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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน) 
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ครัง้ที่ 32 
วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. 

ณ โรงแรมรอยัลซิตี ้ห้องบางกอกน้อย ชัน้ 3 
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

  
 
 

 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุ 
โปรดน าหนงัสอืนดัประชมุ หรือหนงัสอืมอบฉนัทะมาด้วย 



วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
 

เร่ือง                   :  ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 32 
 

เรียน                  :  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ากดั (มหาชน) 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย    :  1.   ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 31 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2558 
2.   รายงานประจ าปี 2558 
3.  ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่  

ใหม ่และประวตัิโดยสงัเขปของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม่ 
4.  ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
5.  ค านิยามกรรมการอิสระ 
6.  ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
8.  เอกสารและหลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
9.  แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
  

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ากดั (มหาชน) ได้มมีติให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่32ในวนัท่ี 26 
เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยลัซิตี ้ห้องบางกอกน้อย ชัน้ 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

 
วาระที่ 1            พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 31 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  23 

เมษายน 2558 
 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 31 ได้จดัขึน้ท่ีโรงแรมรอยลัซติี ้ห้องป่ินเกล้า 1 ชัน้ 9 ถนนบรม
ราชชนน ีแขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2558 และมีการ
จดัท ารายงานการประชมุภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น พร้อมทัง้จดัสง่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
(รายละเอียดปรากฏในส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 1) 



 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่  31               
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2558 

              
วาระที่ 2   รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 
 

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา ในรอบปี 2558 
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ตามสิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 2) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 
วาระที่ 3   พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
     

งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามที่
แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2558 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ตามสิง่
ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 2 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

    
วาระที่ 4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 
 

บริษัทได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามมาตรา 
116 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไมต้่องตัง้ส ารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติมอกี 

 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามอตัราที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิเป็นคราว ๆ ไป 

 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2558 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอตัรา 0.40 
บาท ต่อหุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 48,600,000 บาท การจ่ายเงินปันผล



ประจ าปี 2558 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ทัง้นี ้ผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นบคุคลธรรมดามีสทิธิขอเครดิตภาษีจากการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทวิ
แหง่ประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 สรุปได้ดงันี ้

 

      ก าไรสะสม       อัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคล      จ านวน (บาทต่อหุ้น)         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 

 
คณะกรรมการได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2559 
(รายละเอียดการจา่ยเงินปันผลปรากฎในงบการเงินซึง่อยูใ่นรายงานประจ าปี 2558 ตามสิง่ที่สง่
มาด้วย ล าดบัท่ี 2) 

 
ทัง้นี ้ ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา มีดงันี ้

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 (ปีที่เสนอ) ปี 2557 (ปีที่ผา่นมา) 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 62,140,210.48 31,418,858 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 121,500,000 121,500,000 
3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.40 0.20 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 48,600,000 24,300,000 
5.  สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 78.21 77.34 

 
 
 
 
 
 



ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงิน 
ปันผล ประจ าปี 2558 ในอตัรา 0.40 บาท ต่อหุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
48,600,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคลในอตัราร้อยละ 20 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคลธรรมดามีสทิธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงิน
ปันผลดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทวิแหง่ประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2558 สรุปได้ดงันี ้

 

ก าไรสะสม       อัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคล      จ านวน (บาทต่อหุ้น)         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 

 
และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี  10 พฤษภาคม 2559 และปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2559 

 
วาระที่ 5   พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ผู้สอบบญัชีรายเดิม 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 เนื่องจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด มีมาตรฐาน
การท างาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบตัิงานร่วมกบัพนกังานของบริษัทได้ดี โดยบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้มอบหมายให้บคุคนหนึง่บคุคนใดดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 

1.        นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที ่4498 หรือ 
2.        นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4523 หรือ 
3.        นางสาววธู  ขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5423  

 



โดยก าหนดให้นางสาววธู  ขยนัการนาวี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววธู  ขยนัการนาวี ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้นางสาว       
สพุรรณี ตริยานนัทกุล หรือนางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็น
เงินจ านวน 1,080,000 บาท ซึง่เทา่กบัปี 2558 

 

ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือทีเ่สนอมานัน้ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือ สว่นได้เสยีกบั บริษัท/
ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้บคุคนหนึง่บคุคนใด 

ดงัตอ่ไปนีแ้หง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 
 

1.  นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที ่4498 หรือ 
2.  นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4523 หรือ 
3.  นางสาววธู  ขยนัการนาว ี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5423  

 
โดยก าหนดให้นางสาววธู  ขยนัการนาวี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววธู  ขยนัการนาวี ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้นางสาว      
สพุรรณี ตริยานนัทกุล หรือนางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน  

 
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2559 เป็นจ านวน 1,080,000 บาท 

 
วาระที่ 6    รับทราบการลาออกของกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการคนใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 
 

นายเอยีน ร็อบบิน แลมเบิร์ต  ได้ลาออกจากคณะกรรมการ โดยมผีลตัง้แตว่นัท่ี 13 สงิหาคม 
2558  ซึง่จากหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการท่ีเปิดเผยในรายงานประจ าปี 2558 และ          
จากการพิจารณาคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ คณะกรรมการเห็นวา่         



นายทาโมส ึทามากิ  ซึง่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการเป็นผู้มี
ความสามารถและมคีณุสมบตัเิหมาะสมโดยความรู้และความสามารถของทา่นยอ่มก่อให้เกิด
ประโยชน์และมีคา่ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ จงึสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   
พิจารณาแตง่ตัง้นายทาโมส ึทามากิ เป็นกรรมการแทนนายเอยีน ร็อบบิน แลมเบิร์ต 

 
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
                                           1.  รับทราบการลาออกของนายเอยีน ร็อบบิน แลมเบิร์ต จากคณะกรรมการ โดยมีผลตัง้แต่ 

    วนัท่ี 13 สงิหาคม 2558   
      2. แตง่ตัง้นายทาโมส ึทามากิ เป็นกรรมการแทนนายเอยีน ร็อบบิน แลมเบิร์ต โดยให้มีผลตัง้แต่ 
                วนัท่ี 26 เมษายน 2559  

  (ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม่ 
  ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3) 
 

วาระที่ 7         พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 กรรมการหนึง่ในสามต้องออกตามวาระ ซึง่เป็นไป
ตามข้อบงัคบัของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดงันี ้

  “ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่หนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้า 
   จ านวนกรรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 
   หนึง่ในสาม 

 
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ ให้จบั 
 สลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออก 
  จากต าแหนง่ 

 
   กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระในข้อนี ้อาจได้รับเลอืกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้”  
 
 กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้ได้แก ่

 



1. นางสาวแอนน่ี โซเฟีย เวียร์แมน ประธานกรรมการ 
2. นายรักชยั สกลุธีระ  กรรมการบริหารงาน 
3. นายอนพุนัธ์ กิจนจิชีวะ            กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
และเพื่อเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท
เชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทตัง้แต่
วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 

 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่
เปิดเผยในรายงานประจ าปี 2558  หวัข้อการจดัการ ข้อ 2. เร่ืองการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
และหวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ ข้อ 5.3 เร่ืองคณุสมบตัิกรรมการบริษัทซึง่จากหลกัเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาดงักลา่วตลอดจนผลการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผา่นมา 
คณะกรรมการเห็นวา่กรรมการทัง้สามทา่นข้างต้น เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิสงู และมีประสบการณ์ทีม่ี
คา่อนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  ดงันัน้ จึงสมควรเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 32 แตง่ตัง้กรรมการทัง้สามทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระ
หนึง่ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิารเลอืกตัง้กรรมการท่ีครบ 
 ก าหนดออกตามวาระดงัตอ่ไปนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
 

1.  นางสาวแอนน่ี โซเฟีย เวียร์แมน            ประธานกรรมการ 
2.  นายรักชยั สกลุธีระ             กรรมการบริหารงาน 
3. นายอนพุนัธ์ กิจนจิชีวะ                       กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
(ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่ใหม ่ปรากฏในสิง่ที่      สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 3) 

 



วาระที่ 8   พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
 

คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ในอตัรา
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางด้านลา่ง โดยคา่ตอบแทนกรรมการอสิระ และกรรมการบริหารที่เสนอ
ใหมน่ี ้เพิ่มจาก ปี 2558 ประมาณร้อยละ 5 ในสว่นคา่เบีย้ประชมุยงัคงเหมือนเดิม 

 
ค่าตอบแทน 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  ศรีเวทย์บดี 

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

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

 
 

คณะกรรมการได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนตามทีเ่ปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2558 หวัข้อการจดัการ ข้อ 3. เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และหวัข้อการ
ก ากบัดแูลกิจการ ข้อ 5.8 เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 

2559 ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางข้างต้น  
 
 
 
 

 



วาระที่ 9    พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          (นายเชฐ พฒันกลุ) 
           กรรมการผู้จดัการ 
 

คณะกรรมการได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 32 ในวนัท่ี 14 มีนาคม 
2559 และให้ปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559  และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และให้ปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 
11 พฤษภาคม 2559 และก าหนดวนัจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

 
จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเข้าร่วมประชมุตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ี ดงักลา่วข้างต้น โดยบริษัท 

เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 32 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเอง  และประสงค์จะแตง่ตัง้ตวัแทนเข้าร่วมประชมุ ขอได้โปรดกระท าการมอบฉนัทะโดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะดงั
ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัที ่7 

 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  และประสงค์จะแตง่ตัง้กรรมการผู้จดัการหรือ 

กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการออกเสยีงลงคะแนน สามารถดรูายช่ือพร้อมประวตัิโดยสงัเขปดงัปรากฎใน
สิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 4  


