ที 1/2560
วันที 19 เมษายน 2560
เรื อง

แจ้ งมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริ ษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ฯ”)
เมือวันที 19 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุมสุรศักดิ 1 ชัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตังอยู่เลขที 33/1
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 ได้ พจิ ารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ ดงั นี
1.

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 3/2559 ซึงประชุมเมือวันที 3 ตุลาคม 2559 ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี
มติท ลง
ี

จํานวนเสีย งทีลงมติ

ร้ อ ยละของผู้ถ ือ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ
ซึงมาประชุม และออกเสีย งลงคะแนน

(1 หุ้น = 1 เสีย ง)
239,206,170

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

4,591,300

-

0

0.0000

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
หมายเหตุ

1) มติในวาระนีจะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนีไม่มผี ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมเพิมขึนจากตอนเริ มประชุมทํา
ให้ ในวาระนี มีจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ทีเข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
จํานวน 243,797,470 เสียง

2.

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559
หมายเหตุ

วาระนีเป็ นวาระแจ้ งเพือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2559 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี
มติท ลง
ี

จํานวนเสีย งทีลงมติ

ร้ อ ยละของผู้ถ ือ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ
ซึงมาประชุม และออกเสีย งลงคะแนน

(1 หุ้น = 1 เสีย ง)
243,854,685

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

เห็นด้ วย

หมายเหตุ

1) มติในวาระนีจะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนีมีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจากตอนเริ มเปิ ดประชุม
จํานวน 57,215 หุ้น คิดเป็ น 57,215 เสียง ทําให้ ในวาระนีมีจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทีเข้ า
ร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจํานวน 243,854,685 เสียง

4.

อนุมัติ ก ารจ่า ยเงิ น ปั น ผลจากผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สินสุด วัน ที 31
ธันวาคม 2559 ภายใต้ บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที 1466(1)/2553 ในอัตราการจ่ายเงินปั น ผลหุ้นละ 0.05
บาท รวมเป็ นเงินจํานวนทังสิน 15,000,000 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามทีปรากฏรายชือ
ณ วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพือกําหนดสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที 13 มีนาคม 2560
และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปั นผลตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) ในวันที 14 มีนาคม 2560 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที 19 พฤษภาคม 2560 และรับทราบการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนทังสิน 10,000,000 บาท
ซึงคิ ด เป็ นร้ อยละ 5 ของกํ า ไรสุท ธิ ต ามงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สินสุด วัน ที
31 ธันวาคม 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ
0.438 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 114,975,000 บาท ซึงได้ จ่ายไปเมือวันที 25 พฤศจิกายน 2559 ทังนี เป็ นไป
ตามมติของทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครังที 5/2559 ซึงประชุมเมือวัน ที 2 พฤศจิ ก ายน 2559 โดย
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลด้ วยคะแนนเสียง ดังนี

มติท ลง
ี

จํานวนเสีย งทีลงมติ

ร้ อ ยละของผู้ถ ือ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ
ซึงมาประชุม และออกเสีย งลงคะแนน

(1 หุ้น = 1 เสีย ง)
243,854,685

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

เห็นด้ วย

หมายเหตุ

1) มติในวาระนีจะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนีมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจากตอนเริ มเปิ ดประชุม
จํานวน 57,215 หุ้น คิดเป็ น 57,215 เสียง ทําให้ ในวาระนีมีจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที
เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจํานวน 243,854,685 เสียง

5.

อนุมตั ิการแต่งตังกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นายอมร ดารารัตนโรจน์
(2) นายโกมล ดารารัตนโรจน์ และ (3) นายศิลป์ ชัย รักษาพล กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี

5.1

นายอมร ดารารัตนโรจน์ ได้ รับการแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ
มติท ลง
ี

จํานวนเสีย งทีลงมติ

ร้ อ ยละของผู้ถ ือ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ
ซึงมาประชุม และออกเสีย งลงคะแนน

(1 หุ้น = 1 เสีย ง)
243,856,985

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

เห็นด้ วย

5.2

นายโกมล ดารารัตนโรจน์ ได้ รับการแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ
มติท ลง
ี

จํานวนเสีย งทีลงมติ

ร้ อ ยละของผู้ถ ือ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ
ซึงมาประชุม และออกเสีย งลงคะแนน

(1 หุ้น = 1 เสีย ง)

5.3

เห็นด้ วย

231,647,885

94.9933

ไม่เห็นด้ วย

12,209,100

5.0066

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

นายศิลป์ ชัย รักษาพล ได้ รับการแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ
มติท ลง
ี

จํานวนเสีย งทีลงมติ

ร้ อ ยละของผู้ถ ือ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ
ซึงมาประชุม และออกเสีย งลงคะแนน

(1 หุ้น = 1 เสีย ง)
243,856,985

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

เห็นด้ วย

หมายเหตุ

1) มติในวาระนีจะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนีมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมเพิมขึนจากตอนเริ มเปิ ดประชุม
จํานวน 59,515 หุ้น คิดเป็ น 59,515 เสียง ทําให้ ในวาระนีมีจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้น
ทีเข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจํานวน 243,856,985 เสียง

6.

อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ ประจําปี 2560 โดยมี รายละเอียด
ดังนี

ค่ าตอบแทนกรรมการ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือ นให้ ค าํ นวณตามสัด ส่ วนของเดือ น)
ตําแหน่ ง

อัต ราค่ าตอบแทนประจําปี 2560

เบียประชุม ประจําปี 2560

ประธานกรรมการบริ ษัทฯ

90,000 บาท/ไตรมาส

25,000 บาท/ครัง

กรรมการบริษัทฯ

80,000 บาท/คน/ไตรมาส

20,000 บาท/คน/ครัง

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ ง

อัต ราค่ าตอบแทนประจําปี 2560

เบียประชุม ประจําปี 2560

ประธานกรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/ไตรมาส

12,000 บาท/ครัง

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/ไตรมาส

10,000 บาท/คน/ครัง

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ตําแหน่ ง

อัต ราค่ าตอบแทนประจําปี 2560

เบียประชุม ประจําปี 2560

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

16,000 บาท/ ไตรมาส

6,000 บาท/ครัง

15,000 บาท/คน/ไตรมาส

5,000 บาท/คน/ครัง

ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
ค่ าตอบแทนกรรมการสําหรับ ผลการดําเนิน งานประจําปี 2560
อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2560 เพือจ่ายให้ แก่กรรมการบริ ษัทฯ เป็ นจํานวนเงินรวมไม่เกิน
6,000,000 บาท
และอนุมตั ิการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้จดั สรรเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่
กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอืนๆ ภายใต้ วงเงินทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี

มติท ลง
ี

จํานวนเสีย งทีลงมติ

ร้ อ ยละของผู้ถ ือ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ
ซึงมาประชุม และออกเสีย งลงคะแนน

(1 หุ้น = 1 เสีย ง)
243,325,985

99.7822

ไม่เห็นด้ วย

531,000

0.2177

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

เห็นด้ วย

หมายเหตุ

1)

มติในวาระนีจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุม

2)

ในวาระนีมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจากตอนเริ มเปิ ดประชุม
จํานวน 59,515 หุ้น คิดเป็ น 59,515 เสียง ทําให้ ในวาระนีมีจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที
เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจํานวน 243,856,985 เสียง

7.

อนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญ ชี จาก บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง
ดังต่อไปนี เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ 1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าต เลขทะเบียน 5016 (เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัท ฯ ภายหลังจากทีบริ ษัทฯ ได้ นําหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังแต่ปี 2560) และ/หรื อ 2. นายสุดวิณ
ปั ญญาวงศ์ ขนั ติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3534 (เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ภายหลังจากที
บริ ษัทฯ ได้ นําหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังแต่ปี 2560) และ/
หรื อ 3. นางอนุทยั ภูมิสรุ กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3873 (เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลัง
จากทีบริ ษัทฯ ได้ นําหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังแต่ปี 2560)
และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท
อนึง ในกรณี ทีผู้สอบบัญชี ทีมีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส
เอบีเอเอส จํากัด แต่งตังผู้สอบบัญชีรายอืนของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เข้ าทําหน้ าทีเป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แทน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี

มติท ลง
ี

จํานวนเสีย งทีลงมติ

ร้ อ ยละของผู้ถ ือ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ
ซึงมาประชุม และออกเสีย งลงคะแนน

(1 หุ้น = 1 เสีย ง)
242,413,585

99.4080

ไม่เห็นด้ วย

1,443,400

0.5919

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

เห็นด้ วย

หมายเหตุ

1) มติในวาระนีจะต้ องได้ รับการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) วาระนีมี ผ้ ูถือหุ้นและผู้รั บมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจากตอนเริ มเปิ ดประชุม
จํานวน 59,515 หุ้น คิดเป็ น 59,515 เสียง ทําให้ ในวาระนีมีจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที
เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมดจํานวน 243,856,985 เสียง

จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร ดารารัตนโรจน์ ) (นางสาวศิรินนั ท์ ดารารัตนโรจน์)
กรรมการบริษัท

