
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) 

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ เข้าร่วมประชุมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)                    

บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือมีเขตพ านักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเสี่ ยง                          
หรือผู้มีประวัติใกล้ชิด หรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือผู้มีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ                    
ให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

2. บริษัทฯ จัดให้มีจุดคัดกรอง โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับผู้ถือหุ้น ก่อนการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจ ATK ให้เฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่าน้ัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไมอ่นุญาตให้ผู้ถือหุ้นท่ี
มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก เข้าร่วมในห้องประชุม และขอความกรุณาท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน 

3. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ท้ังในห้องประชุมและพื้นท่ีการประชุม 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 

 

 

งดการแจกของช าร่วย เพื่อให้สอดคลอ้งกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแล ได้รณรงค์ให้ลด/เลิก                            
การแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

   งดแจกรายงานในรูปแบบรปูเลม่เพือ่ลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน และเพื่อความปลอดภยัในสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน 

 

  

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) 



 
                                                                                                                                  หนังสอืเชญิประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 หน้า 2 

  วันท่ี 21 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน)  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
2.  รายงานประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ และส าเนางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับปี

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)  
3. รายนามและประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
5. ค าชี ้แจงวิธ ีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู ้เข ้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดง             

ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 
8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวันประชุม)  
10. การใช้รหัส QR Code ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และส าเนางบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
11.  แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม 
12.  แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
 

โดยหนังสือฉบับน้ี บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ ์2565 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันท่ี 12 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขท่ี 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี  

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2564 โดย
บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลา 
14 ว ัน  น ับ แ ต ่ว ัน ประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ น ประจ าปี  2564 และเผยแพร่บนเว็บ ไซต์ของบริ ษั ทฯ 
(www.tnrcondom.com) เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไป ซ่ึงไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดขอแก้ไข       
แต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2564 เนื่องจากได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว      

หมายเหต ุ  มติวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล      บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ท่ีส าคัญ พร้อมสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2564 
ไว้ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน” ซ่ึงได้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.tnrcondom.com ตั้งแต่ วันท่ี 21 มีนาคม 2565 และสามารถ
ดาวน์โหลดผ่าน QR Code ดังน้ี  

 

https://investor-th.tnrcondom.com/newsroom_set.html
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ ส าหรับ
ปี 2564 และสิ่งส าคัญท่ีเกิดขึ้นในปี 2564  

หมายเหต ุ  วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ก าหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดท างบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยบริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานประจ าปี 2564 ในหัวข้อ 
“ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน” ในส่วนของ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน” โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะ
กิจการ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

หมายเหต ุ  มติในวาระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด       
วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร จะ
กระท ามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 44 ระบุว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 418.7 ล้านบาท และผลขาดทุนสะสม 200.8 
ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัทฯ             
มีผลขาดทุนสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหต ุ  มติในวาระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการ       
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกจาก
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ต าแหน่งตามวาระน้ัน อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้  ท้ังน้ี กรรมการท่ี
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง 

   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดังน้ี 
       1.  นายสมศักดิ์    ดารารัตนโรจน์  ต าแหน่ง   กรรมการ 
                      2.  นายนพรัตน์    พานทองวิริยะกุล ต าแหน่ง   กรรมการ 
                       3.  นางสาวศิรินันท์   ดารารัตนโรจน์ ต าแหน่ง   กรรมการ 

ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ และ
ระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการ ท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ท้ัง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลท้ัง 3 ท่านน้ี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งบุคคลท้ัง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึงในการน้ี รายละเอียด
เกี่ยวกับ ประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท างานของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการท้ัง 
3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน
ดังกล่าวกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน        
(ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอพิจารณาอนุมัติ 
เป็นรายบุคคล) 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน            
ในลักษณะอื่นตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และ    
จะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น     
ก็ได้ และนอกจากน้ี กรรมการมีสิทธิไดร้ับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

   ในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสม
ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาด
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซ่ึงภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของ 
บริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
เพื่อจ่ายให้แก่กรรมการในรูปแบบของค่าตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุม เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
6,000,000 บาท และในรูปแบบของโบนัสกรรมการ ตามรายละเอียดดังน้ี  
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   ค่าตอบแทนกรรมการ  

 

 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

  
 

 

 

 

 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

(ในปี 2564 ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยคิดเป็นจ านวน
รวมท้ังสิ้น 4,386,000 บาท) 

โบนัสกรรมการ                    คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะจะได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีน้ัน ๆ โดยได้รับในอัตราไม่
เกินร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม และให้พิจารณาจัดสรรให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามสมควรนั้น  

  (ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ เน่ืองจากการงดการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจาก
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564) 

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน   – ไม่มี – 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 ส าหรับค่าตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ย
ประชุมภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และโบนัสของกรรมการประจ าปี 2565 โดยมอบอ านาจให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
ให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ตามรายละเอียดข้างต้น 
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หมายเหต ุ มติในวาระน้ีต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

 นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ก าหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 
หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายท่ีพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันท่ีพ้นจาก
การปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึง นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 5016 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของกลุ่มกิจการ มาแล้วเป็นระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2564 จึงครบวาระท่ีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี 

 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ จ านวน 3 ราย จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่ม
กิจการ ประจ าปี 2565  โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปน้ี เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ และเห็นสมควร ให้เสนอต่อท่ี ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

 
1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 11251  
   (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกลุ่มกิจการ ตั้งแต่ปี 2565) และ/หรือ 
2. นายไพบูล ตันกูล    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 4298 และ/หรือ 
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 10456   

ท้ังน้ี การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก
จากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการด าเนินงานมายังบริษัท ฯ โดยค านึงถึง
คุณสมบัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงภายหลังจากการพิจารณาคณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด       
เป็นส านักงานสอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีท่ีเสนอมีความ
เหมาะสม ท้ังนี้ ผู้สอบบัญชีท้ัง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับกลุ่มกิจการของบริษัทฯ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  

อน่ึง ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
เข้าท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 2,900,000 บาท (ส าหรับปี 2564 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท แต่เนื่องจากในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจัดต้ัง
บริษัทย่อย จ านวน 1 แห่ง และมีค่าสอบบัญชี จ านวน 150,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จ านวน 
2,850,000 บาท) โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ ประจ าปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564  
มีรายละเอียดดังนี้ 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 

ค่าสอบบัญชีของกลุ่มกิจการ   จ านวนไม่เกิน 2,900,000 บาท 2,850,000 บาท 

                                      ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) 

  นอกจากนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มกิจการของ
  บริษัทฯ ด้วย 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 และการก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ เป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 2,900,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 119 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดว่ากรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ให้บริษัทหักชดเชยผล
ขาดทุนสะสมจากเงินส ารองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
ตามล าดับ 

   ท้ังน้ี ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 30 ,000,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น(สุทธิ) 
จ านวน 549,079,673 บาท และผลขาดทุนสะสมจ านวน 200 ,783,999 บาท คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ซ่ึงภายหลังจากการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
จ านวนรวมท้ังสิ้น 200,783,999 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุน
สะสมอีก 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมาย
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ  

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

อน่ึง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ที่ www.tnrcondom.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ าปี 2565 ในวันท่ี  
12 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขท่ี 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 โดยแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน            
โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติท่ีแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ท้ังนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมี
รายนาม และประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
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บริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียด
ท่ีปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขานุการกรรมการบริษัท ตามท่ีอยู่ดังน้ี เลขท่ี 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวง
ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ 02-210-8888 ต่อ 5122 และ 5123 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันจันทร์ท่ี 4 เมษายน 2565 

ท้ังนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้อง น ามาแสดงในวันประชุม ดังมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมท้ังขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม  สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  
โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดท่ี 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขท่ี 
33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสียงในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ัน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนตาม  สิ่งที่ส่งมาด้วย 9  
มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ท่ียังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะน้ี ดังน้ัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค และความปลอดภัยของทุกท่าน บริษัทฯ จึงจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK  
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจ ATK ให้เฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่าน้ัน                        
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นท่ีมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก เข้าร่วมในห้องประชุม และขอความ
กรุณาท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน 

อน่ึง บริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวันท่ี              
9 มีนาคม 2565 

 

 

                  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                              

 

                       

                 (นายมีชัย วีระไวทยะ) 
                                                                                                            ประธานกรรมการ 


