วันที่ 9 มิถนุ ายน 2563
เรื่อง

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
2. รายงานประจําปี 2562 ของบริษัทฯ และสําเนางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายนามและประวัตขิ องผูท้ ่ีได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. คําชี แ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อ งนํามาแสดงในการ
เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
6. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
10. การใช้รหัส QR Code สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562
11. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
12. แจ้งมาตรการและแนวปฏิบตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยหนังสือฉบับนี ้ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทา่ นทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ใิ ห้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชัน้ 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษาย 2562
โดยบริษ ัท ฯ ได้จ ัด ส่ง ให้ก ับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ”) ภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับ แต่ว ัน ประชุมสามัญผู้ถือ หุน้ ประจําปี 2562 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษั ท
(www.tnrcondom.com) เพื่ อ เป็ นข้อ มูล แก่ผู้ถือ หุ้นและนักลงทุน ทั่ว ไป ซึ่งไม่ปรากฎว่ามี ผู้ใดขอแก้ไ ข
แต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือ
เชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจําปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เนื่องจากได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดย
มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1

หมายเหตุ

มติวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 หน้า 2

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษั ท ฯ ได้ส รุ ป ผลการดํา เนิ น งาน ไว้ใ นรายงานประจํา ปี 2562 แล้ว โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฏตาม
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

หมายเหตุ

วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรั บ ปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กําหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทํางบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกปี โดยบริษัทฯ ได้จดั ทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการดังกล่าว ได้ร ับการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี ร ับอนุญ าต รวมถึงได้ร ับการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญ ชีร ับอนุญ าต
รวมถึงได้ร ับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ร ับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจาณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กําหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงิน
ปั น ผลจากเงิน กํา ไรเท่า นัน้ และห้า มจ่า ยเงิน ปั น ผลในกรณี ที่บริษัท ฯ ยัง มีย อดขาดทุน สะสมอยู่ และ
ตามมาตรา 116 และข้อ บัง คับ ของบริษั ท ฯ ข้อ 45 กํา หนดว่า บริษั ท ฯ ต้อ งจัด สรรกํา ไรสุท ธิ ป ระจําปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้ครบจํานวนร้อ ยละ 10 ของทุนจดทะเบีย นแล้ว
ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้
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นอกจากนี ้ บริษัทฯ มี นโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แ ก่ผู้ถือ หุน้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
จากงบเฉพาะกิจการภายหลังการหักภาษี เงินได้นิติบุคคล และเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กาํ หนด
ไว้ใ นกฎหมายและข้อ บังคับ ของบริษั ท ฯ อย่ า งไรก็ ต าม การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้
ขึน้ อยู่กับ (1) แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจํากัดตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญากูย้ ืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (2) ฐานะทางการเงิน (3) ผลการดําเนินงาน (4) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม
บริ ษั ท ฯ อาจพิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั น ผลแตกต่ า งไปจากนโยบายที่ กาํ หนดไว้ไ ด้ โดยจะขึ ้น อยู่ กั บ
ผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็ นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ
และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิจากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 เป็ นเงิ น จํา นวนทั้ง สิ ้น 133,152,627 บาท หรื อ คิ ด เป็ นอั ต รากํา ไร 0.44 บาทต่ อ หุ้น ดั ง นั้ น
คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอให้ท่ี ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณารับ ทราบการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล
จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยแบ่งเป็ น
กําไรสุทธิจากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท
(ไม่ได้รบั การยกเว้นภาษี ) และ จากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2117(1)/2555 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท
รวม 36,000,000 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทัง้ สิน้ 72,000,000 บาท คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับ
กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 54 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
กําหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึง่ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้กับ ผู้ถื อ หุ้น เมื่ อ วัน ที่ 29 เมษายน 2563 ทั้ง นี ้เ ป็ น การจ่ า ยจากกํา ไรของบริ ษั ท ทั้ง ปี 2562 ดัง นั้น
คณะกรรมการบริษัท จะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 อีก
ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2563 และ 2562
1.
2.
3.
4.
5.

หมายเหตุ

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
รวมจํานวนเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับ
กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2563 (ปี ทีเ่ สนอ)
133,152,627
300,000,000
0.24
72,000,000

ปี 2562
108,872,733
300,000,000
0.20
60,000,000

ร้อยละ 54

ร้อยละ 55

วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 หน้า 4

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตําแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดไว้ว่า ในการประชุม
สามัญ ผู้ถือ หุน้ ประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
ออกจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้ ทัง้ นี ้
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ถ้าข้อบังคับ
มิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น ก็ให้จบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนัน้
เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ดังนั้น เพื่ อ ให้เป็ นไปตามบทบัญ ญัติข องกฎหมาย และข้อ บัง คับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึง ได้กาํ หนดให้
กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งโดยมีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตาม
วาระ จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายอมร
ดารารัตนโรจน์
ตําแหน่ง
รองประธานกรรมการ
2. นายโกมล
ดารารัตนโรจน์
ตําแหน่ง
กรรมการ
3. นายศิลป์ ชัย
รักษาพล
ตําแหน่ง
กรรมการ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังถึง
คุณสมบัตขิ องกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 แล้ว
เห็นว่ากรรมการผูท้ ่ีจะต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอมร ดารารัตนโรจน์ นายโกมล ดารา
รัตนโรจน์ และ นายศิลป์ ชัย รักษาพล เป็ นผูท้ ่มี ีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอัน
เป็ น ประโยชน์ต่อ การดํา เนิ น งานของบริษั ท ฯ ซึ่ง ภายหลัง จากการพิ จ ารณา คณะกรรมการบริษั ท มี
ความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็น
ควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง
ในการนี ้ ข้อ มูล ของบุ ค คลผู้ไ ด้ร ับ การเสนอชื่ อ เพื่ อ เลื อ กตั้ง เป็ น กรรมการทั้ง 3 ท่ า น มี ร ายละเอี ย ด
ปรากฏตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3 ที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ ได้ก ารเปิ ด โอกาสให้ผูถ้ ือ หุน้ เสนอชื่ อ บุคคล เพื่ อ รับ การพิจารณาเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการ
บริษัท บนเว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯ ตัง้ แต่ว ัน ที่ 26 พฤศจิก ายน 2562 ถึง วัน ที่ 30 ธัน วาคม 2562 แต่
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตาม
วาระดังต่อไปนี ้ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
1. นายอมร
2. นายโกมล
3. นายศิลป์ ชัย

หมายเหตุ

ดารารัตนโรจน์
ดารารัตนโรจน์
รักษาพล

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ใน
การพิ จารณาเลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกจากตําแหน่ งตามวาระ บริษั ทฯ จะพิ จารณาอนุมัติ
เป็ นรายบุคคล)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 หน้า 5

วาระที่ 6

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารกํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ
ประจําปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รบั
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา โดยอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์
และจะกําหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ น
อย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี ้ กรรมการมีสิทธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนได้พิ จ ารณาความเหมาะสมของการกํา หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจาก
ธุ ร กิ จ ที่ มี ข นาดใกล้เ คี ย งกับ บริษั ท ฯ ในอุ ต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน ซึ่ง ภายหลัง จากการพิ จ ารณา
คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดังนัน้ คณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2563 โดยเสนอให้ท่ี ประชุมผู้ถือ หุ้นพิ จารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทน
ประจําปี จากผลการดําเนินงานประจําปี 2562 เพื่อจ่ายให้แก่กรรมการเป็ นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000
บาท โดยให้จ่ายในรู ปของค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบีย้ ประชุม ตามรายละเอียดดังนี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ
อัตราเบีย้ ประชุม ประจําปี

อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจําปี
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

2563
90,000 บาท/ไตรมาส
80,000 บาท/คน/ไตรมาส

2562

2563

90,000 บาท/ไตรมาส

25,000 บาท/ครัง้

2562
25,000 บาท/ครัง้

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
อัตราเบีย้ ประชุม ประจําปี

อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจําปี
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

2563
25,000 บาท/ไตรมาส
20,000 บาท/คน/ไตรมาส

2562

2563

25,000 บาท/ไตรมาส

2562

25,000 บาท/ครัง้

12,000 บาท/ครัง้

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

10,000 บาท/คน/ครัง้

หมายเหตุ: อัตราเบีย้ ประขุมของคณะกรรมการตรวจสอบปรับเพิ่มขึน้ เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังต่างประเทศ อีกทัง้ บริษัทฯ
ไม่มีการปรับขึน้ ค่าตอบแทนให้กบั กรรมการตัง้ แต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 หน้า 6

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อัตราเบีย้ ประชุม ประจําปี

อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจําปี
ตําแหน่ง

2563

ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

16,000 บาท/ ไตรมาส

2562

2563

2562

16,000 บาท/ไตรมาส

6,000 บาท/ครัง้

6,000 บาท/ครัง้

15,000 บาท/คน/ไตรมาส 15,000 บาท/คน/ไตรมาส

5,000 บาท/คน/ครัง้

5,000 บาท/คน/ครัง้

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตวั เงิน – ไม่มี –
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือ หุน้ พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนประจําปี ข อง
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2563 ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และ
มอบอํานาจให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ ตาม
รายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติ ใ นวาระนี ้ต ้อ งได้ร ับ อนุ มั ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ า สองในสามของจํา นวนเสี ย งทั้ง หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ได้ก าํ หนดให้บ ริ ษั ท ฯ จัด ให้มี ก ารหมุน เวี ย น
ผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี บญ
ั ชี โดยจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายที่พน้
จากการปฏิบตั ิหน้าที่จากการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
นับแต่วนั ที่พน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่
ในการนี ้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชี จ าก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกําหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าํ
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5016
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็ นระยะเวลา 5 ปี ตัง้ แต่ปี 2558 และ/หรือ
2. นางอนุทยั ภูมิสรุ กุล
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3873 และ/หรือ
3. นายสง่า โชคนิตสิ วัสดิ์

ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11251
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ทัง้ นี ้ การพิจารณาคัดเลื อ กผู้ส อบบัญ ชี ประจําปี 2563 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณา
คัด เลือ กจากผู้ส อบบัญ ชี ซึ่ง ได้เสนอราคาค่า สอบบัญ ชีแ ละขอบเขตการดํา เนินงานมายัง บริษัทฯ โดย
คํา นึ ง ถึ ง คุ ณ สมบัติ แ ละประสบการณ์ ก ารทํา งานของผู้ส อบบัญ ชี ซึ่ ง ภายหลั ง จากการพิ จ ารณา
คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบี
เอเอส จํา กัด เป็ น สํา นัก งานสอบบัญ ชี ท่ี มี ค วามเป็ น อิ ส ระ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการสอบบัญ ชี และ
ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้
เสี ยกับบริษัทฯ บริษัทย่อ ยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือ หุน้ รายใหญ่ หรือ บุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
อนึ่ง ในกรณี ท่ีผูส้ อบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
เข้าทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ แทน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติก ารกํา หนดค่า ตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท โดยค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2563 เปรียบเทียบ
กับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ปี 2563 (ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2562

จํานวนไม่เกิน 3,100,000 บาท

จํานวนไม่เกิน 3,000,000 บาท

และบริษัทย่อย
ทัง้ นีค้ า่ ตอบแทนในการสอบบัญชีขา้ งต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)
หมายเหตุ: ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสาํ หรับปี 2563 สูงขึน้ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของ จํานวนบริษัทย่อย
และมาตรฐานการเงินฉบับใหม่
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอให้ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี จ าก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และการกํา หนดค่ า ตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี ข อง
บริษัทฯ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
http://www.tnrcondom.com/th/home ด้ว ยแล้ว จึง ขอเรีย นเชิญ ท่า นผู ถ้ ือ หุ น้ ของบริษ ัท ฯ เข้า ร่ว มประชุม สามัญ ผู ถ้ ือ หุ น้
ประจําปี 2563 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชัน้ 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์
แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 โดยแผนที่สถานที่จดั ประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 11

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 หน้า 8

ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรด
กรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติท่ีแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(Custodian) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 7
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดัง
มีรายนาม และประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตาม
รายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มายังฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขานุการกรรมการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 1
ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ 02-210-8888 ต่อ 5122 และ 5123 และเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 30 มิถนุ ายน 2563
ทัง้ นี ้ ขอเสนอแนะให้ผถู้ ือหุน้ ศึกษาคําชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้อง นํามาแสดงใน
วัน ประชุม ตาม สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 5 รวมทั้ง ขั้น ตอนการเข้า ร่ ว มประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ดัง มี ร ายละเอี ย ดปรากฏตาม สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 6
โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4
เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิ ดให้ท่าน
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนได้ตงั้ แต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชัน้ 6 เลขที่ 1
ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและ
นับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนัน้ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์มการลงทะเบียนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 5
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายชื่ อ ผู้ถือ หุน้ ที่มีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจําปี 2563 (Record Date) ในวันที่
28 พฤษภาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ

(นายมีชยั วีระไวทยะ)
ประธานกรรมการ
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