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 วนัท่ี 9 มิถนุายน 2563 

เรื่อง ขอเชิญเขา้รว่มการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)  

สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 

2.  รายงานประจาํปี 2562 ของบริษัทฯ และสาํเนางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สาํหรบัปี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบรหสัควิอาร ์(QR Code)  

3. รายนามและประวตัขิองผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

4. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

5. คาํชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ท่ีผู้เข้าร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในการ

เข้ารว่มประชมุผูถื้อหุน้  

6. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 

7. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 

8. ขอ้มลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 

9. แบบฟอรม์ลงทะเบียน (โปรดนาํมาแสดงในวนัประชมุ)  

10. การใชร้หสั QR Code สาํหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี 2562 

11.  แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 

12.  แจง้มาตรการและแนวปฏบิตัใินการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 
 

โดยหนงัสือฉบบันี ้บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ใหท้า่นทราบว่าท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ไดมี้มตอินมุตัใิหมี้การจดัประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชัน้ 6 เลขท่ี 1 ถนนเจริญราษฎร ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 12 เมษาย 2562 

โดยบริษัทฯ ไดจ้ ัดส่งให ้ก ับตลาดหล ักทร ัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทร ัพย ์ฯ”)  ภายใน

ระยะเวลา 14 วัน นับแต่ว ันประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2562 และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท 

(www.tnrcondom.com) เพ่ือเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดขอแก้ไข       

แตอ่ย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนังสือ

เชิญประชุม  

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น       

ประจาํปี 2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2562 เน่ืองจากไดมี้การบนัทกึไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น โดย

มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

หมายเหต ุ  มตวิาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

https://investor-th.tnrcondom.com/newsroom_set.html
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วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาํปี 2562 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล      บริษัทฯ ไดส้รุปผลการดาํเนินงาน ไว้ในรายงานประจาํปี 2562 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

และบรษัิทย่อย ประจาํปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

หมายเหต ุ  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่     

31 ธันวาคม 2562 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 39 กาํหนดใหบ้รษัิทฯ จะตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะ

ทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชีเพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนมุตัิในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทกุปี โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบรษัิทฯ สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการดังกล่าว ไดร้ับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงไดร้ับการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ เรียบรอ้ยแลว้  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตังิบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทฯ สาํหรบัปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

รวมถึงไดร้ับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้ับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

หมายเหต ุ  มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจาณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 44 กาํหนดใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงิน  

ปันผลจากเงินกาํไรเท่านัน้ และหา้มจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และ

ตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กาํหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี        

ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา    

(ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดมี้การจัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไวค้รบจาํนวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว 

ดงันัน้ จงึไม่ตอ้งจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเตมิอีกในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้
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นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ในอัตราไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิ     

จากงบเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงินสาํรองต่าง ๆ ทกุประเภทตามท่ีกาํหนด

ไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้

ขึน้อยู่กับ (1) แผนการลงทุน เง่ือนไข และขอ้จาํกัดตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญากูยื้มเงินหรือสญัญาต่าง ๆ    

ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) (2) ฐานะทางการเงิน (3) ผลการดาํเนินงาน (4) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีกาํหนดไว้ได้ โดยจะขึ ้นอยู่กับ

ผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจาํเป็นในการใชเ้งินเพ่ือบรหิารกิจการ 

และการขยายธุรกิจของบรษัิทฯ รวมถงึภาวะเศรษฐกิจ 

ความเหน็คณะกรรมการ เน่ืองจากบริษัทฯ มีกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 เ ป็นเงินจํานวนทั้งสิ ้น 133,152,627 บาท หรือคิดเป็นอัตรากําไร 0.44 บาทต่อหุ้น ดังนั้น 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล           

จากผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยแบ่งเป็น

กาํไรสทุธิจากบตัรส่งเสรมิการลงทนุเลขท่ี 1466(1)/2553 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท 

(ไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษี)  และ จากบตัรส่งเสริมการลงทนุเลขท่ี 2117(1)/2555 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท 

รวม 36,000,000 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 72,000,000 บาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกับ             

กาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับรอ้ยละ 54 ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บรษัิทฯ โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือ

กาํหนดสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 ซึง่ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล

ให้กับผู้ถือหุ้น เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2563 ทั้งนี ้เป็นการจ่ายจากกําไรของบริษัททั้งปี 2562 ดังนั้น 

คณะกรรมการบรษัิท จะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 อีก 

   ขอ้มลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัปี 2563 และ 2562 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

1. กาํไรสทุธิ (บาท) 133,152,627 108,872,733 

2. จาํนวนหุน้ (หุน้) 300,000,000 300,000,000 

3. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.24 0.20 

4. รวมจาํนวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 72,000,000 60,000,000 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั 

       กาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
รอ้ยละ 54 รอ้ยละ 55 

 

หมายเหต ุ  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง  



 

 

                                                                                                                                                หนงัสือเชิญประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 หนา้ 5 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 กาํหนดไวว้่า ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุน้ประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจาํนวน

กรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ี

ออกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจไดร้บัเลือกใหก้ลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้ทัง้นี ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ถา้ขอ้บงัคบั

มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ก็ใหจ้บัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนัน้

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
 

   ดังนั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดให้

กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งโดยมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม

วาระ จาํนวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายอมร ดารารตันโรจน ์ ตาํแหน่ง รองประธานกรรมการ 

2. นายโกมล ดารารตันโรจน ์ ตาํแหน่ง   กรรมการ 

3. นายศลิป์ชยั      รกัษาพล ตาํแหน่ง   กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมดัระวงัถึง

คณุสมบตัขิองกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 แลว้

เห็นวา่กรรมการผูท่ี้จะตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายอมร ดารารตันโรจน ์นายโกมล ดารา

รตันโรจน ์และ นายศลิป์ชยั รกัษาพล เป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญอนั

เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการบริษัท มี

ความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิท จึงเห็น

ควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นดงักล่าวกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บรษัิทอีกวาระหนึ่ง  

ในการนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียด 

ปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดก้ารเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอช่ือบุคคล เพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

บริษัท บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่ว ันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 30 ธันวาคม 2562 แต่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษัิท 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม

วาระดงัตอ่ไปนี ้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทฯ อีกวาระหนึ่ง 

1. นายอมร ดารารตันโรจน ์ ตาํแหน่ง   รองประธานกรรมการ 

2. นายโกมล ดารารตันโรจน ์ ตาํแหน่ง    กรรมการ 

3. นายศลิป์ชยั      รกัษาพล ตาํแหน่ง    กรรมการ 

หมายเหต ุ มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ใน

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติ 

เป็นรายบคุคล) 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล ตามมาตรา 90 แหง่พ.ร.บ. บรษัิทมหาชน และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 22 กาํหนดวา่ กรรมการมีสิทธิไดร้บั

ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนใน

ลักษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดยอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ ์

และจะกาํหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็น

อย่างอ่ืนก็ได ้และนอกจากนี ้กรรมการมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบรษัิทฯ 

   ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยของบรษัิทฯ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียด ถงึความ

เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหนา้ท่ี 

และความรบัผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจาก

ธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา 

คณะกรรมการมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดงันัน้ คณะกรรมการ

เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุด

ย่อยของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 โดยเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทน

ประจาํปีจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 เพ่ือจ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 

บาท โดยใหจ่้ายในรูปของคา่ตอบแทนรายไตรมาส และเบีย้ประชมุ ตามรายละเอียดดงันี ้ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

 

ตาํแหน่ง 

อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจาํปี อัตราเบีย้ประชุม ประจาํปี 

2563 2562 2563 2562 

ประธานกรรมการบรษัิท 90,000 บาท/ไตรมาส 90,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ครัง้ 25,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการบรษัิท 80,000 บาท/คน/ไตรมาส 80,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครัง้ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ตาํแหน่ง 

อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจาํปี อัตราเบีย้ประชุม ประจาํปี 

2563 2562 2563 2562 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ครัง้ 12,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครัง้ 10,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

หมายเหต:ุ  อตัราเบีย้ประขมุของคณะกรรมการตรวจสอบปรบัเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการขยายธุรกิจของบรษัิทฯ ไปยงัต่างประเทศ อีกทัง้ บรษัิทฯ      

ไมมี่การปรบัขึน้ค่าตอบแทนใหก้บักรรมการตัง้แตจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ตาํแหน่ง 

อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจาํปี อัตราเบีย้ประชุม ประจาํปี 

2563 2562 2563 2562 

ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

16,000 บาท/ ไตรมาส 16,000 บาท/ไตรมาส 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการสรรหา 

และกาํหนดคา่ตอบแทน 

15,000 บาท/คน/ไตรมาส 15,000 บาท/คน/ไตรมาส 5,000 บาท/คน/ครัง้ 5,000 บาท/คน/ครัง้ 

คา่ตอบแทนอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน – ไม่มี – 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของ

กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 ภายใตว้งเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และ

มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดย่อย ใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย ภายใตว้งเงินท่ีไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุน้ ตาม

รายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอ้บงัคับของบริษัทฯ ขอ้ 36 กาํหนดใหท่ี้ประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้ประจาํปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ  

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้กาํหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียน 

ผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหนา้ท่ีมาแลว้ 7 รอบปีบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้

จากการปฏิบตัิหนา้ท่ีจากการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั

นบัแตว่นัท่ีพน้จากการปฏิบตัิหนา้ท่ี 

ในการนี ้คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย สาํหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็นผูท้าํ

การตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ 

1. นายกฤษณ ์ชชัวาลวงศ ์           ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5016 

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 5 ปี ตัง้แตปี่ 2558 และ/หรือ 

2. นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ                 ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3873 และ/หรือ 

3. นายสง่า โชคนิตสิวสัดิ ์             ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 11251 
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ทัง้นี ้การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2563 ข้างตน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

คัดเลือกจากผู้สอบบญัชีซึ่งไดเ้สนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดาํเนินงานมายังบริษัทฯ โดย

คํานึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา

คณะกรรมการมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบี

เอเอส จาํกัด เป็นสาํนักงานสอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และ 

คา่สอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ทา่นดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือ มีส่วนได้

เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว  

อนึ่ง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามข้างตน้ ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได ้ให ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์

คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

เขา้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ แทน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทน 

ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็น

จาํนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท โดยคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 เปรียบเทียบ

กบัปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ 

และบรษัิทย่อย 

  จาํนวนไม่เกิน 3,100,000 บาท    จาํนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท 

                                              ทัง้นีค้า่ตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมคา่บรกิารอ่ืนๆ (Non-Audit Services) 

                                                    หมายเหต:ุ  คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีสาํหรบัปี 2563 สงูขึน้เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของ จาํนวนบรษัิทย่อย 

และมาตรฐานการเงินฉบบัใหม่ 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก 

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาํหรบั

รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ 

บรษัิทฯ เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มตใินวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

อนึ่ง บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุไว ้บนเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ ท่ี 

http: / /www. tnrcondom.com/ th/home ดว้ยแลว้  จ ึงขอเร ียนเช ิญท ่านผู ถ้ ือหุน้ของบร ิษ ัทฯ  เข า้ร ่วมประช ุมสาม ัญผู ถ้ ือหุ น้          

ประจาํปี 2563 ในวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอกัษร ชัน้ 6 เลขท่ี 1 ถนนเจริญราษฎร ์

แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุมีรายละเอียดปรากฏตาม   สิ่งทีส่่งมาด้วย 11 
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ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชมุและออกเสียงแทนตน โปรด

กรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติท่ีแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะ

มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้ประชมุและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงั

มีรายนาม และประวตัิปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะใหก้รรมการ

อิสระของบรษัิทฯ เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้และส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มายงัฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์และ เลขานกุารกรรมการบริษัท ตามท่ีอยู่ของบริษัทฯ เลขท่ี 1 

ถนนเจริญราษฎร ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอรโ์ทรศพัท ์02-210-8888 ต่อ 5122 และ 5123 และเพ่ือความ

สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จงึขอความรว่มมือโปรดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯ ภายในวนัองัคารท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ทัง้นี ้ขอเสนอแนะใหผู้ถื้อหุน้ศกึษาคาํชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้ง นาํมาแสดงใน

วันประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6                  

โดยบรษัิทฯ จะดาํเนินการประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ หมวดท่ี 6 เรื่อง การประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 4  

เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเรว็และเรียบรอ้ย บรษัิทฯ   จะเปิดใหท้่าน

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนไดต้ัง้แตเ่วลา 12.00 น. ของวนัประชมุ ณ หอ้งประชมุของบรษัิทฯ อาคารเจรญิอกัษร ชัน้ 6 เลขท่ี 1 

ถนนเจริญราษฎร ์แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 และเน่ืองจากบรษัิทฯ จะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและ

นบัคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้ดงันัน้ จงึขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ โปรดนาํแบบฟอรม์การลงทะเบียนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

มาแสดงในวนัประชมุพรอ้มเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

อนึ่ง บริษัทฯ กาํหนดวันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2563 (Record Date)  ในวันท่ี        

28 พฤษภาคม 2563 

 

 

                  ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                                            (นายมีชยั วีระไวทยะ) 

                                                                                                                              ประธานกรรมการ 
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