
                   บริษทั    ไทยโพลอีะคริลคิ  จ ากดั    (มหาชน) 
             THAI  POLY  ACRYLIC  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 
 

ท่ี กต 010/2558 
วนัท่ี 23 เมษายน 2558 

 
เร่ือง    แจ้งมติท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 31 
 
เรียน   กรรมการผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากดั (มหาชน)  ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 31 ในวนัท่ี 23 เมษายน 
2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยลัซตีิ ้ห้องป่ินเกล้า 1 ชัน้ 9 ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร โดยท่ีประชุมได้มีมติ ดงันี ้

วาระท่ี 1    รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 30 ซึง่ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้
อนมุตัิ     109,793,180 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.983    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ไม่อนมุตั ิ                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.000   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
งดออกเสียง      19,030  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.017   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
 
วาระท่ี 2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2557 
 
วาระท่ี 3   อนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
อนมุตัิ    109,793,180  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  96.983  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง 
ไม่อนมุตั ิ                 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.000  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง 
งดออกเสียง   19,030   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.017  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
 
วาระท่ี 4   อนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 จ านวน 0.20 บาท ต่อหุ้น จ านวน 121,500,000 
หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้  24,300,000 บาท ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ดงักลา่วจะจา่ยจากก าไรสะสม ซึง่เสยี
ภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรา ร้อยละ 25 และ 20 ตามล าดบั ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคลธรรมดามีสทิธิขอเครดติภาษีจาก
การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทวิแหง่ประมวลรัษฎากร รายละเอยีดการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2557 
สรุปได้ดงันี ้
ก าไรสะสม  อัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคล  จ านวน (บาท ต่อหุ้น)         จ านวนเงนิรวม (บาท) 
ปี 2552                          25%                               0.05                                  6,075,000 
ปี 2553                            25%                  0.02                         2,430,000 
ปี 2556    20%    0.13               15,795,000 
รวม        0.20                                   24,300,000  
คณะกรรมการได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 และปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2558 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
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ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงดงันี ้
อนมุตัิ    106,232,090  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  96,740   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ไม่อนมุตั ิ   3,561,100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    3.243    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
งดออกเสียง     19,020  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.017   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 

 
วาระท่ี 5 อนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนหนึง่คนใดดงัต่อไปนีข้อง บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท ประจ าปี 2558 
1. นางสาวสพุรรณี  ตริยานนัทกุล   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต     เลขท่ี 4498 หรือ 
2. นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขท่ี 4523 หรือ 
3. นางสาววธู  ขยนัการนาวี        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขท่ี 5423   

 
โดยก าหนดให้นางสาววธู ขยันการนาวี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท        
ในกรณีท่ีนางสาววธู  ขยนัการนาวี ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล  หรือนางชลรส สนัติ
อศัวราภรณ์ ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน  โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวน 1,080,000 บาท 
 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงดงันี ้
 
อนมุตัิ    109,793,190  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.983   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ไม่อนมุตั ิ                0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
งดออกเสียง    19,020  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.017   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
 
วาระท่ี 6    อนมุตัิการเลือกตัง้นายเชฐ  พฒันกลุ  กรรมการผู้จดัการ ซึง่ครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 
อนมุตัิ    109,653,590  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.856   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ไม่อนมุตั ิ        10,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.009   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
งดออกเสียง  148,620   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.135   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
 
อนมุตัิการเลือกตัง้นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ กรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ซึง่ครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

อนมุตัิ    109,783,190  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.974  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ไม่อนมุตั ิ        10,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.009   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
งดออกเสียง    19,020  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.017   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
 
รับทราบการเปล่ียนแปลงต าแหน่งของนายสจุิตร  ศรีเวทย์บดี จากกรรมการท่ีไมม่ีส่วนร่วมบริหารงาน เป็น
กรรมการบริหาร และการเปล่ียนต าแหน่งของนายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ จากกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน เป็น
กรรมการอสิระ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2558  
 



3 
 

รับทราบการครบก าหนดออกตามวาระจากการเป็นกรรมการบริหาร และเจตนารมณ์ทีจ่ะไมก่ลบัเข้าด ารงต าแหนง่ 
กรรมการของนายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2558 
 
อนมุตัิการเลือกตัง้นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส เป็นกรรมการ แทนนายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 
เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 
อนมุตัิ    109,783,190  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.974   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ไม่อนมุตั ิ        10,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.009   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
งดออกเสียง    19,020  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.017   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
 
วาระท่ี 7     รับทราบการลาออกของนายไซ จิน ล ูจากคณะกรรมการและต าแหนง่ประธานคณะกรรมการและอนมุตัิ
การแตง่ตัง้นายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต  เป็นกรรมการประธานคณะกรรมการแทนนายไซ จิน ล ูโดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 
24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 
อนมุตัิ    109,653,590  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.856   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ไม่อนมุตั ิ        10,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.009   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
งดออกเสียง  148,620 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.135   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
 
วาระท่ี 8     อนมุตัิการแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท โดยให้มีผลตัง้แต่
วนัท่ี 24 เมษายน 2558 เป็นดงันี ้
 
“นายเอียน  ร็อบบนิ แลมเบร์ิต, นางสาวแอนน่ี  โซเฟีย เวียร์แมน, นายสจุิตร  ศรีเวทย์บดี และนายเชฐ  พฒันกุล 
กรรมการสองในส่ีคนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนั  และประทบัตราส าคญัของบริษัท” 
 
ท่ีประชุมผุ้ ถือหุ้นอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 
อนมุตัิ    109,793,190  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.983   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ไม่อนมุตั ิ                  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.000   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
งดออกเสียง    19,020  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.017   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
 
วาระท่ี 9     อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558ในอตัราตามท่ีได้ก าหนดไว้ในตารางนี ้โดยเพิ่มจากปี 2557  
ประมาณร้อยละ 5 ในส่วนค่าเบีย้ประชมุยงัคงเหมือนเดิม 
 

ค่าตอบแทน 2558 
 

2557 

1.  ค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอสิระ 
- กรรมการบริหาร นายสจิุตร  ศรีเวทย์บดี 

(ต่อคน/ ปี) 
396,000 บาท 
396,000 บาท 
396,000 บาท 

(ต่อคน/ ปี) 
376,950 บาท 
376,950 บาท 
376,950 บาท 
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2.  ค่าเบีย้ประชมุ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอสิระ 
- กรรมการบริหาร นายสจิุตร  ศรีเวทย์บดี 

(ต่อคน/การประชมุ) 
7,000 บาท 
6,000 บาท 
6,000 บาท 
 

(ต่อคน/การประชมุ) 
7,000 บาท 
6,000 บาท 
 6,000 บาท 

 
 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงดงันี ้
อนมุตัิ    109,386,690   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.613   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ไม่อนมุตั ิ       275,900  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.251  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
งดออกเสียง   149,620   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.136   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
 
  
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายเชฐ พฒันกลุ) 
กรรมการผู้จดัการ 


