
                 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) 
                       THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ที่ กต. 002/2566 

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2566 
 

เร่ือง   มติที่ส าคญัในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2566 เร่ืองการงดจ่ายเงินปันผล การแต่งตัง้กรรมการผู้จดัการ การ  
         เปล่ียนแปลงกรรมการและก าหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566 (ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส)์ 
 
เรียน  กรรมการผู้จดัการ 
         ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2566 ได้มีมติในเร่ือง
ส าคญัดงันี ้
 

1. รับทราบการลาออกของดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส โดยมีผลในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไป 
 
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้นายต๊ก ชี หมิง ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร 
แทน ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส 
 
หากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ นายต๊ก ชี หมงิ จะได้รับการแต่งตัง้เป็น กรรมการบริหาร และจะได้รับการแต่งตัง้เป็น
ประธานกรรมการแทนดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส 
 

2. อนมุตัิการแต่งตัง้ ดร. สรุจินต์ ทพัพนัธ์ชยั ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2566 
เป็นต้นไป และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้นายสุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย  
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการและกรรมการบริหาร และการเปล่ียนแปลงรายชื่อและจ านวนกรรมการลงชื่อผกูพนั
ซึง่ได้จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า 

 
3. อนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปี บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไร และการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 
หากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 
 

 



4. เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนหน่ึงคนใดดงัต่อไปนีข้องบริษัทส านกังาน 
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 

 
1. นายกลศ สวุรรณธารารังษี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) เลขที ่8025 หรือ 
2. นายปรีชา อรุณนารา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) เลขที ่5800 หรือ 
3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) เลขที ่7480 
 
นายกลศ สวุรรณธารารังษี ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้ด าเนินการสอบบญัชีและแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชีต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ ในกรณีที่ นายกลศ สวุรรณธารารังษี ไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้ นายปรีชา อรุณนารา หรือ นางสาวอิศรา
ภรณ์ วิสทุธิญาณ ด าเนินการสอบบญัชีและแสดงความเห็นของผู้ สอบบญัชีต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน โดยก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2566 เป็นเงินจ านวน 1,640,000 บาท ทัง้นี ้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น ค่า
เดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึง่จะเรียกเก็บกบับริษัทฯ ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 
5. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารง

ต าแหน่งใหม่อีกครัง้ ดงัมีรายนามต่อไปนี ้
 

1. ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส  ประธานกรรมการ 
 (การลาออกมีผลในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไป) 
2. นาย ชินยะ ยาโนะ  กรรมการบริหารงาน 
3. นาย เจษฏา ว่องวฒันะสิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

6. เสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 โดยค่าตอบแทนของกรรมการ
และค่าเบีย้ประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระยงัคงอตัราเดิม ตามอตัราที่ได้ก าหนดไว้ในตาราง
ด้านล่าง 

 
ค่าตอบแทน  2566 2565 
1. ค่าตอบแทน  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ  

(ต่อคน/ ปี) 
460,000 บาท 
460,000 บาท 

(ต่อคน/ ปี) 
460,000 บาท 
460,000 บาท 

2. ค่าเบีย้ประชมุ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการคณะกรรมการย่อย  
- กรรมการอสิระ  

(ต่อคน/การประชมุ) 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
8,000 บาท 

(ต่อคน/การประชมุ) 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
8,000 บาท 

 
 

7. ก าหนดให้มีการประชุมสามัญ ผู้ ถือหุ้ น  ค รั ง้ที่  39 ในวันที่  20 เมษายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. (เวลาที่
กรุงเทพมหานคร) ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) 



8. ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 39 ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2566 (Record Date) 
 

9. รับทราบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
 

10. อนมุตัิวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 39 ดงัต่อไปนี ้
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองผลรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 38 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2565 
วาระท่ี 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2565 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2565  
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2566 
วาระท่ี 6 พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
วาระที่  7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการผู้ จัดการและกรรมการบริหารตามที่ได้ รับการแนะน าจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และการเปล่ียนแปลงรายชื่อและจ านวนกรรมการลงชื่อผูกพันซึ่งได้จด
ทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า 
วาระท่ี 8 พิจารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

   
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

(ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 

 


