
          บริษัท    ไทยโพลอีะคริลคิ  จ ากดั    (มหาชน) 
                            THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ที่ กต002/2558 

วนัท่ี  25 กมุภาพนัธ์  2558 
 

เร่ือง     การจ่ายเงินปันผลและก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

เรียน   กรรมการผู้จดัการ  
            ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 
ได้มีมตใินเร่ืองส าคญัดงันี ้  
 

1. เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตังิบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 
 

2. เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557  
ในอตัรา 0.20 บาท ตอ่หุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น เป็นเงินทัง้สิน้  24,300,000 บาท  
การจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2557 ดงักลา่วจะจ่ายจากก าไรสะสม ซึง่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรา 
ร้อยละ 25 และ 20 ตามล าดบั ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคลธรรมดามีสทิธิขอเครดติภาษีจากการจ่ายเงิน 
ปันผลดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจา่ยเงินปันผลประจ 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 
  
เงินปันผลในอตัรา 0.20 บาทตอ่หุ้น จะจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี  21 พฤษภาคม 2558 หลงัจากได้รับการ
อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว  
 

3. เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนหนึง่คนใดดงัตอ่ไปนีข้อง
บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2558 
1. นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   เลขที ่4498 หรือ 
2. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที ่4523 หรือ 
3. นางสาววธู  ขยนัการนาว ี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที่ 5423  
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โดยก าหนดให้นางสาววธู  ขยนัการนาวี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท        ในกรณีที่นางสาววธู  ขยนัการนาวี ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล 
หรือนางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน 
โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 เป็นเงินจ านวน 1,080,000 บาท 
 

4. เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
4.1 การเลอืกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระดงัตอ่ไปนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่  

1. นายเชฐ  พฒันกลุ    
2. นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ 

   4.2 แจ้งการเปลีย่นแปลงต าแหนง่ของนายสจิุตร ศรีเวทย์บดี จากกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน (Non-
Executive Director) เป็นกรรมการบริหาร (Executive Director) และการเปลีย่นแปลงต าแหนง่ของ 
นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ จากกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน (Non-Executive Director)  เป็นกรรมการ
อิสระ (Independent Director) โดยให้มีผลตัง้แตว่นัที่ 23 เมษายน 2558 เพื่อให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
รับทราบ 

4.3 รับทราบการครบก าหนดออกตามวาระ และเจตนารมณ์ทีจ่ะไมก่ลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของนาย
ฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 เมษายน 2558 

4.4 แตง่ตัง้นายเบน ฮาร์ริส เป็นกรรมการแทนนายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 เมษายน 
2558 

 
5.    เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซึง่มี 

อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 เมษายน 2558 เป็นดงันี ้
“นายไซ จิน ล,ู นางสาวแอนน่ี โซเฟีย เวยีร์แมน, นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี และนายเชฐ พฒันกลุ กรรมการสอง
ในสีค่นนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

 
6.     เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ในอตัราตามที่ได้

ก าหนดไว้ในตารางด้านลา่ง โดยเพิ่มจาก ปี 2557 ประมาณร้อยละ 5  ในสว่นคา่เบีย้ประชมุยงัคงเหมือนเดิม 
คา่ตอบแทน 2558 

 
2557 

1.  คา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริหาร นายสจิุตร  ศรีเวทย์บดี 

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

(ตอ่คน/ ปี) 
376,950 บาท 
376,950 บาท 
376,950 บาท 

2.  คา่เบีย้ประชมุ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริหาร นายสจิุตร  ศรีเวทย์บดี 

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

(ตอ่คน/การประชมุ) 
7,000 บาท 
6,000 บาท 
6,000 บาท  
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7. ก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 31  ในวนัท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม    
รอยลัซิตี ้ห้องป่ินเกล้า 1  ชัน้ 9 ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  
 

8. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 12 มีนาคม 2558 และให้ปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 

 
9. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558  และให้ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน

หุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2558 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 

 
10. รับทราบวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับ

การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
 

11. อนมุตัิวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 31 ดงัตอ่ไปนี ้
วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 30 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน  
                 2557 
วาระท่ี 2    รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2557 
วาระท่ี 3    พิจารณาและอนมุตังิบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
วาระท่ี 4    พิจารณาและอนมุตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 
วาระท่ี 5    พิจารณาและอนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 

      วาระท่ี 6    พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
วาระท่ี 7 พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทน

บริษัท 
วาระท่ี 8 พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
วาระที่ 9    พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

      

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 
 

(นายเชฐ พฒันกลุ) 
กรรมการผู้จดัการ 

 


