บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อนิ ดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนนิติบคุ คลที่ 0107559000257 สำนักงำนของบริษัทตังอยู
้ เ่ ลขที่ 1 ถนนเจริญรำษฎร์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร

SET-TNR-001-2562
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2562
กำหนดวันประชุมสำมัญประจำปี ผ้ ถู ือหุ้น ปี 2562 และกำรจ่ำยเงินปั นผล

เรี ยน

กรรมกำรและผู้จดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิเกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีมติที่สำคัญ ดังนี ้
1.

อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริ ษั ท ฯ ประจ ำปี 2561 สำหรั บ รอบระยะเวลำบัญ ชี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 ซึ่ง ได้ รับ กำร
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริ ษัทฯ

2.

อนุมัติให้ เสนอต่อที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อพิ จำรณำอนุมัติ กำรจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 โดยใช้ กำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรหลังหักภำษี เงินได้ ภำยใต้ บัตรส่งเสริ มกำรลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในรู ปแบบของเงินสดใน
อัตรำหุ้นละ 0.20 บำท รวมเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 60,000,000 บำท โดยกำหนดวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันจันทร์ ที่ 11 มีนำคม 2562 และกำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวัน
ศุกร์ ที่ 10 พฤษภำคม 2562 ทัง้ นี ้ สิทธิ ในกำรได้ รับเงินปั นผลข้ ำงต้ นต้ องได้ รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ก่อน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำยไว้ ครบจำนวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว ดังนัน้
จึงไม่ต้องตังส
้ ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติมอีกในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้

3.

รับทรำบกำรลำออกของ ดร. ศรำยุทธ เรื องสุวรรณ กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เนื่องจำกมีภำรกิ จอื่นโดยกำรลำออกให้ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 28
กุมภำพันธ์ 2562

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อนิ ดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนนิติบคุ คลที่ 0107559000257 สำนักงำนของบริษัทตังอยู
้ เ่ ลขที่ 1 ถนนเจริญรำษฎร์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร

4.

มีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังนำงอั
้
มพร ปุรินทวรกุล เป็ นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำ ตอบแทน แทนต ำแหน่งที่ ว่ำงลงเนื่ อ งจำกกรรมกำรขอลำออกโดยมี ผลตัง้ แต่วัน ที่ 1
มีนำคม 2562 ทังนี
้ ้กรรมกำรที่แต่งตังใหม่
้ จะอยูใ่ นตำแหน่งได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่
พ้ นตำแหน่งไป คือจะต้ องออกตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เดือนเมษำยน 2564

5.

มีมติแต่งตังให้
้ นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชยั กรรมกำรอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แทนกรรมกำรที่ขอลำออกโดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนำคม 2562

6.

อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่ต้องออกตำมวำระ
โดยกรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งตำมวำระในครัง้ นี ้มีจำนวน 3 ท่ำน ได้ แก่
1. นำยสมศักดิ์

ดำรำรัตนโรจน์

ตำแหน่ง

กรรมกำร

2. นำยสุรพล

ดำรำรัตนโรจน์

ตำแหน่ง

กรรมกำร

3. นำงสำวศิรินนั ท์

ดำรำรัตนโรจน์

ตำแหน่ง

กรรมกำร

ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนของบริ ษัท ฯ ได้ พิจำรณำคุณ สมบัติของกรรมกำร
ที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทัง้ 3 ท่ำนแล้ ว เห็นว่ำ
บุคคลทัง้ 3 ท่ำนนี ้ เป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญอันเป็ นประโยชน์
ต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลทัง้ 3 ท่ำน
ดังกล่ำวกลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทอีกวำระหนึง่
7.

อนุ มั ติ ใ ห้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนกรรมกำร และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้ (อัตรำเดียวกับปี 2561)
ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำร (หำกเป็ นกรรมกำรในระหว่ ำงเดือนให้ คำนวณตำมสัดส่ วนของเดือน)
ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรบริษัท

อัตรำค่ ำตอบแทน
ประจำปี 2562

เบีย้ ประชุม
ประจำปี 2562

90,000 บำท/ไตรมำส

25,000 บำท/ครัง้

80,000 บำท/คน/ไตรมำส

20,000 บำท/คน/ครัง้

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อนิ ดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนนิติบคุ คลที่ 0107559000257 สำนักงำนของบริษัทตังอยู
้ เ่ ลขที่ 1 ถนนเจริญรำษฎร์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร

ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

อัตรำค่ ำตอบแทน
ประจำปี 2562

เบีย้ ประชุม
ประจำปี 2562

25,000 บำท/ไตรมำส

12,000 บำท/ครัง้

20,000 บำท/คน/ไตรมำส

10,000 บำท/คน/ครัง้

ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน
ตำแหน่ ง

อัตรำค่ ำตอบแทน
ประจำปี 2562

เบีย้ ประชุม
ประจำปี 2562

ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

16,000 บำท/ ไตรมำส

6,000 บำท/ครัง้

15,000 บำท/คน/ไตรมำส

5,000 บำท/คน/ครัง้

กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทนดังกล่ำวข้ ำงต้ น กำหนดนโยบำยโดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน แต่
ทังนี
้ ้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัทฯ ประจำปี 2562 จะเป็ นเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000 บำท
8.

อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทน
ผู้สอบบัญ ชี ประจำปี 2562 จำกบริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผู้สอบบัญ ชี
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทำ
กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษัทฯ
1.

นำยกฤษณ์ ชัชวำลวงศ์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5016
(เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริ ษัทฯ มำแล้ วเป็ นระยะเวลำ 4 ปี ตังแต่
้ ปี 2558) และ/หรื อ

2.

นำยสุดวิณ ปั ญญำวงศ์ขนั ติ

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3534

3.

นำงอนุทยั ภูมิสรุ กุล

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3873

และอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริ ษัท
ย่อย สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บำท

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อนิ ดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนนิติบคุ คลที่ 0107559000257 สำนักงำนของบริษัทตังอยู
้ เ่ ลขที่ 1 ถนนเจริญรำษฎร์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร

9.

อนุมตั ิกำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันที่ 12 เมษำยน 2562 เวลำ 9.00 น.
ณ ห้ องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร ตังอยู
้ ่เลขที่ 33-33/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม วิสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครัง้ ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 30 สิงหำคม 2561
พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจำปี 2561
พิจำรณำอนุมตั ิ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษัทฯ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2561
พิจำณำอนุมตั ิกำรจัดสรรผลกำไรและจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ สำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเลือกตังกรรมกำรเข้
้
ำดำรงตำแหน่งแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่งตำม
วำระ
พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษัทฯ ประจำปี
2562
พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (หำกมี)

10. อนุมตั ิวนั กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และมีสทิ ธิรับเงินปั น
ผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนำคม 2562
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ ขอมอบอำนำจให้ นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ และนำงสำวศิรินันท์ ดำรำรัตนโรจน์
ตำแหน่ง กรรมกำร เป็ นผู้มีอำนำจในกำรดำเนินกำรแก้ ไข เพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ซึง่ รวมถึงวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วัน เวลำ หรื อสถำนที่จดั ประชุม รวมถึงวันกำหนด
รำยชื่อผู้ถือหุ้น (record date) เพื่อกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี และรับเงินปั นผล
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยสุเมธ มำสิลรี ังสี)
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน/เลขำนุกำรบริ ษัทฯ
ผู้มีอำนำจในกำรรำยงำนสำรสนเทศ

