
            บริษัท    ไทยโพลอีะคริลคิ  จํากดั (มหาชน) 
                        THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ที่ กต. 15/2552 
 

วันที่ 27 เมษายน 2552 
 

เร่ือง   ขอแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน  
 

เรียน  กรรมการผูจัดการ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด ( มหาชน) ไดมีการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 25 ในวันที่ 27 เมษายน 2552 

เวลา 10.00 น. ณ หองบางกอกนอย โรงแรมรอยัลซิตี้  ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 

 นายสุจิตร ศรีเวทยบดี ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้ :- 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 
 

วาระที่ 2  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2551 

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2551 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผลประจําป  2551  

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2551 ในอัตรา 4.- บาท ตอหุนจํานวน 

12,150,000 หุน  เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 48,600,000.- บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลใน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552   และกําหนดวันจายเงินปนผล

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 
 

วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2552 

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง บริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทประจําป 2552 และแตงตั้งผูสอบบัญชี ดังนี้ :- 

 (1)  นายวิเชียร  กิ่งมนตรี         ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3977  

(2)  นายสมชาย  จินโนวาท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่        3271  

             (3)  นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล      ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่       4174  

โดยกําหนดใหนายวิเชียร  กิ่งมนตรี  เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและ

เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท โดยมีคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2552 เปนเงินจํานวน 

1,200,000.- บาท  
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วาระที่ 6 พิจารณาลดจํานวนกรรมการบริษัทจาก 11 ทาน คงเหลือ 9 ทาน 

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการลดจํานวนกรรมการบริษัทจาก 11 ทาน คงเหลือ 9 ทาน 
 

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามขอบังคับขอ 22 ของบริษัท  

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหเลือกตั้งกรรมการดังตอไปนี้กลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 

1. นายสุจิตร  ศรีเวทยบดี 

2. นายเล ชุง  เลียว 

3. นาย แจน แดม ปเดอรเซน 

4. นายโจนี่  อาซิคายเน็น 

นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบการลาออกของนายธเนตร  ขําเชิดชูไชย และนายนีล ลอซ่ัน เซเยอรส จากการเปน

กรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2552  
 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน

บริษัท เปนดังนี้ 

“นายเอียน แลมเบิรต นายสุจิตร ศรีเวทยบดี นายแจน แดม ปเดอรเซน นายโจนี่ อาซิคายเน็น นายไซ จิน ลู 

และนายเล ชุง เลียว กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท แตทั้งนี้ 

นายแจน แดม ปเดอรเซน และนายโจนี่ อาซิคายเน็น ไมสามารถลงลายมือชื่อรวมกันได และนายสุจิตร ศรีเวทย

บดี ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท ในเอกสารที่ยื่นตอกระทรวงพาณิชย กรมศุลกากร 

กรมสรรพากร กรมที่ดิน องคการบริหารสวนตําบล สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กระทรวงแรงงาน ศูนยบริการวีซา

และใบอนุญาตทํางาน สํานักงานประกันสังคม คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย” 
 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการอิสระ ประจําป 2552 

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการอิสระ ประจําป  2552 โดยใหเพิ่มจากเดิมทานละ 

286,650.- บาท ตอป เปนทานละ 298,116.- บาท ตอป ในสวนคาเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบยังคง

เหมือนเดิม เปนครั้งละ 6,000.- บาท และ 7,000.- บาท สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ  
 

วาระที่  10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

  ไมมีผูใดซักถาม  ประธานจึงปดประชุมเวลา 11.30 น. 

 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายสุจิตร  ศรีเวทยบดี) 

กรรมการผูจัดการ 

ทําหนาที่ในนามประธานคณะกรรมการ 


	                        THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED 

