วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง

รับรองงบการเงิน การงดจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการและกาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ล าเท็คซ์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้ง ที่
2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติดังนี้
1. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของบริษัทสาหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจาปี และงดตั้งสารองตามกฎหมาย สาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการกาหนดค่าตอบแทนที่หมดวาระ
- กรรมการที่หมดวาระ คือ
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
จึงขอแต่งตั้งกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
3. นายไพบูลย์ วรประทีป
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
4. รับทราบการพ้นจากตาแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายไพบูลย์ วรประทีป
รองประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ
4. นายพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกวาระ
หนึ่ง และมีมติให้นาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มี ม ติ ใ ห้ น าเสนอผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการให้ เ ป็ น ตาม
หลักเกณฑ์เดิม ให้มีการจ่ายในอัตราเดียวกับปี 2563

6. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 9.00 12.00 น. ห้องปากน้า – อ่าวไทย โรงแรมคูณ เลขที่ 998 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ตาบล
สาโรงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุม ผู้ถือหุ้น
(Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2564
7. กาหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
วาระที่ 1 พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่
30 ธันวาคม 2563
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจาปีของคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2563 (แบบ 56 – 2)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่ านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจาปี และงดตั้งสารองตามกฎหมายสาหรับผล
การดาเนินงานประจาปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจ ารณากาหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2564
กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

จ่ายต่อเดือน

จ่ายต่อครั้ง

จ่ายต่อเดือน

จ่ายต่อครั้ง

จ่ายต่อเดือน

จ่ายต่อครั้ง

จ่ายต่อเดือน

จ่ายต่อครั้ง

จ่ายต่อเดือน

จ่ายต่อครั้ง

ประธาน

20,000

15,000

-

18,000

-

13,000

-

13,000

70,000

-

รองประธาน /
กรรมการ

20,000

10,000

-

15,000

-

10,000

-

10,000

70,000

-

คณะกรรมการบริษัทในปี 2564 มีทั้งสิ้น 10 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้งต่อ
ปี ยกเว้นคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวม
ค่า บ าเหน็ จ กรรมการไว้ ด้ ว ยแล้ ว จึ งขอให้ ที่ ประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บประมาณข้า งต้ น ตาม
ที่คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ เ ห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
พิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดย
1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ
2. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2564 เป็นจานวน 5,840,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลา
เท็คซ์กรุ๊ป (เซี่ยงไฮ้) จากัด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ www.thaitex.com แล้ว และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2564
พร้อมเอกสารประกอบที่จะนาส่งให้กับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ๋

