาจ และยกมือข้ึน จะมีเจาหนาไปเก็บกระดาษคําถามแทนการสอบถาม                   

ทางไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให คําถามที่ไมไดตอบในหองประชุม บริษัทฯ                

จะแสดงคาํตอบบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 ขอความกรุณาทานผูถอืหุนโปรดแสดงความเห็นและสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมเทานั้น                 

ในกรณีมีขอเสนอแนะหรือคําถามอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ พิจารณา                       

ตามความเหมาะสม
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นโยบายดานการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน

บริษัทฯ ยึดมั่นและใหความสําคัญในเร่ืองการตอตานการทุจริต ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส มีจริยธรรม และ

บริหารกิจการภายใตหลักการของการกํากับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกัน                 

และตอตานการทุจริต

จากมติจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทไดประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติ (Collective 

Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยไดรับการตอบรับการเขารวมในวันที่ 8 ตุลาคม 2560 

เดือน กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติฯ มมีติใหการรับรองบริษทัฯ เปนสมาชกิของแนวรวมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต

ไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ ผานการรับรองการตออายกุารเปนเปนสมาชิกของแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 

ในการตอตานทุจรติ คร้ังที่ 1
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วาระท่ี 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน 

ประจําป 2564 
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วาระท่ี 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน

ของกลุมกิจการ ประจําป 2564
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8

TNR  Group Performance
Unit : MB
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Refer to Note 41

Allowance for expected credit losses : 264 

Allowance for inventory : 18

Allowance for impairment trademark : 387

Provision for goods returned : 4

One time expenses
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TNR  Group Performance 
without one time expenses

Unit : MB
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TNR  Group Performance 
without one time expenses

Unit : MB

without
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Unit : MB

TNR  Performance 
without one time expenses
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Unit : MB

TNR  Performance

71%

18%

6%

5%

64%

18%

6%

12%
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วาระท่ี 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับป 2564 สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564



ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

หนวย : ลานบาท
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*งบการเงินเฉพาะกิจการ

**งบการเงินรวม

 2562* 2562** 2563* 2563** 2564* 2564**

 สินทรัพย 1,762.6 2,009.0 1,840.4 2,041.2 1,433.6 1,598.1

 หน้ีสิน 667.5 781.7 672.5 783.9 757.1 877.8

 สวนของเจาของ 1,095.1 1,227.3 1,168.0 1,257.3 676.5 720.3

 รายได 1,539.6 1,743.9 1,552.8 1,754.1 1,490.1 1,653.8

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 133.2 100.1 154.3 111.4 - 418.7 - 464.8

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน

 (บาท ตอ หุน) 0.44 0.33 0.51 0.37 - 1.40 - 1.55

หนวย : ลานบาท
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วาระท่ี 4

พิจารณาอนุมัติการงดจายเงนิปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 



ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ระบุวา การจายเงินปนผลจาก            

เงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร จะกระทํามิได ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 

หามมิใหจายเงินปนผล และ ตามขอบังคับของ บริษัทฯ ขอ 44 ระบุวา หามจายเงินปนผล

จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให

จายเงินปนผล

จากผลการดําเนินงานประจําป 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 418.7 ลานบาท และ                  

ผลขาดทุนสะสม 200.8 ลานบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไมสามารถจายเงินปนผลได 
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วันที่กรรมการมีมติ

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ เงินปนผล จํานวนเงินปนผลจาย เงินปนผล/กําไรสุทธิ

ผลประกอบการป (ลานบาท) (ตอหุน) (ลานบาท) (%)

2560 21 ก.พ. 2561 121.19 0.32 96.00 79%

2561 25 ก.พ. 2562 108.87 0.20 60.00 55%

2562 26 ก.พ. 2563 133.15 0.24 72.00 54%

2563 24 ก.พ. 2564 154.27 0.26 78.00 51%

2564 23 ก.พ. 2565 -418.70 ไมมี ไมมี  -

ขอมูลการจายเงินปนผล

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษเีงินไดนติิบุคคลและเงินสํารองตางๆ 

ทุกประเภทตาม ทีก่ําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ 
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วาระท่ี 5

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ที่พนจากตาํแหนงตามวาระ



คณะกรรมการบริษัท ประจําป 2564

นายมีชยั วีระไวทยะ 
ประธานกรรมการ

นายอมร ดารารตันโรจน์
รองประธานกรรมการ

นายสมศกัดิ ดารารตันโรจน์
กรรมการ

นายแพทยน์พรตัน ์พานทองวิรยิะกลุ
กรรมการ

นางสาวศิรินนัท ์ดารารตันโรจน์
กรรมการ

นายศิลป์ชยั รกัษาพล
กรรมการ

นางอมัพร ปริุนทวรกลุ
กรรมการ
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นายสรุพล ดารารตันโรจน์
กรรมการ



บคุคลผูไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการ
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นายสมศักด ิดารารัตนโรจน์
กรรมการ

ประวัตกิารศึกษาสูงสุด และประวัติการฝกอบรมกรรมการ
คุณวฒิุการศึกษา

ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) มหาวทิยาลัยรามคําแหง

ปริญญาบณัฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

ปริญญาบตัร วปอ.วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) 124/2016 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน (ไมม)ี

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ บริษทั บริษัท ทีเอ็นอาร ไบโอไซเอินซ จํากัด

• กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษทั แค็บ ไดรเวอรส จํากัด

• กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษทั เอเชีย แค็บ แอพพลิเคชั่น คอนซัลต้ิง จํากัด

• กรรมการ บริษทั ซี เอ็ม เอส โฮลด้ิง จํากัด

• กรรมการ บริษทั ไทย เอวิเอช่ัน จํากดั

• กรรมการ บริษทั ซ.ีเอ.เอส. โฮลด้ิง จํากัด

• กรรมการ บริษทั สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากดั

• กรรมการ บริษทั เอเชีย แค็ป จํากัด

• กรรมการ บริษทั ออลเอส โฮลด้ิง จํากัด

• กรรมการ บริษทั เทรด แมททีเรียล 2014 จํากัด

• ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จํากัด             

• ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท เซาทเทิรน สตาร โฮเทล จํากัด              

• ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สินสาคร วอเตอรเวิรค จํากดั 

• ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สินสาคร เอสเตท จํากัด

• ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. สตารเอนเนอจี จํากัด

• กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สตาร ไวร คอมบ จาํกัด

• กรรมการ บริษทั แอ็ดวานซ โรลเลอร จํากัด

• ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สินสาคร แฟซิลิต้ีสเซอรวิส จํากัด

• กรรมการ บริษทั โอจิ เลเบล (ไทยแลนด) จํากัด

• กรรมการ บริษทั บลิสเวิรก จํากัด

• กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สตาร อารเอฟไอดี จํากัด

• กรรมการ บริษทั ไซเบอร เอสเอ็ม (ไทย) จาํกัด

• ประธานกรรมการบริหาร บรษิัท เจริญอักษร โฮลด้ิง กรุพ จํากัด

• ประธานกรรมการบริหาร บรษิัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จํากดั

• กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร จํากัด 

• กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. อิ้งค แอนด แมชชีนเนอร่ี จํากัด



บุคคลผูไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการ
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ประวัตกิารศึกษาสูงสุด และประวตัิการฝกอบรมกรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

ประวัติการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ไมมี)

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• รองผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลบีเอน็เอช

นายแพทยน์พรัตน ์พานทองวิริยะกุล
กรรมการ



บุคคลผูไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการ
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นางสาวศิรินันท ์ดารารัตนโรจน์
กรรมการ

ประวัตกิารศึกษาสูงสุด และประวัติการฝกอบรมกรรมการ
คุณวฒิุการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัตกิารอบรม

Director Accreditation Program (DAP) 123/2016 และ

Director Certification Program (DCP) 283/2019

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน (ไมม)ี

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ บริษทั บริษัท ทีเอ็นอาร ไบโอไซเอินซ จาํกัด

• กรรมการ TNR USA INC.

• กรรมการ บริษทั ซี เอ็ม เอส โฮลด้ิง จํากัด

• กรรมการ บริษทั แค็บ ไดรเวอรส จํากัด

• กรรมการ บริษทั เอเชีย แค็บ จํากัด

• กรรมการ บริษทั บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

• กรรมการ บริษทั ออลเอส โฮลด้ิง จํากัด

• กรรมการ บริษทั ซ.ีเอ.เอส. สมารท โลจิสติกส จํากัด

• กรรมการ บริษทั ซ.ีเอ.เอส. โฮลด้ิง จํากัด

• กรรมการ THK Investment Company Limited

• กรรมการ บริษทั ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จํากัด

• กรรมการ บริษทั สยาม ทร ีดีเวลลอปเมนต จาํกัด

• กรรมการ บริษทั เซาทเทิรน สตาร โฮเทล จํากัด

• กรรมการ บริษทั ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร มิลล จํากัด

• กรรมการ บริษทั สินสาคร เอสเตท จํากัด

• กรรมการ บริษทั สตาร ไวร คอมบ จํากัด

• กรรมการ บริษทั ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท จํากดั

• กรรมการ บริษทั สตาร อารเอฟไอดี จํากัด

• กรรมการ บริษทั ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร จํากัด 

• กรรมการ บริษทั ซ.ีเอ.เอส. อิ้งค แอนด แมชชนีเนอรี่ จํากัด

• กรรมการ บริษทั เวิลด แฟกซ เปเปอร จํากัด

• กรรมการผูจัดการ บริษัท เจริญอักษร โฮลด้ิง กรุพ จาํกัด



นายมีชยั วีระไวทยะ 
ประธานกรรมการ

นายอมร ดารารตันโรจน์
รองประธานกรรมการ

นายสมศกัดิ ดารารตันโรจน์
กรรมการ

นายแพทยน์พรตัน ์พานทองวิรยิะกลุ
กรรมการ

นางสาวศิรินนัท ์ดารารตันโรจน์
กรรมการ

นายศิลป์ชยั รกัษาพล
กรรมการ

นางอมัพร ปริุนทวรกลุ
กรรมการ

24

นายสรุพล ดารารตันโรจน์
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประจําป 2565
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2565
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คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย
ประจําป 2565 (ปที่เสนอ) ประจําป 2564

คาตอบแทนรายไตรมาส คาเบ้ียประชุม คาตอบแทนรายไตรมาส คาเบ้ียประชุม

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. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 16,000 บาท/ไตรมาส 6,000 บาท/ครั้ง 16,000 บาท/ไตรมาส 6,000 บาท/ครั้ง

   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 15,000 บาท/คน/ไตรมาส 5,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ไตรมาส 5,000 บาท/คน/ครั้ง



คาตอบแทนประจําปของกรรมการและกรรมการชุดยอย

2565 (ปที่เสนอ) 2564
    

ภายใตวงเงนิรวม ภายใตวงเงินรวม

 ไมเกนิ 6,000,000 บาท ไมเกิน 6,000,000 บาท

 (จํานวนเงินที่จายจริง  4,386,000 บาท)

27



โบนัสกรรมการ 

จากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ไดมีมติอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัททั้งคณะไดรับโบนัส

ถามีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในปนั้น ๆ โดยไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของเงินปนผลที่มี

การจายใหแกผูถือหุน โดยใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนด

จํานวนเงินที่เหมาะสม และใหพิจารณาจัดสรรใหแกคณะกรรมการบริษัทตามสมควร 

เนื่องจากในป 2565 บริษัทฯ งดการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2564 ใหแกผูถือหุน 

จึงไมมีการจายโบนัสใหแกกรรมการเชนกัน

28
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วาระท่ี 7

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี

และการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัช ีประจําป 2565



      คณะกรรมการเสนอชื่อผูสอบบัญชีจาก 

      บรษิทั ไพรซวอเตอรเฮาสคเูปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

1.  นายสงา โชคนิติสวัสด์ิ             ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11251 

     (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของกลุมกจิการ ต้ังแตป 2565) และ/หรือ

2.  นายไพบูล ตันกูล        ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4298 

     (ยังไมเคยลงลายมือชือ่ในงบการเงินของบรษิัทฯ) และ/หรือ

3.  นายกรรณ ตัณฑวิรัตน        ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10456 

     (ยังไมเคยลงลายมือชือ่ในงบการเงินของบรษิัทฯ)

30



คาตอบแทนผูสอบบัญชี
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคเูปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

คาตอบแทนฯ ในการสอบบัญชีขางตน ไมรวมคาบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2565 (ปที่เสนอ) ป 2564

คาสอบบัญชีของกลุมกจิการ จํานวนไมเกิน 2,900,000 บาท 2,850,000 บาท
(ที่ประชุมอนุมัติ 2,700,000 บาท)
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คาตอบแทนฯ ป 2564 เพิ่มขึ้นจากจํานวนที่ไดรับอนุมัติในที่ประชุมผูถือหุน เน่ืองจากบริษัทฯ จัดตั้งบริษัทยอยใหมในระหวางป 2564
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วาระท่ี 8

พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสํารองตามกฎหมาย และ
สวนเกินมูลคาหุนเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ



ตามมาตรา 119 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนกําหนดวากรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ใหบริษัทหักชดเชย

ผลขาดทุนสะสมจากเงินสํารองอื่นกอน แลวจึงหักจากทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองสวนเกิน

มูลคาหุน ตามลําดับ

 

ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท ส้ินสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 30,000,000 บาท สวนเกินมูลคาหุน

(สุทธ)ิ จํานวน 549,079,673 บาท และผลขาดทุนสะสมจํานวน 200,783,999 บาท 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสํารอง                  

ตามกฎหมาย และสวนเกินมูลคาหุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ซ่ึงภายหลังจากการ                       

โอนทุนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุน จํานวนรวมทั้งสิ้น 200,783,999 บาท เพ่ือชดเชยผล

ขาดทนุสะสมดังกลาวขางตนบริษัทฯ จะไมมีผลขาดทุนสะสมอีก
33
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วาระท่ี 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี



ขอบคุณผูถือหุนทุกทาน
ที่มารวมประชุมสามัญผูถือหุน


