
 
 
 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

 

เรื่อง  รับรองงบการเงิน การงดจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการและก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563  
 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด มมหาชน  มบริษัท  ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังนี้ 

 

1. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่     
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 

2. มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และงดตั้งส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผล           
การด าเนินงานประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562   
 

3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการที่หมดวาระ  
- กรรมการที่หมดวาระ คือ  

1. นางสุชาดา โสตถิภาพกุล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายไพบูลย์ วรประทีป กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการฯ 

 

จึงขอแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
1. นางสุชาดา โสตถิภาพกุล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายไพบูลย์ วรประทีป กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการฯ 

   โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
 

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่หมดวาระ  
- กรรมการที่หมดวาระ  คือ  

- นายยรรยง  ถาวโรฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

จึงขอแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
- นายยรรยง  ถาวโรฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
 



5. รับทราบการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
1. นายภัทรพล  วงศาสุทธิกุล  กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายประวิทย์  วรประทีป  กรรมการ 
3. นางสาวฉลองขวัญ  วงศาสุทธิกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท 

   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หนึ่ง และมีมติให้น าเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

6. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 9.00  - 
12.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน            
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม มRecord Date) ในวันที่             
26 มีนาคม 2563 
 

  7. มีมติให้น าเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นตาม
หลักเกณฑ์เดิม ให้มีการจ่ายในอัตราเดียวกับปี 2562 

 

  8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์และมีมติให้น าเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัตกิารแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจลงนามกรรมการบริษัท ดังนี้ 

จากเดิม 
   “ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ              
วงศาสุทธิกุล หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นายไพบูลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน” 
 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
“ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ            

วงศาสุทธิกุล หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นายไพบูลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่ อร่วมกัน           
และประทับตราส าคัญของบริษัท” 

 

9. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์และมีมติให้น าเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ ดังนี้ 

จากเดิม 
    ขอยกเลิกตราประทับ 

 

เปลี่ยนแปลงเป็น 

 
 

  10. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์และมีมติให้น าเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 และข้อ 59.  
 



   ข้อ 26 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองท่าน
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัทมีอ านาจกระท าการแทน 
 

   ข้อ 59 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้  
 

 
 

11. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์และมีมติให้น าเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์  แก้ไขโดยน ารอยตราประทับออกจากหน้า
วัตถุประสงค์ 44 ข้อ ของบริษัท 

 

12. ก าหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่           

26 เมษายน 2562 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
วาระที่  4 พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลและงดตั้ งส ารองตามกฎหมายส าหรับผล                

การด าเนินงานประจ าปี 2562 
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2563 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจลงนามกรรมการบริษัท 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 และ ข้อ 59 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ 
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ มถ้ามี  

  

ทั้งนี้  บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท                  
ที่ www.thaitex.com แล้ว และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 1/2563 
พร้อมเอกสารประกอบที่จะน าส่งให้กับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

มนายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล  
ประธานกรรมการ 


