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SET-TNR-002-2563
วันที 14 พฤษภาคม 2563
เรือง

แจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2563
กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (“บริษั ท ฯ”) ครังที 3/2563 เมือ วันที 14
พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติกาํ หนดวันประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี 2563 ใน วันพฤหัสบดีที 2 กรกฎาคม 2563
เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญ อักษร ชัน 6 เลขที 1 ถนนเจริญ ราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร โดยกําหนดให้วนั พฤหัสบดีที 28 พฤษภาคม 2563 เป็ นวันกําหนดรายชือเพือให้สิทธิ ผถู้ ือหุน้ (Record
Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี
1. อนุมตั ใิ ห้เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
2. อนุมตั ิให้เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือรับทราบผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สําหรับปี 2562 และ
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ทีผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. อนุมตั ิให้เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 โดยจ่ายจากกําไรของบริษัท ณ วันที 31
ธันวาคม 2562 ในอัตราทีเคยเสนอไว้เดิมหุน้ ละ 0.24 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน 72,000,000 บาท โดย
แบ่งเป็ นกําไรสุทธิจาก
- บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที 1466(1)/2553 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท
(ไม่ได้รบั การยกเว้นภาษี) และ
- บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที 2117(1)/2555 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท
(ได้รบั การยกเว้นภาษี )
4. อนุมตั ิให้เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
โดยกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระมีจาํ นวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายอมร
ดารารัตนโรจน์ ตําแหน่ง รองประธานกรรมการ
2. นายโกมล
ดารารัตนโรจน์ ตําแหน่ง กรรมการ
3. นายศิลป์ ชัย รักษาพล
ตําแหน่ง กรรมการ
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ทังนี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณากลันกรองอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการ ทีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2563 ทัง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทัง 3 ท่านนี เป็ นผูม้ ีความรู ค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชียวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตังบุคคลทัง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง
5. อนุมตั ิให้เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น กําหนดนโยบายโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน แต่ทงนี
ั
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2563 จะเป็ นเงินจํานวนรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท
6.

อนุมัติให้เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพือพิจารณาอนุมัติการแต่งตังผูส้ อบบัญ ชีและกําหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญ ชี ประจําปี 2563 จากบริษั ท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จํากัด เป็ น ผู้สอบบัญ ชี
ของบริษัทฯ ประจําปี 2563 โดยกําหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึงดังต่อไปนี เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 5016
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็ นระยะเวลา 5 ปี ตังแต่ปี 2558 และ/หรือ
2. นางอนุทยั ภูมิสรุ กุล
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 3873 และ/หรือ
3. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 11251
และอนุมตั ิให้เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท

7.

พิจารณาอืนๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุเมธ มาสิลีรงั สี)
ผูอ้ าํ นวการฝ่ ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัทฯ
ผูม้ ีอาํ นาจในการรายงานสารสนเทศ

