
          บริษัท    ไทยโพลอีะคริลคิ  จ ำกดั    (มหำชน) 
                            THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ที่ กต.003/2555 

วนัท่ี  27 กมุภาพนัธ์  2555  
 
เร่ือง     การจ่ายเงินปันผลและก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 
เรียน   กรรมการผู้จดัการ  
          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555 
ได้มีมตใินเร่ืองส าคญัดงันี ้  
 

1. อนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
2. เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 

ในอตัรา 4.50 บาท ตอ่หุ้น จ านวน 12,150,000 หุ้น เป็นเงินทัง้สิน้   54,675,000 บาท โดยจะจา่ยให้ผู้ ถือหุ้น
ในวนัท่ี  24 พฤษภาคม 2555 

3. เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัใิห้ บริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชี โดยบริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั ได้มอบหมายให้คนหนึง่คนใดดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท 
1. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต     เลขที ่3930 หรือ 
2. นายณรงค์ พนัตาวงษ์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที ่3315  หรือ 
3. นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที ่3844   
ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2555 เป็นจ านวน 
1,100,000 บาท 

4. เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบั
เข้าด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกครัง้ ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

1. นาย แจน แดม ปีเดอร์เซน่ 
2. นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ 
3. นางสาวเชาฉี จาง 

5.    เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการอิสระประจ าปี 2555 โดยเพิ่ม     
คา่ตอบแทนกรรมการอิสระจากทา่นละ 325,520 บาท ตอ่ปี เป็นทา่นละ 341,800 บาท ตอ่ปี โดยเพิ่มจาก  
ปีก่อนร้อยละ 5  ในสว่นคา่เบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบยงัคงเหมือนเดมิเป็นครัง้ละ 6,000  บาท และ 
7,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 
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6. ก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 28  ในวนัท่ี 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม    

รอยลัซิตี ้ห้องบางกอกน้อย ชัน้ 3 ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  
7. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 13 มีนาคม 2555 และให้ปิดสมดุ

ทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2555   

8. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555  และให้ปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี    
11 พฤษภาคม 2555 และก าหนดวนัจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2555 

9. อนมุตัิวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 28 ดงัตอ่ไปนี ้
วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 27 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน  
                 2554 
วาระท่ี 2    รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2554 
วาระท่ี 3    พิจารณาและอนมุตังิบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
วาระท่ี 4    พิจารณาและอนมุตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2555 
วาระท่ี 6    พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
วาระท่ี 7    พิจารณาและอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการอิสระประจ าปี 2555 
วาระท่ี 8    พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

       
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

(นายสจิุตร  ศรีเวทย์บด)ี 
กรรมการผู้จดัการ 

 


