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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) 
หนังสือนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

ครัง้ที่ 35 
วันที่ 24 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 น. 

ณ โรงแรมเอสด ีอเวนิว ห้องจติรลดำ ชัน้ 2 
ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 

  
 
 
 

 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุ 
โปรดน าหนงัสอืนดัประชมุ หรือหนงัสอืมอบฉนัทะมาด้วย 
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 วนัท่ี 1 เมษายน 2562 
 

เร่ือง:  ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 35 
 

เรียน:  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ากดั (มหาชน) 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย: 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 34 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 
 2. รายงานประจ าปี 2561 
 3. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่

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

  
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 35               ใน

วนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชัน้ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบาง
พลดั กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

 
วำระที่ 1            พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  34 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่  27 

เมษำยน 2561 
 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 34 ได้จัดขึน้ที่โรงแรมรอยลัซิตี ้ห้องบางกอกน้อย 1 ชัน้ 3 ถนน
บรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 และมี
การจดัท ารายงานการประชมุภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้จดัสง่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
 
(รายละเอียดปรากฏในส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 1) 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครัง้ที่ 34               
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 

     
วำระที่ 2   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2561 
 

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา ในรอบปี 2561 
 
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ตามสิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 2) 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 
วำระที่ 3   พิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงนิส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
     

งบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามที่
แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2561 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ตาม สิง่
ทีส่ง่มาด้วย ล าดบัท่ี 2 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
    
วำระที่ 4   พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2561 
 

บริษัทได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามมาตรา 
116 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไมต้่องตัง้ทนุส ารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามอตัราที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิเป็นคราว ๆ ไป 

 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้าย ประจ าปี 2561 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ใน
อตัรา 0.45 บาท ตอ่หุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 54,675,000 บาท การเสนอ
จ่ายเงินปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัท   การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 จะจ่ายจาก
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ก าไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามี
สทิธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร  
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 สรุปได้ดงันี ้

 
    ก ำไรสะสม อัตรำภำษีเงนิได้นิติบุคคล เงนิปันผล (บำท/หุ้น) จ ำนวน (บำท) 

     ปี 2561                   ร้อยละ 20 0.45 54,675,000 
 

คณะกรรมการได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 และปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
 
(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฎในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ตามสิ่งที่สง่
มาด้วย ล าดบัท่ี 2) 

 
ทัง้นี ้ ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา มีดงันี ้

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล    ปี 2561   ปี 2560  

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) (39,063,110) 62,836,821 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 121,500,000 121,500,000 
3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.45 0.80 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 54,675,000 97,200,000 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงิน

ปันผล ประจ าปี 2561 ในอตัรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
54,675,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้    
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทวิแหง่ประมวลรัษฎากร  
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และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 และปิดสมดุทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

 
วำระที่ 5   พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ผู้สอบบญัชีรายเดิม 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 เนื่องจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด มีมาตรฐาน
การท างาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบตัิงานร่วมกบัพนกังานของบริษัทได้ดี  ทัง้นี ้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้มอบหมายให้บคุคลหนึง่บคุคลใดดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 
1.        นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที ่4498 หรือ 
2.        นายปรีชา อรุณนารา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่5800 หรือ 
3.        นางสาววธู ขยนัการนาว ี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5423  

 
โดยก าหนดให้นางสาววธู  ขยนัการนาวี ซึง่ได้ให้ด าเนินการในฐานะผู้สอบบญัชีของบริษัทมาเป็น
ระยะเวลา 4 ปีแล้ว (ตัง้แตปี่ 2558) เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัท ในกรณีที่นางสาววธู  ขยันการนาวี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสพุรรณี     
ตริยานันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทแทน  

 
ทัง้นี ้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 1,290,000 บาท (อัตรา
เดียวกนักบัปี 2561) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักลา่วยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
อาจเกิดขึน้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าสง่เอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกบับริษัท ตามยอด
คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง  

 
ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ และ /หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท/
ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ บุคคลหนึ่งบุคคลใด
ดงัตอ่ไปนีแ้หง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 

 
1.  นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที ่4498 หรือ 
2.  นายปรีชา อรุณนารา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่5800 หรือ 
3.  นางสาววธู ขยนัการนาว ี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5423  
 

โดยก าหนดให้นางสาววธู  ขยันการนาวี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ      
งบการเงินของบริษัท  ในกรณีที่นางสาววธู  ขยันการนาวี  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้       
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน  

 
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2562 เป็นเงินจ านวน 1,290,000 บาท (อตัราคา่บริการเดียวกนักบัปี 2561) โดยไมม่ีคา่บริการอื่น 
ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร 
และคา่ถ่ายเอกสาร ซึง่จะเรียกเก็บกบับริษัท ตามยอดคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง  

 
วำระที่ 6        พิจำรณำและเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  
 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบงัคบัของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดงันี ้

 
 “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้า
จ านวนกรรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่
ในสาม 
 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับ
สลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออก
จากต าแหนง่ 
 
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระในข้อนี ้อาจได้รับเลอืกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้”  
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 กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้ได้แก่ 

 
1. นายรักชยั สกลุธีระ รองกรรมการผู้ จัดการ/ ผู้ อ านวยการฝ่ายบัญชีและ

การเงิน 
2. นายอนพุนัธ์ กิจนจิชีวะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารและคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยให้มีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2562 

 
กรรมการดงัตอ่ไปนี ้ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

1. นายรักชยั สกลุธีระ  รองกรรมการผู้จดัการ/ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
   และการเงิน  

2. นายอนพุนัธ์ กิจนจิชีวะ   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  
 โดยในปี  2561 กรรมการทัง้สองท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (4 ครัง้) และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (4 ครัง้) ทกุครัง้ 

 
คณะกรรมการบริษัทโดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ากรรมการทัง้สองท่านข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิสงู และจากผลการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา  จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 35 แต่งตัง้
กรรมการทัง้สองทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 
เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญ
ชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท   ตัง้แตว่นัท่ี 
11 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 
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คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่
เปิดเผยในรายงานประจ าปี 2561 หวัข้อการจดัการ ข้อ ข. เร่ืองการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
และหวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ ข้อ 5.3 เร่ืองคณุสมบตัิกรรมการบริษัท 
 
จากหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาดงักลา่ว คณะกรรมการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาและแต่งตัง้กรรมการรายใหม่แทนกรรมการรายเดิมที่
ลาออก ซึ่งกรรมการรายใหม่เป็นผู้ มีคุณสมบัติสูงและมีประสบการณ์อันมีค่าอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 35 
พิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้นายได โอยามะ ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน แทนที่นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์ ตามความประสงค์ที่จะไม่
ขอกลบัเข้าเป็นกรรมการหลงัจากการออกตามวาระ  มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2562   
 
(ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่ใหมแ่ละกรรมการท่ีจะได้รับแตง่ตัง้ ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 3) 
 
นอกจากนัน้ นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และนายทาโมสึ ทามากิ กรรมการบริหาร (ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2562) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท
และจากต าแหน่งทัง้หมดของบริษัท ดงันัน้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จดัการเพื่อด าเนินงานแทนท่ีกรรมการท่ีลาออก ปรากฏรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1.  แต่งตัง้นายเจษฎา ว่องวฒันะสนิ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แทนที่นายกุลเวช เจนวฒันวิทย์ ท่ีลาออก
จากต าแหน่ง มีผลตัง้แต่วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า
นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง     

 
2.  แต่งตัง้ นายอดมั โจนาธาน สโลน ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน 

แทนที่นายทาโมส ึทามากิ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2562 
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3.  แต่งตัง้นายรักชัย สกุลธีระ ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้ จัดการ ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้จดัการชัว่คราวจนกระทัง่จะได้แจ้งตอ่ไป  

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการ เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1. อนมุตัิให้จะเสนอให้ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระดงัตอ่ไปนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 นายรักชยั สกลุธีระ รองกรรมการผู้ จัดการ / เลขานุการบ ริ ษัท 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
นายอนพุนัธ์ กิจนจิชีวะ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. รับทราบการพ้นจากต าแหน่งตามวาระของคณะกรรมการบริษัทและความประสงค์ของ  
นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ ที่จะไม่กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตัง้แต่วันที่  
24  เมษายน  2562  และแต่งตัง้นายได โอยามะ เป็น เป็นกรรมการที่ไมใ่ช่กรรมการบริหาร / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แทนที่นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ มีผลตัง้แต่วนัที่ 24 
เมษายน  2562  

3. รับทราบการลาออกของนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ และแต่งตัง้ นายเจษฎา ว่องวฒันะสิน 
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน  ตัง้แตว่นัท่ี  22  กมุภาพนัธ์  2562      

4. รับทราบการลาออกของนายทาโมส ึทามากิ และแต่งตัง้นายอดมั โจนาธาน สโลน เพื่อด ารง
ต าแหนง่กรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการบริหารงาน  ตัง้แตว่นัท่ี  21  มีนาคม 2562  

5. รับทราบการแตง่ตัง้นายรักชยั สกุลธีระ เพื่อด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการของบริษัท ผู้
ซึง่จะปฏิบตัิหน้าที่กรรมการผู้จดัการชัว่คราว 

 
วำระที่ 7   พิจำรณำและอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2562 
 

คณะกรรมการโดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาความ
เหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางด้านลา่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการทและค่าเบีย้ประชุมของกรรมการอิสระที่เสนอส าหรับปี 2562 จะยงัคงใช้
อตัราเดียวกนักบัอตัราคา่ตอบแทนในปี 2561 ตามตารางด้านลา่ง 
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คา่ตอบแทน 2562 2561 
1.  คา่ตอบแทนกรรมการอิสระ  437,000 บาท / คน / ปี 437,000 บาท / คน / ปี 

2.  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย 
-  ประธาน 
-  สมาชิก 

 
10,000 บาท / คน / การประชมุ 
8,000 บาท / คน / การประชมุ 

 
10,000 บาท / คน / การประชมุ                    
8,000 บาท / คน / การประชมุ 

 
คณะกรรมการได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2561 หวัข้อการจัดการ ข้อ ค. เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และหวัข้อการ
ก ากบัดแูลกิจการ ข้อ 5.3 เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ 

 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2562 ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางข้างต้น  

 
วำระที่ 8   สัญญำจ้ำงที่ปรึกษำอิสระ  
 

บริษัทโดยคณะกรรมการได้ตดัสนิใจวา่จ้างนายสจิุตร ศรีเวทย์บดี เป็นท่ีปรึกษาอิสระของบริษัท มี
ผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทราบเร่ืองสญัญาจ้างที่ปรึกษาอิสระที่ท า
ขึน้ระหวา่งบริษัท และนายสจิุตร ศรีเวทย์บดี 
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วำระที่ 9    พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำม)ี 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสจิุตร ศรีเวทย์บด)ี 
              กรรมการผู้จดัการ 

 
คณะกรรมการได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 35 ในวนัที่ 11 มีนาคม 2562 

และให้ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562  เพื่อก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมสีทิธิรับเงินปันผล และให้ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลา  ดหลักทรัพย์และก าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 
พฤษภาคม 2562 

 
จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นทกุท่านเข้าร่วมประชุมตามก าหนด วนั เวลา และสถานที่ ดงักลา่วข้างต้น โดยบริษัทเปิดให้

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 35 ตัง้แตเ่วลา 10.00 น. หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วย
ตนเอง และประสงค์จะแตง่ตัง้ตวัแทนเข้าร่วมประชมุ ขอได้โปรดกระท าการมอบฉนัทะโดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะดงัปรากฏในสิ่ง
ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 7 

 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  และประสงค์จะแต่งตัง้กรรมการผู้จดัการหรือกรรมการอิสระ

ของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการออกเสยีงลงคะแนน สามารถดรูายช่ือพร้อมประวตัิโดยสงัเขปดงัปรากฎในสิง่ที่สง่มาด้วย 
ล าดบัท่ี 4  


