หนั งสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564
บริ ษัท ไทยนิ ปปอนรับ เบอร อิน ดั สตรี้ จํา กั ด (มหาชน)

งดการแจกของชํารวย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายความโปรงใส และเปนแนวทางที่หนวยงานกํากับดูแล ไดรณรงคใหลด/เลิก
การแจกของชํารวยในการประชุมสามัญผูถอื หุน
งดแจกรายงานในรูปแบบรูปเลมเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของรวมกับผูอื่น และเพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของผูเขารวมงานทุกทาน

วันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่อง

ขอเชิญเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564

เรียน

ทานผูถือหุนของ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
2. รายงานประจําป 2563 ของบริษัทฯ และสําเนางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code)
3. รายนามและประวัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
4. รายนามและประวัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการใหม
5. ขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
6. คํ า ชี ้แ จงวิธ ีก ารลงทะเบีย น การมอบฉัน ทะ เอกสารและหลัก ฐานที ่ผู เ ขา รว มประชุม ตอ งนํ า มาแสดง
ในการเขารวมประชุมผูถือหุน
7. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
9. ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน และนิยามกรรมการอิสระ
10. แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
11. การใชรหัส QR Code สําหรับดาวนโหลดรายงานประจําป 2563 และสําเนางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
12. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
13. แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผูถือหุนภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจงใหทราบวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติอนุมัติใหมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร ตั้งอยู เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563

ขอเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 โดย
บริษัท ฯ ไดจัด ส ง ให กั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรัพ ยฯ ”) ภายในระยะเวลา
14 วัน นับ แ ตว ั น ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2563 และเผยแพร บ นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ฯ
(www.tnrcondom.com) เพื่อ เป นขอ มู ลแก ผูถื อ หุ น และนั กลงทุ น ทั่ ว ไป ซึ่ งไม ป รากฏว า มี ผู ใ ดขอแก ไ ข
แตอยางใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับ รองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เนื่องจากไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองครบถวนแลว
หมายเหตุ

มติวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของกลุมกิจการ ประจําป 2563

ขอเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ไดรวบรวมเหตุการณที่สําคัญ พรอมสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในรอบป
2563 ไวในรายงานประจําป 2563 ในหัวขอ “ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน” ซึ่งไดเผยแพรทางเว็บไซต
ของบริษัทฯ ที่ www.tnrcondom.com ตั้งแต วันที่ 1 เมษายน 2564 และสามารถดาวนโ หลดผาน QR
Code ดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษั ทเห็ นควรเสนอให ที่ ประชุ มผูถือ หุ นพิ จ ารณารั บ ทราบรายงานผลการดํา เนิ นงานของ
กลุมกิจการ ประจําป 2563
หมายเหตุ

วาระนี้เปนวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมมกี ารลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ขอเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห งพระราชบั ญ ญั ติบ ริ ษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ ง ที่ ไ ด มี การแก ไ ขเพิ่ม เติ ม )
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 กําหนดใหบริษัทฯ จะตองจัดทํางบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีเพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกป โดยบริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปนที่เรียบรอยแลว และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดัง กล า ว ได รั บ การตรวจสอบจากผู ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต รวมถึ งได รั บ การสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เรียบรอยแลว ตามรายงานประจําป 2563 ในหัวขอ
“ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน” ในสวนของ “รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน” โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรบั อนุญาต รวมถึงไดรับ
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เรียบรอยแลว
หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจาณาอนุมตั ิการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563

ขอเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห ง พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชน และข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ข อ 44 กํ า หนดให บ ริ ษั ท ฯ
จายเงินปนผลจากเงินกําไรเทานั้น และหามจายเงินปนผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู และ
ตามมาตรา 116 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 45 กําหนดวาบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวครบจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว ดังนั้น
จึงไมตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผถู ือหุนในอัตราไมนอ ยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิจาก
งบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
และข อบั งคั บ ของบริษัท ฯ อยา งไรก็ต าม การจา ยเงิ น ป นผลดั งกล า วอาจมี ก ารเปลี่ย นแปลงได ขึ้ น อยู กั บ
ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจายเงินปนผลประจําป
จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
อาจอนุมัติใหจายเงิน ป นผลระหวางกาลไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวา บริษัทมีกําไรพอที่จะทําเชนนั้นได และ
ใหรายงานการจายเงินปนผลระกวางกาลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในคราวถัดไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 154,275,803 บาท หรือคิดเปนอัตรากําไร 0.51 บาทตอหุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุนละ 0.26 บาท โดยแบงเปน (1) กําไรสุทธิจาก
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ภายใตบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตราหุนละ 0.13 บาท
รวม 39,000,000 บาท (ไมไดรับการยกเวนภาษี) และ (2) กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ภายใต
บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2117(1)/2555 ในอัตราหุนละ 0.13 บาท รวม 39,000,000 บาท (ไดรับยกเวน
ภาษี) รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 78,000,000 บาท คิดเปนอัตราเงินปนผลจํานวนเทากับรอยละ 51 ของกําไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ โดยจาย
ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อกําหนดสิทธิในการ
รับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนภายในวันที่
21 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะจ า ยเงิ นปน ผลดังกลาว เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผูถื อ หุ น
ประจําป 2564
ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลสําหรับป 2564 และ 2563

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดว ยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 หนา 4

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

ขอเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจํา ป ทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํ านวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถา จํานวนกรรมการ
จะแบงออกใหตรงเปน สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกใหกลั บเข ามาดํารงตํา แหนงเปนกรรมการใหมก็ได ทั้งนี้ กรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถาขอบังคับมิไดกําหนดไว
เปนอยางอื่น ก็ใหจับสลาก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนง
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหกรรมการ
คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงโดยมีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน
3 ทาน ดังนี้
1. นายมีชัย
2. นายสุวิทย
3. นางอัมพร

วีระไวทยะ
อรุณานนทชัย
ปุรินทวรกุล

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายสุวิทย อรุณานนทชัย แจงความประสงควาจะไมกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบแลว มีความเห็นวากรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระจํา นวน 2 ทาน ไดแก นายมีชัย วีระไวทยะ และ นางอัมพร ปุรนทวรกุล เปนผูมีความรู
ความสามารถ ประสบการณ และควา มเชี่ ยวชาญ อั น เป น ประโยชน ต อ การดํ า เ นิ น งา นข อ ง
บริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการอิสระทั้ ง 2 ทาน สามารถใหความเห็นไดอยา งเปนอิสระและมีคุณสมบัติตรงตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ในการนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางานของผูท่ไี ดรับการเสนอชื่อเพื่อ
เลือกตั้งเปนกรรมการทั้ง 2 ทาน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 3
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงเห็นควรเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระจํานวน 2 ทานดังกลาว
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต องไดรั บอนุมั ติดวยคะแนนเสี ยงข างมากของผูถื อหุ นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
(ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอพิจารณาอนุมัติ
เปนรายบุคคล)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ขอเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจาก นายสุวิทย อรุณานนทชัย แจงความประสงควาจะไมกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ดังที่กลาว
ในวาระที่ 5 ขางตน จึงตองมีการเลือกตั้งกรรมการใหมเพื่อทดแทนตําแหนงกรรมการดังกลาว คณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบแลวมีความเห็นวา นายสุรพล ดารารัตนโรจน
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญ ญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวของ อีกทั้งบุคคลดังกลาวเปนผูมีความรู
ประสบการณ ที่สอดคลองกับ การดําเนิน ธุร กิจของบริษัท ฯ มีภาวะผูนํา และสามารถอุทิศเวลาใหบริษัท ฯ
ไดอยางเพียงพอ
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ทั้ งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ ประวั ติ วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางานของนายสุรพล ดารารัตนโรจน
มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 4
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงมีมติเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายสุรพล ดารารัตนโรจน เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ
แทนตําแหนงกรรมการที่วางลง
หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดว ยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2564

ขอเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 22 กําหนดวา กรรมการมีสิทธิไดรับ
ค า ตอบแทนจากบริ ษั ท ฯ ในรูป ของเงิน รางวั ล เบี้ ย ประชุ ม บํา เหน็ จ โบนั ส หรื อผลประโยชน ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา โดยอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางหลักเกณฑ และ
จะกําหนดเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยา งอื่น
ก็ได และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย อยของบริ ษัทฯ โดยพิ จารณากลั่นกรองอยางละเอียด ถึงความเหมาะสม
ประการตาง ๆ กลาวคือ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหนาที่ และความ
รับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย โดยเปรียบเทียบอางอิงอัตราคาตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาด
ใกลเคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกั น ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการบริ ษั ทมี
ความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ
ประจําป 2564 โดยเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนประจําป 2564 เพื่อจาย
ใหแกกรรมการในรูปแบบของคาตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุม เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 6,000,000
บาท และในรูปแบบของโบนัสกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ
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คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

(ในป 2563 คาตอบแทนรายไตรมาสและคาเบี้ยประชุมของกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยคิดเปนจํานวน
รวมทั้งสิ้น 4,471,000 บาท)
โบนัสกรรมการ

ใหคณะกรรมการบริษัททั้งคณะไดรับโบนัสถามีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในปนั้น ๆ โดยไดรับในอัตรา
ไม เ กิ น ร อ ยละ 2.0 ของเงิ น ป น ผลที่ มี ก ารจ า ยให แ ก ผู ถื อ หุ น โดยให ค ณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม และใหพิจารณาจัดสรรใหแกคณะกรรมการบริษัท
ตามสมควร (ในป 2563 ไมมีการจายโบนัสใหแกกรรมการ)

คาตอบแทนอื่นที่ไมใชตัวเงิน – ไมมี –
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนประจําปของ
กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2564 สําหรับคาตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุม
ภายใต ว งเงิ นรวมไม เ กิ น 6,000,000 บาท และโบนั ส ของกรรมการประจํ า ป 2564 โดยมอบอํ า นาจให
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูจัดสรรคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
ใหแกกรรมการแตละรายภายใตวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามรายละเอียดขางตน
หมายเหตุ

มติ ใ นวาระนี้ ต อ งได รั บ อนุ มั ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สองในสามของจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2564

ขอเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ขอ 36 กํา หนดใหที่ ประชุม สามั ญ
ผูถือหุนประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ได กํ า หนดให บ ริ ษั ท ฯ จั ด ให มี ก ารหมุ น เวี ย น
ผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่มาแลว 7 รอบปบัญชี โดยจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายที่พนจาก
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การปฏิบัติหนาที่จากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอย 5 รอบปบัญชีติดตอกันนับแต
วันที่พนจากการปฏิบัติหนาที่
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2564 โดยกําหนดให
ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
1. นายกฤษณ ชัชวาลวงศ

ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5016

(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแลวเปนระยะเวลา 6 ป ตั้งแตป 2558) และ/หรือ
2. นายสงา โชคนิติสวัสดิ์

ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11251

(ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
3. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล

ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3873

(ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2564 ขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือ ก
จากผู ส อบบัญ ชีซึ่ ง ไดเ สนอราคาคา สอบบัญ ชีแ ละขอบเขตการดํา เนิน งานมายัง บริษ ัท ฯ โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติและประสบการณการทํางานของผูสอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็ นสอดคลองกับ คณะกรรมการตรวจสอบวา บริษัท ไพรซวอเตอรเ ฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
เปนสํานักงานสอบบัญชีท่มี ีความเปนอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และคาสอบบัญชีที่เสนอมีความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทานดังกลาว ไมมีความสัมพันธ หรือ มีสวนไดเสียกับกลุมกิจการของบริษัทฯ
กรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับ บุคคลดังกลาว
อนึ่ ง ในกรณีที่ ผู สอบบัญ ชี ที่ มีร ายนามขา งต น ไมสามารถปฏิบั ติห นา ที่ ได ให บริษัท ไพรซวอเตอรเ ฮาส
คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แตงตั้งผูสอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
เขาทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แทน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีข องบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนจํานวนเงินไมเ กิ น
2,700,000 บาท โดยค า ตอบแทนผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ประจํ า ป 2564 เปรี ย บเที ย บกั บ ป 2563
มีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
คาสอบบัญชีของกลุมกิจการ

ป 2564 (ปที่เสนอ)
จํานวนไมเกิน 2,700,000 บาท

ป 2563
จํานวนไมเกิน 3,100,000 บาท

คาตอบแทนในการสอบบัญชีขางตน ไมรวมคาบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)
นอกจากนี้ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในกลุมกิจการของ
บริษัทฯ ดวย
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ควรเสนอให ที่ประชุ มผูถื อ หุ น พิ จารณาอนุมัติ การแต ง ตั้งผูสอบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2564 และการกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน ไมเกิน 2,700,000 บาท ตามรายละเอียดขางตน
หมายเหตุ

มติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม วั ต ถุ ป ระสงค ข องบริ ษั ท ฯ และแก ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ข อ 3
เรื่องวัตถุประสงค ของบริษทั ฯ

ขอเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทไดเสนอใหมีการแก ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ใหครอบคลุมและสอดคล องกั บ
แผนการดําเนิ นธุรกิจในอนาคต โดยเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงคจํ านวน
4 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประกอบกิจการคา ผลิต นําเขา แบงบรรจุ จัดเก็บ จําหนายและสงออกถุงมือยางที่ใชในทางการแพทย
ครัวเรือน และอุตสาหกรรม ฯลฯ
2. ประกอบกิจการคาและผลิต เครื่องสําอาง อาหารเสริม ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทางการแพทย
อุปกรณเครื่องมือ และเครื่องใชเสริมความงาม รวมถึงจําหนายผลิตภัณฑ ดานสุขภาพและความงาม
3. ประกอบกิ จ การคา ผลิต นํ า เขา จัดเก็บ จําหนา ย เภสัชเคมี ภัณ ฑแ ละยารัก ษาโรคแผนป จ จุ บั น และ
แผนโบราณ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมถึงใหบริการรับจางผลิต
4. ประกอบกิจการคา เชา ใหเชา เชาชวง ใหเชาชวง เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ซึ่งอาคารโรงงาน สํานักงาน สถานที่
ภายในอาคาร โกดังเก็บสินคา และอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ เพื่อ
ใชเปนสํานักงาน โรงงาน สถานการคา หรือเพื่อประโยชนอื่นใด
และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เรื่องวัตถุประสงค ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขางตน เปนดังนี้
เดิม
ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 53 ขอ
แกไขเปน ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 57 ขอ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิ จ ารณาเห็ น สมควรใหเ สนอต อ ที่ ป ระชุ มผูถื อ หุนเพื่ อพิ จารณาอนุ มัติ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม
วัตถุประสงคของบริษัทฯ และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เรื่องวัตถุประสงค ของบริษัทฯ ใหครอบคลุม
และสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต ดังมีรายละเอียดขางตน และอนุมัติใหบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทใหมีอํา นาจดําเนิน การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม หนังสือ บริคณหส นธิข องบริษั ทฯ
ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รวมถึงมีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่ง
นายทะเบียน
หมายเหตุ

มติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
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อนึ่ง บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิ ญประชุม สามั ญผูถือหุน ประจําป 2564 พรอมเอกสารประกอบการประชุม ไวบ นเว็บไซตของบริษ ัท ฯ
ที่ www.tnrcondom.com ดว ยแลว จึง ขอเรีย นเชิญ ทานผูถ ือ หุน ของบริษัท ฯ เขา รว มประชุม สามัญ ผูถ ือ หุน ประจําป 2564 ในวันที่
22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร ตั้งอยู เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 โดยแผนที่สถานที่จัดประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 12
ในกรณี ที่ผูถื อ หุน ไมส ามารถเขา ร วมประชุ ม ได ดว ยตนเอง และมี ความประสงคจ ะมอบฉั นทะใหผู อื่น เข า ประชุ ม และออกเสีย งแทนตน
โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สวนผูถือหุนตางชาติที่แตงตั้งใหคัสโตเดียน
(Custodian) เปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่งที่สงมาดวย 8
ทั้งนี้ เพื่อเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีที่ผถู ือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท ฯ เขาประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมี
รายนาม และประวัติปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 9 โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่สงมาดวย 8 มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถือหุนได และสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พรอมเอกสารประกอบตามรายละเอียด
ที่ปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 6 มายังฝายนักลงทุนสัมพันธ และ เลขานุการกรรมการบริษัท ตามที่อยูดังนี้ เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร แขวง
ทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอรโทรศัพท 02-210-8888 ตอ 5122 และ 5123 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร จึงขอความรวมมือโปรดสงเอกสารใหบริษัทฯ ภายในวันจันทรที่ 19 เมษายน 2564
ทั้งนี้ ขอใหผูถือหุนศึกษาคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผเู ขารวมประชุมตอง นํามาแสดงในวันประชุม ดังมี
รายละเอี ยดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดว ย 6 รวมทั้งขั้น ตอนการเข า ร วมประชุ มผูถื อหุ น ดังมีร ายละเอีย ดปรากฏตาม สิ่ง ที่สง มาด ว ย 7
โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่สงมาดวย 5
เพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วและเรียบรอย บริษัทฯ จะเปดใหทานผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนไดตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวันประชุม ณ หองประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร ตั้งอยู เลขที่
33-33/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 และเนื่องจากบริษัทฯ จะใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรมการลงทะเบียนตาม สิ่งที่สงมาดว ย 10
มาแสดงในวันประชุมพรอมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 6
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดวันกํา หนดรายชื่ อผูถือหุ นที่มีสิทธิ ในการเขารวมประชุม สามัญ ผูถือหุน ประจํา ป 2564 (Record Date) ในวันที่ 11
มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ

(นายมีชัย วีระไวทยะ)
ประธานกรรมการ
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