
 
 

                 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) 
                       THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) 
หนังสือนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  

ครัง้ที่ 38 
 

วันที่ 21 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่ำนัน้ 

ตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
 

โดยถ่ำยทอด ณ บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จ ำกัด มหำชน  
เลขที่ 60 – 61 หมู่ 9 ถนน พุทธมณฑลสำย 4  

ต ำบล กระทุ่มล้ม อ ำเภอ สำมพรำน จังหวัด นครปฐม 73220 ประเทศไทย 
 

  
 
 

 
 
 
* เปิดให้ลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 08.00 น. 
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 วนัท่ี 21 มีนาคม 2565  
 

เร่ือง:  ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 38 
 

เรียน:  ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย: 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 37 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2564 
 2. รายงานประจ าปี 2564 รูปแบบ 56-1 One Report 
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารง

ต าแหน่งใหม่  
 4. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
 5. ค านิยามกรรมการอิสระ ซึง่เป็นไปตามนิยามของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 6. ข้อบงัคบับริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
 8. เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 9.  การใช้รหสัคิวอาร์ (QR CODE) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2564 
 10. ค าแนะน า วิธีการ และขัน้ตอนส าหรับการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 38 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-AGM) 
  

  
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จดัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 38 ใน

วนัที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอด ณ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากดั 
มหาชน เลขที่ 60 – 61 หมู่ 9 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ต าบล กระทุ่มล้ม อ าเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73220 
ประเทศไทย โดยเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ ตามพระราชก าหนดวา่ด้วยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

 
วำระที่ 1            พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 

เมษำยน 2564 
 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 37 ได้จดัขึน้ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องป่ินเกล้า ชัน้ 3 ถนน
บรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 
และมีการจดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้
จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว 
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(รายละเอียดปรากฏในส าเนารายงานการประชมุตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 1) 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 37              
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2564 

     
วำระที่ 2   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2564 
 

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ในรอบปี 2564 
 
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 หน้า 42 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 2) 

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

รับทราบ  
 
วำระที่ 3   พิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงนิส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
     

งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว 
ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2564 หน้า 75 และได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 2 

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ        

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
    
วำระที่ 4 พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2564 
 

บริษัทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตาม
มาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
หมวดที่ 7 ข้อ 57 แล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไม่ต้องตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามอตัราที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิเป็นคราว ๆ 
ไป และตามก าไรสะสม 

 
โดยบริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้ น จ านวน 
121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 54,675,000 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
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ผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 สรุปได้ดงันี ้

 
ก ำไรสะสม อัตรำภำษีเงนิได้นิติบคุคล เงนิปันผล (บำท/หุ้น) จ ำนวน (บำท) 

ปี 2564 ร้อยละ 20 0.45 54,675,000 
 

คณะกรรมการได้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มี สิทธิรับเงินปันผล  (record date) ในวันที่   
5 พฤษภาคม 2565 และปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 และก าหนด
วนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 
 
(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฎในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 หน้า  
113 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 2) 

 
ทัง้นี ้ ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดงันี ้

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล    ปี 2564 (ข้อเสนอปัจจบุนั)    ปี 2563 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 18,214,107 57,913,143 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 121,500,000 121,500,000 
3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.45 0.45 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 54,675,000.00 54,675,000.00 

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไร และการ

จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 ในอตัรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 54,675,000 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2564 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึง่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ทัง้นี ้
ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตาม
มาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร  

 
และเสนอให้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 5 พฤษภาคม 2565 และปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
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หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 

 
วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 

2565 
 

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ก าหนดให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เป็นผู้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ของบริษัททกุปี ทัง้นีใ้นการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ผู้สอบบญัชีรายเดมิ 
เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 เนื่องจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มี
มาตรฐานการท างาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบตัิงานร่วมกบัพนกังานของบริษัทได้
เป็นอย่างดี ทัง้นี  ้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
ดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  
 
1. นายกลศ สวุรรณธารารังษี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 8025  
 ปีที่เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทฯ: - ปี  และ/หรือ 
2. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 5800  

ปีที่เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทฯ: 1 ปี และ/หรือ 
3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 7480 

ปีทีเ่ป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทฯ: - ปี  
  
โดยก าหนดให้นายกลศ สวุรรณธารารังษี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่ 
งบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นายกลศ สวุรรณธารารังษี ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้นาย
ปรีชา อรุณนารา หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน  

 
ทัง้นี ้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 1,480,000 บาท อตัรา
คงเดิม (2564: 1,480,000 บาท)  โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียก
เก็บกบับริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง  
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รายละเอียดคา่ตอบแทน ปี 2565 (ข้อเสนอปัจจบุนั) ปี 2564 
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี 1,480,000 บาท 1,480,000 บาท 

 
ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกบับริษัท/
ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
ดงัต่อไปนีแ้ห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 

 
1. นายกลศ สวุรรณธารารังษี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 8025 

และ/หรือ  
2. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 5800 

และ/หรือ 
3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 7480 

 
โดยก าหนดให้นายกลศ สวุรรณธารารังษี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่ 
งบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นายกลศ สวุรรณธารารังษี ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้นาย
ปรีชา อรุณนารา หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน  

 
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี
ประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทัง้นี ้ค่าตอบแทน
ดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่าย
เอกสาร ซึง่จะเรียกเก็บกบับริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง  
 
ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกบับริษัท/
ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

 
วำระที่ 6        พิจำรณำและเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  
 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2565 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่ง
เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดงันี ้
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 “ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถ้า
จ านวนกรรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วน
หน่ึงในสาม 
 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั
สลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็นผู้
ออกจากต าแหน่ง 
 
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในข้อนี ้อาจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”  
 

 กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้ได้แก่ 
 

1. นายรักชยั สกลุธีระ กรรมการผู้จดัการ/เลขานกุารบริษัท 
2. ดร. อนพุนัธ์ กิจนิจชวีะ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายได โอยามะ  กรรมการที่ไมใ่ช่กรรมการบริหารงาน/กรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน 
                       

ทัง้นีก้รรมการทัง้สามท่าน ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
 

เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท
เชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
ตัง้แต่วนัที่ 2 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด 
 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่
เปิดเผยในรายงานประจ าปี 2564 หน้า 67 หวัข้อ รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการ
ก ากับดูแลกิจการ  เร่ืองคุณสมบตัิกรรมการบริษัท และ หน้า 66 เร่ืองการสรรหาและแต่งตัง้
กรรมการ 

   
จากหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาดงักล่าวตลอดจนผลการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการใน
อดีตที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองดงักล่าว) โดย
ค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองอย่างระมดัระวงั และรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณ์และวิธีการสรรหาของ
บริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการทัง้สามท่านข้างต้นเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัสิงู และมีประสบการณ์อนัมี
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ค่าและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 38 แต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ
หน่ึง 
 
1. นายรักชยั สกลุธีระ  กรรมการผู้จดัการ/เลขานกุารบริษัท 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 7 ปี (2558-ปัจจบุนั) 
  ครัง้ที่ 1: 13 สิงหาคม 2558 - 24 เมษายน 2562 
  ครัง้ที่ 2: 24 เมษายน 2562 – 21 เมษายน 2565  
- จ านวนการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2564 
4 ครัง้ จากจ านวน 4 ครัง้ 

 
2. ดร. อนพุนัธ์ กิจนิจชวีะ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 9 ปี (2556-ปัจจบุนั) 
  ครัง้ที่ 1: 22 เมษายน 2556 - 26 เมษายน 2559 
  ครัง้ที่ 2: 26 เมษายน 2559 - 24 เมษายน 2562 
  ครัง้ที่ 3: 24 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2565 
- จ านวนการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2564  
4 ครัง้ จากจ านวน 4 ครัง้ 

- จ านวนการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 4 ครัง้ จากจ านวน 4 ครัง้ 

 
ทัง้นี  ้ดร. อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ  ซึ่งได้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระเป็นจ านวน 3 วาระ ระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งรวม 9 ปี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมี
ประสบการณ์อันมีค่าและเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น มีคุณสมบัติในการเป็น
กรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้หลกัก ากบักิจการท่ีดี 
 

3. นายได โอยามะ กรรมการที่ไมใ่ช่กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 
- ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี (2562-ปัจจบุนั) 
ครัง้ที่ 1: 24 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2565 
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- จ านวนการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2564  
4 ครัง้ จากจ านวน 4 ครัง้ 

 
(ประวัติโดยสงัเขปของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งใหม่ ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 3) 

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนด

ออกตามวาระดงัต่อไปนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

1. นายรักชยั สกลุธีระ  กรรมการผู้จดัการ/เลขานกุารบริษัท 
2. ดร. อนพุนัธ์ กิจนิจชวีะ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายได โอยามะ  กรรมการที่ไมใ่ช่กรรมการบริหารงาน/กรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน 
 
โดยกรรมการล าดบัท่ี 2 ดร. อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ ซึง่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นจ านวน 
3 วาระ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งรวม 9 ปี เป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิสงู และมีประสบการณ์
อันมีค่าและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  มีคุณสมบัติในการเป็น
กรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้หลกัก ากบักิจการท่ีดี 

 
วำระที่ 7   พิจำรณำและอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 
 

คณะกรรมการโดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และหลักก ากับกิจการที่ดี โดยความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2565 เป็นไปตามอตัราที่ได้ก าหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทน
ของกรรมการประจ าปี 2565 และค่าเบีย้ประชมุของประธานคณะกรรมการยอ่ยและกรรมการ
อิสระ ยงัคงอตัราเดิม 
 

ค่าตอบแทน  ปี 2565 (ข้อเสนอปัจจบุนั) ปี 2564 
1. ค่าตอบแทน  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ  

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

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

2. ค่าเบีย้ประชมุ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(ต่อคน/การประชมุ)  
10,000 บาท  

(ต่อคน/การประชมุ)  
10,000 บาท  
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คณะกรรมการได้ก าหนดหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี 2564 หน้า 69 ส่วนท่ี 2 การก ากบัดแูลกิจการ เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2565 ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางข้างต้น  

   
วำระที่ 8   พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำม)ี 
 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 38 (record 
date) ในวนัที่ 17 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามก าหนด วนั และเวลาดงักล่าวข้างต้น 
โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 38 ตัง้แต่เวลา 08.00 น. หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้ตวัแทนเข้าร่วมประชมุ ขอได้โปรดกระท าการมอบฉันทะโดยใช้
หนังสือมอบฉันทะดังปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 7 ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านผู้ ถือหุ้นได้โปรดส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะมายงับริษัท ภายในวนัท่ี 11 เมษายน 2565 
 

อนึ่ง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความ
ตระหนกัเป็นอย่างยิ่งและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงมีความ
จ าเป็นในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอด ณ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด มหาชน 
เลขที่ 60 – 61 หมู่ 9 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ต าบล กระทุ่มล้ม อ าเภอ สามพราน จงัหวดั นครปฐม 73220 ประเทศไทย 
เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยไม่มีการจดัเตรียมสถานท่ี/ ห้องประชมุส าหรับรองรับผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจะต้องท าการศึกษาขัน้ตอนส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 38 ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดงัปรากฎในส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 10 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัขอความกรุณาให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง้กรรมการผู้จดัการหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน
แทนโดยใ ช้หนัง สือมอบฉันทะ  โดยสามารถดูรายชื่ อพร้อมประวัติ โดยสัง เขปดังปรากฏในส่ิงที่ ส่งมาด้วย  
ล าดบัท่ี 4  
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                
(นายรักชยั สกลุธีระ)  

              กรรมการผู้จดัการ 

- ประธานกรรมการคณะกรรมการย่อย  
- กรรมการอิสระ  

10,000 บาท   
  8,000 บาท 

10,000 บาท   
  8,000 บาท 


