
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งดการแจกของชํารวย เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายความโปรงใส และเปนแนวทางที่หนวยงานกํากับดูแล ไดรณรงคใหลด/เลิก                            

การแจกของชํารวยในการประชุมสามัญผูถอืหุน 

   งดแจกรายงานในรูปแบบรูปเลมเพ่ือลดการสัมผัสสิ่งของรวมกับผูอื่น และเพ่ือความปลอดภัยในสุขอนามัยของผูเขารวมงานทุกทาน 

 

      

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 
 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน) 
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 วันท่ี 1 เมษายน  2564 

เร่ือง ขอเชิญเขารวมการประชมุสามญัผูถือหุน ประจําป 2564 

เรียน ทานผูถือหุนของ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)  

ส่ิงที่สงมาดวย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

2.  รายงานประจําป 2563 ของบริษัทฯ และสําเนางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code)  

3. รายนามและประวัติของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 

4. รายนามและประวัติของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการใหม 

5. ขอบังคับของบรษิัทฯ ในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

6. คําชี ้แจงวิธ ีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู เข าร วมประชุมตอง นํามาแสดง            

ในการเขารวมประชุมผูถือหุน  

7. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน 

8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 

9. ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน และนิยามกรรมการอิสระ 

10. แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)  

11. การใชรหัส QR Code สําหรับดาวนโหลดรายงานประจําป 2563 และสําเนางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

12.  แผนที่ของสถานท่ีจัดประชุม 

13.  แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผูถือหุนภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 
 

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจงใหทราบวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติอนุมัติใหมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ณ หองประชุมสุรศักด์ิ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร ตั้งอยู เลขท่ี 33-33/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 

เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

 

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 โดย

บริษัทฯ ไดจัดสงใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ภายในระยะเวลา 

14 ว ัน  น ับ แ ต ว ัน ประชุมสา มัญ ผู ถือหุ น  ประจําป  2563 และเผยแพรบนเ ว็บไซตของบริษั ทฯ 

(www.tnrcondom.com) เพื่อเปนขอมูลแกผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป ซ่ึงไมปรากฏวามีผูใดขอแกไข       

แตอยางใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 1  

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน       

ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 2 กรกฏาคม 2563 เนื่องจากไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองครบถวนแลว      

หมายเหต ุ  มติวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของกลุมกิจการ ประจําป 2563 

ขอเท็จจริงและเหตุผล      บริษัทฯ ไดรวบรวมเหตุการณที่สําคัญ พรอมสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในรอบป 

2563 ไวในรายงานประจาํป 2563 ในหัวขอ “ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน” ซึ่งไดเผยแพรทางเว็บไซต

ของบริษัทฯ ที่ www.tnrcondom.com ต้ังแต วันที่ 1 เมษายน 2564 และสามารถดาวนโหลดผาน QR 

Code ดังนี้  

 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ      

กลุมกิจการ ประจําป 2563 

หมายเหต ุ  วาระนี้เปนวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมมกีารลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับป 2563 ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 กําหนดใหบริษัทฯ จะตองจัดทํางบแสดงฐานะ

ทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันส้ินสุดรอบปบัญชเีพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกป โดยบริษัทฯ ไดจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

สาํหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปนที่เรียบรอยแลว และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ดังกลาว ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เรียบรอยแลว ตามรายงานประจําป 2563 ในหัวขอ 

“ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน” ในสวนของ “รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน” โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีสงมาดวย 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการ สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรบัอนุญาต รวมถึงไดรับ

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เรยีบรอยแลว  

หมายเหต ุ  มติในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจาณาอนุมติัการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 

31 ธนัวาคม 2563 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แหงพ.ร .บ. บริ ษัทมหาชน และขอบัง คับของบริษัทฯ ขอ 44 กําหนดใหบริ ษัทฯ                     

จายเงินปนผลจากเงินกําไรเทานั้น และหามจายเงินปนผลในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู และ

ตามมาตรา 116 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 45 กาํหนดวาบรษิัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว

เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา          

ทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
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ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวครบจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว ดังน้ัน 

จึงไมตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังน้ี 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิจาก   

งบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

และขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยู กับ      

ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งน้ี การจายเงินปนผลประจําป

จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท

อาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรพอที่จะทําเชนน้ันได และ       

ใหรายงานการจายเงินปนผลระกวางกาลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในคราวถัดไป 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

เปนเงนิจํานวนทั้งส้ิน 154,275,803 บาท หรือคิดเปนอัตรากําไร 0.51 บาทตอหุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุนละ 0.26 บาท โดยแบงเปน (1) กําไรสุทธิจาก

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ภายใตบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1466(1)/2553 ในอัตราหุนละ 0.13 บาท 

รวม 39,000,000 บาท (ไมไดรับการยกเวนภาษี) และ (2) กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ภายใต

บัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 2117(1)/2555 ในอัตราหุนละ 0.13 บาท รวม 39,000,000 บาท (ไดรับยกเวน

ภาษี) รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 78,000,000 บาท คิดเปนอัตราเงินปนผลจํานวนเทากับรอยละ 51 ของกําไร

สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ โดยจาย

ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพ่ือกําหนดสิทธิในการ

รับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนภายในวันท่ี 

21 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะจายเงินปนผลดังกลาว เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2564  

   ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลสําหรับป 2564 และ 2563 

   

 

 

 

 

หมายเหต ุ  มติในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พิจารณาอนมุัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ       

จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีออกจาก

ตําแหนงตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมก็ได ท้ังนี้ กรรมการท่ี

จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ถาขอบังคับมิไดกําหนดไว

เปนอยางอ่ืน ก็ใหจับสลาก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก

ตําแหนง 

   ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหกรรมการ

คนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนงโดยมีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน   

3 ทาน ดังนี ้
 

1. นายมีชัย      วีระไวทยะ    ตําแหนง   ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายสุวิทย      อรุณานนทชัย ตําแหนง   กรรมการ / กรรมการอิสระ 

3. นางอัมพร      ปุรินทวรกุล ตําแหนง   กรรมการ / กรรมการอิสระ 

ท้ังนี้ นายสุวิทย อรุณานนทชัย แจงความประสงควาจะไมกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบรษิัทคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบแลว มีความเห็นวากรรมการที่พนจาก

ตําแหนงตามวาระจํานวน 2 ทาน ไดแก นายมีชัย วีระไวทยะ และ นางอัมพร ปุรนทวรกุล เปนผูมีความรู

ค ว ามสามารถ  ประสบการณ  และความ เชี่ ย วชาญ อัน เป นประ โยชน ต อการดํ า เ นินงา นขอ ง 

บริษัทฯ อีกท้ัง กรรมการอิสระทั้ง 2 ทาน สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและมีคุณสมบัติตรงตาม

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ  

ในการนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางานของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อ

เลือกตั้งเปนกรรมการท้ัง 2 ทาน มีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่สงมาดวย 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงเห็นควรเสนอ

ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระจํานวน 2 ทานดังกลาว

กลับเขาดาํรงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

หมายเหต ุ มติในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน        

(ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอพิจารณาอนุมัติ 

เปนรายบุคคล) 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจาก นายสุวิทย อรุณานนทชัย แจงความประสงควาจะไมกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ดังที่กลาว

ในวาระที่ 5 ขางตน จึงตองมีการเลือกต้ังกรรมการใหมเพ่ือทดแทนตาํแหนงกรรมการดังกลาว คณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากล่ันกรองอยางรอบคอบแลวมีความเห็นวา นายสุรพล ดารารัตนโรจน 

เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวของ อีกท้ังบุคคลดังกลาวเปนผูมีความรู 

ประสบการณท่ีสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผูนํา และสามารถอุทิศเวลาใหบริษัทฯ       

ไดอยางเพียงพอ  
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 ท้ังน้ี รายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางานของนายสุรพล ดารารัตนโรจน  

มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 4 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงมีมติเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายสุรพล ดารารัตนโรจน เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ 

แทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลง  

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนมุัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 22 กําหนดวา กรรมการมีสิทธิไดรับ

คาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทน            

ในลักษณะอื่น ตามท่ีที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา โดยอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางหลักเกณฑ และ    

จะกําหนดเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาท่ีประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืน     

ก็ได และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิไดรับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

   ในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ โดยพิจารณากล่ันกรองอยางละเอียด ถึงความเหมาะสม

ประการตาง ๆ กลาวคือ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหนาที่ และความ

รับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย โดยเปรียบเทียบอางอิงอัตราคาตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาด

ใกลเคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทมี

ความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอ

ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

ประจําป 2564 โดยเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนประจําป 2564 เพ่ือจาย

ใหแกกรรมการในรูปแบบของคาตอบแทนรายไตรมาสและเบ้ียประชุม เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 6,000,000 

บาท และในรูปแบบของโบนัสกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้  
 

   คาตอบแทนกรรมการ  
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คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

  

 

 

 

 

 
 

คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(ในป 2563 คาตอบแทนรายไตรมาสและคาเบ้ียประชุมของกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยคิดเปนจํานวน

รวมท้ังส้ิน 4,471,000 บาท) 

โบนัสกรรมการ                    ใหคณะกรรมการบริษัททั้งคณะไดรับโบนัสถามีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในปน้ัน ๆ โดยไดรับในอัตรา  

ไมเ กินรอยละ 2.0 ของเงินปนผลที่มีการจายใหแกผูถือหุน โดยใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม และใหพิจารณาจัดสรรใหแกคณะกรรมการบริษัท 

ตามสมควร (ในป 2563 ไมมีการจายโบนัสใหแกกรรมการ)                                                                                                                                     

คาตอบแทนอื่นท่ีไมใชตัวเงิน   – ไมมี – 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนประจําปของ

กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2564 สําหรับคาตอบแทนรายไตรมาสและเบ้ียประชุม

ภายใตวงเงินรวมไม เกิน 6,000,000 บาท และโบนัสของกรรมการประจําป  2564 โดยมอบอํานาจให

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูจัดสรรคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย 

ใหแกกรรมการแตละรายภายใตวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามรายละเอียดขางตน 

หมายเหต ุ มติในวาระนี้ตองไดรับอนุมั ติดวยคะแนนเสียงไมนอยกว าสองในสามของจํานวนเสียงทั้ งหมดของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 กําหนดใหที่ประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  

นอกจากนี้  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได กําหนดใหบริษัทฯ จัดใหมีการหมุนเวียน 

ผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่มาแลว 7 รอบปบัญชี โดยจะแตงต้ังผูสอบบัญชีรายที่พนจาก
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การปฏิบัติหนาที่จากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอย 5 รอบปบัญชีติดตอกันนับแต

วันที่พนจากการปฏิบัติหนาที่ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2564 โดยกําหนดให

ผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 

1. นายกฤษณ ชัชวาลวงศ            ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5016 

(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแลวเปนระยะเวลา 6 ป ตั้งแตป 2558) และ/หรือ 

2. นายสงา โชคนิติสวัสด์ิ             ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 11251  

(ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ 

3. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล                ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3873  

(ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

ท้ังนี้ การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2564 ขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก

จากผูสอบบัญชีซึ่งไดเสนอราคาคาสอบบัญชีและขอบเขตการดําเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคํานึงถึง

คุณสมบัติและประสบการณการทํางานของผูสอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคณะกรรมการบริษัทมี

ความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการตรวจสอบวา บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด       

เปนสํานักงานสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และคาสอบบัญชีที่เสนอมีความ

เหมาะสม ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทานดังกลาว ไมมีความสัมพันธ หรือ มีสวนไดเสียกับกลุมกิจการของบริษัทฯ 

กรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว  

อนึ่ง ในกรณีที่ผูสอบบัญชีที่มีรายนามขางตน ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส 

คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แตงต้ังผูสอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

เขาทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แทน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทน 

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เปนจํานวนเงินไมเกิน 

2,700,000 บาท โดยคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําป  2564 เปรียบเทียบกับป 2563  

มีรายละเอียดดังน้ี 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2564 (ปท่ีเสนอ) ป 2563 

คาสอบบัญชีของกลุมกิจการ   จํานวนไมเกิน 2,700,000 บาท    จํานวนไมเกิน 3,100,000 บาท 

                                      คาตอบแทนในการสอบบัญชีขางตน ไมรวมคาบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Services) 

  นอกจากนี ้บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส  คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในกลุมกิจการของ

บริษัทฯ ดวย 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท  

ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2564 และการกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน ไมเกิน 2,700,000 บาท ตามรายละเอียดขางตน 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมั ติแกไขเพิ่มเ ติมวัตถุประสงคของบริ ษัทฯ และแก ไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3                 

เร่ืองวัตถปุระสงค ของบริษทัฯ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทไดเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ใหครอบคลุมและสอดคลองกับ

แผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต โดยเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงคจํานวน  

4 ขอ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1.  ประกอบกิจการคา ผลิต นําเขา แบงบรรจุ จัดเก็บ จําหนายและสงออกถุงมือยางท่ีใชในทางการแพทย 

ครัวเรือน และอุตสาหกรรม ฯลฯ 

2.  ประกอบกิจการคาและผลิต เครื่องสําอาง อาหารเสริม ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีทางการแพทย 

อุปกรณเครื่องมือ และเครื่องใชเสริมความงาม รวมถึงจําหนายผลิตภัณฑ ดานสขุภาพและความงาม 

3.  ประกอบกิจการคา ผลิต นําเขา จัดเก็บ จําหนาย เภสัชเคมีภัณฑและยารักษาโรคแผนปจจุบันและ       

แผนโบราณ ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมถึงใหบริการรับจางผลิต 

4.  ประกอบกิจการคา เชา ใหเชา เชาชวง ใหเชาชวง เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ซ่ึงอาคารโรงงาน สํานักงาน สถานท่ี 

ภายในอาคาร โกดังเก็บสินคา และอสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ เพื่อ

ใชเปนสํานักงาน โรงงาน สถานการคา หรือเพ่ือประโยชนอ่ืนใด 

และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เรื่องวัตถุประสงค ของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติม

วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขางตน เปนดังน้ี 

เดิม  ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 53 ขอ 

แกไขเปน  ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 57 ขอ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงคของบริษัทฯ และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เรื่องวัตถุประสงค ของบริษัทฯ ใหครอบคลุม

และสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต ดังมีรายละเอียดขางตน และอนุมัติใหบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทใหมีอํานาจดําเนินการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  

ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รวมถึงมีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคําเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่ง

นายทะเบียน 

หมายเหต ุ มติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
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อนึ่ง บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 พรอมเอกสารประกอบการประชุมไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ  

ที่ www.tnrcondom.com ดวยแลว จึงขอเรียนเชิญทานผู ถือหุนของบริษัทฯ เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในวันท่ี  

22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสุรศักด์ิ ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร ตั้งอยู เลขท่ี 33-33/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 โดยแผนท่ีสถานที่จัดประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่สงมาดวย 12 
 

ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผู อ่ืนเขาประชุมและออกเสียงแทนตน            

โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สวนผูถือหุนตางชาติท่ีแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian) เปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่งที่สงมาดวย 8 

ท้ังนี้ เพ่ือเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบ

ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขาประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมี

รายนาม และประวัติปรากฏตาม ส่ิงที่สงมาดวย 9 โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม ส่ิงที่สงมาดวย 8 มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถือหุนได และสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พรอมเอกสารประกอบตามรายละเอียด

ท่ีปรากฏตาม ส่ิงท่ีสงมาดวย 6 มายังฝายนักลงทุนสัมพันธ และ เลขานุการกรรมการบริษัท ตามที่อยูดังน้ี เลขท่ี 1 ถนนเจริญราษฎร แขวง

ทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอรโทรศัพท 02-210-8888 ตอ 5122 และ 5123 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

เอกสาร จึงขอความรวมมือโปรดสงเอกสารใหบริษัทฯ ภายในวันจันทรท่ี 19 เมษายน 2564 

ท้ังนี้ ขอใหผูถือหุนศึกษาคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตอง นํามาแสดงในวันประชุม ดังมี

รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 6 รวมทั้งขั้นตอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีสงมาดวย 7  

โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตาม ส่ิงที่สงมาดวย 5  

เพ่ือใหการลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วและเรียบรอย บริษัทฯ จะเปดใหทานผูถือหุน

และผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนไดตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวันประชุม ณ หองประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร ตั้งอยู เลขท่ี 

33-33/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 และเน่ืองจากบริษัทฯ จะใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับ

คะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรมการลงทะเบียนตาม ส่ิงท่ีสงมาดวย 10  

มาแสดงในวันประชุมพรอมเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตาม ส่ิงที่สงมาดวย 6 

อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 

มีนาคม 2564 

 

 

                  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                              

 

                            (นายมีชัย วีระไวทยะ) 

                                                                                                            ประธานกรรมการ 


