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

ที่ กต  012/2559 
 

วนัท่ี 26 เมษายน 2559 
 

เร่ือง    แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 32 
 
เรียน   กรรมการผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ากดั (มหาชน)  ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 32 ในวนัท่ี 26 เมษายน 
2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยลัซิตี ้ห้องบางกอกน้อย  ชัน้ 3 ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชมุได้มีมติ ดงันี ้

 

วาระท่ี 1    รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่31 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสยีง
ดงันี ้
อนมุตัิ   104,045,010   เสยีง  คดิเป็นร้อยละ   99.838    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
ไมอ่นมุตั ิ         2,500   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.002   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง 166,300  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ       0.160   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
 
วาระท่ี 2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558  โดยไมม่ีการลงคะแนนในวาระนี ้
 
วาระท่ี 3   อนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
อนมุตัิ    103,540,910  เสยีง  คดิเป็นร้อยละ  99.354  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
ไมอ่นมุตั ิ          2,500  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.002  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง   670,400   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.643  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
 
วาระท่ี 4   อนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2558 จ านวน 0.40 บาท ตอ่หุ้น จ านวน 121,500,000 
หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้  48,600,000 บาท ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ดงักลา่วจะจา่ยจากก าไรสะสม ซึง่เสยี
ภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรา ร้อยละ  20  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคลธรรมดามีสทิธิขอเครดิตภาษีจากการจา่ยเงินปันผล
ดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทวิแหง่ประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 สรุปได้ดงันี ้
ก าไรสะสม  อัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคล  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  
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คณะกรรมการได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2559 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้
อนมุตัิ    104,078,310  เสยีง  คดิเป็นร้อยละ  99.870   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
ไมอ่นมุตั ิ          2,500  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.002   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง  133,000  เสยีง  คดิเป็นร้อยละ    0.128   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 

 
วาระท่ี 5 อนมุตัิการแตง่ตัง้บคุคนหนึง่บคุคนใดดงัตอ่ไปนีข้อง บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท ประจ าปี 2559 
1. นางสาวสพุรรณี  ตริยานนัทกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต     เลขที ่4498 หรือ 
2. นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที ่4523 หรือ 
3. นางสาววธู  ขยนัการนาวี        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที ่5423   

 
โดยก าหนดให้นางสาววธู ขยนัการนาวี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท        
ในกรณีที่นางสาววธู  ขยนัการนาวี ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล หรือนางชลรส สนัติ
อศัวราภรณ์ ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน  โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวน 1,080,000 บาท 
 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้
อนมุตัิ    104,078,310  เสยีง  คดิเป็นร้อยละ   99.870  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
ไมอ่นมุตั ิ          2,500  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.002   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง  133,000  เสยีง  คดิเป็นร้อยละ     0.128   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
 
วาระท่ี 6    รับทราบการลาออกของนายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต  จากคณะกรรมการ และ อนมุตักิารแตง่ตัง้นายทาโมส ึ
ทามากิ เป็นกรรมการแทนนายเอยีน ร็อบบิน แลมเบิร์ต  โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 26 เมษายน 2559 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้
อนมุตัิ    104,073,510  เสยีง  คดิเป็นร้อยละ  99.865   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
ไมอ่นมุตั ิ                  0  เสยีง  คดิเป็นร้อยละ   0.000   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง  140,300   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.135   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
วาระท่ี 7    อนมุตัิการเลอืกตัง้นางสาวแอนน่ี โซเฟียร์ เวียร์แมน  ประธานกรรมการ ซึง่ครบก าหนดออกตามวาระกลบั
เข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
อนมุตัิ    104,073,510  เสยีง  คดิเป็นร้อยละ  99.865  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
ไมอ่นมุตั ิ                  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.000   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง  140,300  เสยีง  คดิเป็นร้อยละ    0.135   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
 
อนมุตัิการเลอืกตัง้นายรักชยั  สกลุธีระ  กรรมการบริหารงาน  ซึง่ครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีก 
วาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
อนมุตัิ    104,073,510  เสยีง  คดิเป็นร้อยละ  99.865  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
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ไมอ่นมุตั ิ                  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.000   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง  140,300  เสยีง  คดิเป็นร้อยละ    0.135   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
 
อนมุตัิการเลอืกตัง้นายอนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ  กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่ครบก าหนดออกตาม
วาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
อนมุตัิ    104,073,510  เสยีง  คดิเป็นร้อยละ  99.865  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
ไมอ่นมุตั ิ                  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.000   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง  140,300  เสยีง  คดิเป็นร้อยละ    0.135   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
 
วาระท่ี 8     อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางด้านลา่งนี ้โดยเพิม่จากปี 
2558  ประมาณร้อยละ 5 ในสว่นคา่เบีย้ประชมุยงัคงเหมือนเดมิ 
 

คา่ตอบแทน 2559 2558 
 

1.  คา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริหาร นายสจิุตร  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 
- กรรมการบริหาร นายสจิุตร  ศรีเวทย์บด ี

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

 

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

 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้
อนมุตัิ    104,077,270   เสยีง  คดิเป็นร้อยละ  99.869   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
ไมอ่นมุตั ิ          3,500  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.003  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง   133,000 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ      0.128   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายเชฐ พฒันกลุ) 
กรรมการผู้จดัการ 


