
          บริษัท    ไทยโพลอีะคริลคิ  จ ากัด    (มหาชน) 
                            THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ท่ี กต003/2559 

วนัท่ี  25 กมุภาพนัธ์  2559 
 

เร่ือง     การจ่ายเงินปันผลและก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
 

เรียน   กรรมการผู้จดัการ  
            ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
ได้มีมติในเร่ืองส าคญัดงันี ้  
 

1. เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนมุตังิบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 

2. เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนมุตักิารจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558  
ในอตัรา 0.40 บาท ตอ่หุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้  48,600,000 บาท การจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2558 ดงักลา่วจะจ่ายจากก าไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลในอตัราร้อยละ 20 ทัง้นี ้         
ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นบคุคลธรรมดามีสทิธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทวแิห่ง
ประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 สรุปได้ดงันี ้
 

ก าไรสะสม        อัตราภาษีเงนิได้นิตบิุคคล  จ านวน (บาท ต่อหุ้น)         จ านวนเงนิรวม (บาท) 
ปี 2556                               20%                                   0.15                                    17,622,461.32 
ปี 2557   20%       0.25   30,977,538.68 
รวม       0.40   48,600,000.00 
เงินปันผลในอตัรา 0.40 บาทตอ่หุ้น จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวนัท่ี  23 พฤษภาคม 2559 หลงัจากได้รับการ
อนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นแล้ว  

3. เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนีข้อง
บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2559 
1. นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   เลขท่ี 4498 หรือ 
2. นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขท่ี 4523 หรือ 
3. นางสาววธ ู ขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขท่ี 5423  
โดยก าหนดให้นางสาววธ ู ขยนัการนาวี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัท  ในกรณีท่ีนางสาววธ ู ขยนัการนาวี ไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล หรือ
นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ์ ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน โดย
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นเงินจ านวน 1,080,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปี 2558 
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4. เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนมุตักิารแตง่ตัง้นายทาโมส ึทามากิ เป็นกรรมการแทนนายเอียน   
ร็อบบนิ แลมเบร์ิต   

5. เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนมุตักิารเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระดงัตอ่ไปนี ้
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

1. นางสาวแอนน่ี  โซเฟีย เวียร์แมน ประธานคณะกรรมการ 
2. นายรักชยั  สกลุธีระ   กรรมการบริหารงาน 
3. นายอนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ            กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ในอตัราตามท่ีได้
ก าหนดไว้ในตารางด้านลา่ง โดยเพิม่จากปี 2558 ประมาณร้อยละ 5  ในสว่นคา่เบีย้ประชมุยงัคงเหมือนเดมิ 

 
คา่ตอบแทน 2559 

 
2558 

 
1.  คา่ตอบแทน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริหารงาน 
(นายสจุิตร  ศรีเวทย์บดี) 

(ตอ่คน/ ปี) 
416,000 บาท 
416,000 บาท 
416,000 บาท 

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

2.  คา่เบีย้ประชมุ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริหารงาน 
(นายสจุิตร  ศรีเวทย์บดี) 

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

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

 
7. ก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 32  ในวนัท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม    

รอยลัซิตี ้ห้องบางกอกน้อย ชัน้ 3  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  
8. ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 32  ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 และให้ปิด

สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 

9. ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559  และให้ปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 

       11 พฤษภาคม 2559 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23  พฤษภาคม 2559 
10. รับทราบวา่ไมมี่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับ

การพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
11. อนมุตัวิาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 32 ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1    พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 31 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน  
                 2558 
วาระท่ี 2    รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 
วาระท่ี 3    พจิารณาและอนมุตังิบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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วาระท่ี 4    พจิารณาและอนมุตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 
วาระท่ี 5    พจิารณาและอนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 
วาระท่ี 6 พจิารณาและอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการคนใหมแ่ทนกรรมการท่ีลาออก 

              วาระท่ี 7    พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
วาระท่ี 8 พจิารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
วาระท่ี 9    พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

(นายเชฐ พฒันกลุ) 
กรรมการผู้จดัการ 

 


