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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหำชน) 
หนังสือนัดประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้น 

ครังที 36 

วันท ี23 เมษำยน 2563 เวลำ 10.00 น. 

ณ โรงแรมเอสด ีอเวนิว ห้องปินเกล้ำ ชัน 3 

ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 
  

 

 

 

 
เพอืความสะดวกในการลงทะเบียน 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีมาประชุม 
โปรดนาหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะมาดว้ย 
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 วันที 1 เมษายน 2563 
 

เรอืง:  ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 36 
 

เรียน:  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จากัด (มหาชน) 
 

สิงทส่ีงมาดว้ย: 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครงัที 35 ซงึประชุมเมอืวันที 24 เมษายน 2562 
 2. รายงานประจาปี 2562 
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทคีรบกาหนดออกตามวาระและไดรั้บการเสนอชือกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่  
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู ้ถือหุ้น 
 5. คานิยามกรรมการอิสระ ซงึเป็นไปตามนิยามของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเกยีวข้องกับการประชุมผู ้ถือหุ้น 
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์าหนด 
 8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 9.  การใช้รหัสคิวอาร ์(QR CODE) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี  
 10. นโยบายและมาตราการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID - 19 
 11. แผนทีสถานทจีัดประชุม 

  
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครังท ี36 ในวันท ี 

23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปินเกล้า ชนั 3 ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี 

 
วำระท ี1            พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครังที 35 ซึงประชุมเมือวันที 24

เมษำยน 2562 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี35 ได ้จัดขนึทีโรงแรมโรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชัน  
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  เมือวันที  เมษายน  
และมีการจัดทารายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พรอ้มทังจัดส่ง
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีกฎหมายกาหนดแลว้ 
 
(รายละเอียดปรากฏในสาเนารายงานการประชุมตามสิงทีส่งมาดว้ย ลาดับที 1) 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครังที 35               
ซงึประชุมเมอืวันที 24 เมษายน 2562 

     
วำระท ี2   รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ประจำปี 2562 

 
บริษัทไดส้รุปผลการดาเนินงานทีผ่านมา ในรอบปี 2562 
 
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ตามสิงทีส่งมาดว้ย ลาดับที 2) 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2562 ให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ  
 
วำระท ี3   พิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงนิสำหรับรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัท ี31 ธันวำคม 2562 

     
งบการเงินสาหรับรอบปีบัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซงึผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแลว้ ตามที
แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2562 และไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิง
ทีส่งมาดว้ย ลาดับที 2 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับรอบปีบัญชีสินสุด        

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
    
วำระท ี4   พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2562 

 

บริษัทได ้จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไว้ครบจานวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 
116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 แลว้ ดังนัน บริษัทจึงไม่ตอ้งตงัทุนสารอง
ตามกฎหมายเพิมเติมอีก 

 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราทผูี้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป 

 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ประจาปี 2562 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ใน
อัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จานวน 121,500,000 หุ ้น รวมเป็นเงินทงัสิน 54,675,000 บาท การเสนอ
จ่ายเงินปันผลครังนีเป็นไปตามนโยบายของบริษัท การจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 จะจ่ายจาก
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กาไรสะสม ซงึเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทงันี ผูถื้อหุ ้นซงึเป็นบุคคลธรรมดามี
สิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไดต้ามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 สรุปไดด้ังนี 

 
    กำไรสะสม อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล เงินปันผล (บำท/หุ้น) จำนวน (บำท) 

     ปี 2562                   รอ้ยละ 20 0.45 54,675,000 
 

คณะกรรมการไดก้าหนดรายชือผู้ถือหุ้นทมีีสิทธิร ับเงินปันผลในวันท ี7 พฤษภาคม 2563 และปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือรวบรวมรายชอืตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์และกาหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที 21 พฤษภาคม 2563 
 
(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฎในงบการเงินซงึอยู่ในรายงานประจาปี 2562 ตามสิงทีส่ง
มาดว้ย ลาดับที 2) 

 
ทงัน ี ข ้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีทผีา่นมา มีดังนี 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร    เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ายเงิน

ปันผล ประจาปี 2562 ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จานวน 121,500,000 หุ ้น รวมเป็นเงินทังสิน 
54,675,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 จะจ่ายจากกาไรสะสม ซงึเสียภาษีเงินได้    
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ  20 ทังนี ผู้ถือหุ้นซึงเป็นบุคคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไดต้ามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร  

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล   ปี 2561    ปี 2562 

1.  กาไรสุทธิ (บาท) (39,063,110) 33,050,213 
2.  จานวนหุ้น (หุ ้น) 121,500,000 121,500,000 
3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.45 0.45 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทังสิน (บาท) 54,675,000 54,675,000 
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และกาหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที 7 พฤษภาคม 2563 และปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพือรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์และกาหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที 21 พฤษภาคม 2563 

 
วำระท ี5   พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตงัผู้สอบบัญชีและค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจำปี 2563 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2563 เนืองจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีมาตรฐาน
การทางาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได ้ดี ทงันี บริษัท 
สานกังาน อีวาย จากัด ไดม้อบหมายให้บุคคลหนึงบุคคลใดดังต่อไปนีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 
1.        นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที 4498 หรือ 
2.        นายปรีชา อรุณนารา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 5800 หรือ 
3.        นางสาววธู ขยันการนาวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 5423  

 
โดยกาหนดให้นางสาววธู  ขยันการนาวี ซึงไดใ้ห้ดาเนินการในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็น
ระยะเวลา 5 ปีแลว้ (ตงัแต่ปี 2558) เป็นผู ้ทาการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท ในกรณีทีนางสาววธู  ขยันการนาวี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให ้นางสาวสุพรรณี     
ตริยานันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ทาหน้าทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทแทน  

 
ทังนี กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 เป็นเงินจานวน 1,480,000 บาท (2562: 
1,290,000 บาท)  โดยไม่มีค่าบริการอืน ทงัน ีค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีอาจ
เกิดขึน เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึงจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอด
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง  

 
รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2563 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,290,000 บาท 1,480,000 บาท 

 
ทงันี  ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานนัไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง บุคคลหนึงบุคคลใด
ดังต่อไปนแีห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2563 

 
1.  นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที 4498 หรือ 
2.  นายปรีชา อรุณนารา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 5800 หรือ 
3.  นางสาววธู ขยันการนาว ี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 5423  
 

โดยกาหนดให้นางสาววธู  ขยันการนาวี เป็นผู้ทาการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ      
งบการเงินของบริษัท  ในกรณีทีนางสาววธู   ขยันการนาวี  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้      
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  หรือนายปรีชา อรุณนารา ทาหน้าทีตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน  

 
และเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 
2563 เป็นเงินจานวน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอืน ทงันี ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทีอาจเกิดขึน เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึงจะเรียกเก็บกับ
บริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง  

 
 
วำระท ี6        พิจำรณำและเลือกตงักรรมกำรแทนกรรมกำรทอีอกตำมวำระ  

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 กรรมการหนึงในสามต้องออกตามวาระ ซงึเป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที 4 ข้อ 22 ดังนี 

 
 “ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครงั ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึงในสามเป็นอัตรา ถ้า
จานวนกรรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจานวนใกลที้สุดกับส่วนหนึง
ในสาม 
 

กรรมการทีจะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีทสีองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนนั ให้จับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตาแหน่งนานทีสุดนนั เป็นผู้ออก
จากตาแหน่ง 
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กรรมการซงึพ้นจากตาแหน่งตามวาระในข้อนี อาจไดร้ับเลือกตังกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”  
 

 กรรมการทีตอ้งออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครังนี ไดแ้ก่ 
 
1. ดร. เบนจามิน เจมส ์แฮรรี์ส ประธานกรรมการ 
2. นาย ชินยะ ยาโนะ กรรมการบริหารงาน 
3. นาย เจษฏา ว่องวัฒนะสิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรร

หาและกาหนดค่าตอบแทน 
  

ทงันกีรรมการทงัสามท่าน ไดแ้สดงเจตนารมณ์ทีจะกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง  
 

เพอืเป็นการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทดีี บริษัทไดป้ระกาศบนเว็บไซตข์องบริษัทเชิญ
ชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลเพอืเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษัท ตงัแต่วันที 
2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที 2 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชอืบุคคลเพอืเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการแต่อย่างใด 
   
คณะกรรมการบริษัทโดยคาแนะนาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ากรรมการทังสามท่านข้างต้นเป็นผู้ทีมีคุณสมบัติสูง และจากผลการปฏิบัติหน้าทีใน
ฐานะกรรมการในอดีตทีผ่านมา จึงสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 36 แต่งตัง
กรรมการทงัสามท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง 
 
(ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีครบกาหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชือกลับเข้าดารง
ตาแหน่งใหม ่ปรากฏในสิงทส่ีงมาดว้ย ลาดับที 3) 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแตง่ตังกรรมการทีครบกาหนดออก

ตามวาระดังต่อไปนี กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง 
 

1. ดร. เบนจามิน เจมส ์แฮรรี์ส   ประธานกรรมการ 
2.  นาย ชินยะ ยาโนะ   กรรมการบริหารงาน 
3.  นาย เจษฏา ว่องวัฒนะสิน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/  

                                                          กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 
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วำระท ี7   พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2563 

 

คณะกรรมการโดยคาแนะนาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ในอัตราตามทีไดก้าหนดไว้ในตารางดา้นล่าง 
โดยค่าตอบแทนของกรรมการนนัมีการปรับเพิม แต่ค่าเบียประชุมของประธานคณะกรรมการย่อย
และกรรมการอิสระ ยังคงอัตราเดิม 
 

 

 
คณะกรรมการไดก้าหนดหลักเกณฑ์และขนัตอนการเสนอค่าตอบแทนตามทเีปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี 2562 หัวข้อการกากับดูแลกิจการ ข้อ 5.7 เรืองค่าตอบแทนกรรมการ 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 

2563 ในอัตราตามทีไดก้าหนดไวใ้นตารางขา้งตน้  
 
วำระท ี8   พิจำรณำเรืองอนืๆ (ถ้ำมี) 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายรกัชัย สกุลธีระ) 
              กรรมการผู้จัดการ 

 

ค่าตอบแทน  ปี 2562  ปี 2563 
1. ค่าตอบแทน  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ  

(ต่อคน/ ปี)  
437,000 บาท  
437,000 บาท  

(ต่อคน/ ปี)  
460,000 บาท  
460,000 บาท  

2. ค่าเบยีประชุม  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการคณะกรรมการย่อย  
- กรรมการอิสระ  

(ต่อคน/การประชุม)  
10,000 บาท   
10,000 บาท   
8,000 บาท 

(ต่อคน/การประชุม)  
10,000 บาท  
10,000 บาท   
8,000 บาท 
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คณะกรรมการได้กาหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข ้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี36 ในวันที 11 มีนาคม 2563 
และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ในวันที  พฤษภาคม 2563  เพอืกาหนดรายชอืผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิร ับเงินปันผล และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือรวบรวม
รายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกาหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที 21 
พฤษภาคม 2563 

 
จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกาหนด วัน เวลา และสถานที ดังกล่าวข้างต ้น โดยบริษัทเปิดให้

ลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครงัท ี36 ตงัแต่เวลา .00 น. หากผู ้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตังตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอไดโ้ปรดกระทาการมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะดังปรากฏในสิง
ทีส่งมาดว้ย ลาดับที 7 

 
นอกจากนี เนืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 กรณีทีผู้ถือหุ้นมีความวิตกกังวลในเรือง

ดังกล่าว เพอืเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีทีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้  ผู ้ถือหุ้น
สามารถแต่งตังกรรมการผู ้จัดการหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู ้รับมอบฉันทะในการออกเสียงลงค ะแนน สามารถดู
รายชือพรอ้มประวัติโดยสังเขปดังปรากฎในสิงทีส่งมาดว้ย ลาดับที 4  

 







































สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
 

ชื่อ - นามสกลุ ดร.เบนจามนิ เจมส ์แฮรริ์ส  

อายุ  54 ปี 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ - กรรมการบรหิารงาน  24 เมษายน 2558      

- ประธานกรรมการ      9 พฤศจกิายน 2560 
การศึกษา - ปรชัญาดษุฎีบณัฑติ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

  มหาวิทยาลยัเคมบรดิจ ์สหราชอาณาจกัร 
- ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี และ   
  กระบวนการ เกียรตินิยมอนัดบั 1 มหาวิทยาลยัแคนเทอรเ์บอรี  
  ประเทศนิวซีแลนด ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณใ์นการท างานในระยะเวลา 5 ปี 
  
 
 
 
 

2560 – ปัจจบุนั     - ประธานกรรมการ 
                              บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั     - ผูจ้ดัการบรหิารงานทั่วไป 
                               ซาอดุิ เมทาครเิลต 
2558 – 2560         - กรรมการบรหิาร 
                               บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2559         - ผูจ้ดัการทั่วไป     
                               ลไูซด ์อินเตอรเ์นชั่นแนล สิงคโปร ์พีทีอี แอลทีดี 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ ๆ    

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มี 

- การด ารงต าแหน่งทีส่ าคัญในบริษทั/องคก์รอื่นๆ  ผูจ้ดัการบรหิารงานทั่วไป 
ซาอดุิ เมทาครเิลต 

- การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 5 ครัง้ จากจ านวน  5 ครัง้ 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้ วาระท่ี 6:  พิจารณาและอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้ 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
 

 

ชื่อ - นามสกลุ นายเจษฎา ว่องวัฒนะสนิ  

อายุ  49 ปี 
ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 22 กมุภาพนัธ ์2562 
การศึกษา - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ  

  มหาวิทยาลยัจอรจ์ วอชงิตนั สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
  ระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอนัดบั 2 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program - DAP151/2518  

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณใ์นการท างานในระยะเวลา 5 ปี 
  
 
 
 
 
 
 

2562 – ปัจจบุนั      - กรรมการอสิระ 
                             - กรรมการตรวจสอบ 
                             - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

                               บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั      - อปุนายก (คนที่ 1) 
                               สมาคมการคา้ผูผ้ลิตเอทานอลไทย      
2557 – ปัจจบุนั     - กรรมการผูจ้ดัการ 
                              บรษิัท ไทยกาญจนบรุี เพาเวอร ์2 จ ากดั  

2553 – ปัจจบุนั     - กรรมการและประธานคณะเจา้หนา้ที่บรหิาร          
                              ฝ่ายการเงิน 
                              บรษิัท น า้ตาลไทยอดุรธานี จ ากดั  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ ๆ  
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- การด ารงต าแหน่งทีส่ าคัญในบริษทั/องคก์รอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 

 
ไม่มี 

- กรรมการและประธานคณะเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน 
  บรษิัท น า้ตาลไทยอดุรธานี จ ากดั  
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
   บรษิัท ไทยชกูาร ์มิลล ์กรุ๊ป จ ากดั 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
 

 

- การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษทั  

ไม่มี 
 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 4 ครัง้ จากจ านวน 4 ครัง้  

จ านวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2562 2 ครัง้ จากจ านวน 3 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้
  
 

วาระท่ี 6:  พิจารณาและอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้ 

วาระท่ี 7: พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 
 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
 

ชื่อ - นามสกลุ นายชนิยะ ยาโนะ  

อายุ  53 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการบรหิาร 
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 14 พฤศจิกายน 2562 
การศึกษา ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ  

มหาวิทยาลยัเซเกะอิ ประเทศญ่ีปุ่ น 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณใ์นการท างานในระยะเวลา 5 ปี 
  
 
 
 
 
 
 

2562 – ปัจจบุนั     - กรรมการบรหิาร 
                              บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั     - ประธาน 
                               บรษิัท ไดอะโพลีอะครเิลต จ ากดั 
2560 – 2562         - ผูจ้ดัการ 
                              บรษิัท มิตซบูิชิ เคมคีอล จ ากดั  
2557 – 2560         - กรรมการ 
                               บรษิัท มิตซูบิชิเรยอน จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ ๆ   
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
- การด ารงต าแหน่งทีส่ าคัญในบริษทั/องคก์รอื่นๆ 
 
 
 
- การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษทั 

 
ไม่มี 
 
ประธาน 
บรษิัท ไดอะโพลีอะครเิลต จ ากดั 
 
ไม่มี 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 1 ครัง้ จากจ านวน 1 ครัง้ 
 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ไม่มี 
หมายเหต:ุ นายชินยะ ยาโนะ เป็นกรรมการที่เขา้รบัต าแหน่งแทน 
นายสจุิตร ์ศรีเวทยบ์ดี โดยเขา้รบัต าแหน่งตัง้แต่วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้  วาระท่ี 6: พิจารณาและอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้ 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

 

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

ชื่อ -  นามสกุล   นายรักชัย  สกลุธีระ 

 อาย ุ 59 ปี 
 ต าแหน่ง - กรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการบรหิารงาน 
- เลขานกุารบรษิัท 

 วัน/เดอืน/ปี ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ - กรรมการผูจ้ดัการ                        1 มกราคม 2563     
- กรรมการบรหิารงาน                     13 สิงหาคม 2558 
- เลขานกุารบรษิัท                          11 พฤศจิกายน 2559   

การศึกษา - ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาต ิ
  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
- ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ   
  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ประกาศนยีบตัร ผูต้รวจสอบบญัชี  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

คุณสมบัตทิางวิชาชพี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

Company Secretary Program (CSP) 811/2560 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไม่มี  

 ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ประสบการณใ์นการท างานในระยะเวลา 5 ปี 
 

2563 – ปัจจบุนั           - กรรมการผูจ้ดัการ 
                                    บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั           - เลขานกุารบรษิัท 
                                     บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั           - กรรมการบรหิารงาน 
                                  - กรรมการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 
                                    บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน) 
2562                          - รองกรรมการผูจ้ดัการ 
                                    บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน 
2557 – 2558              - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
                                     บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน) 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ ๆ  
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

- การด ารงต าแหน่งทีส่ าคัญในบริษทั/องคก์รอื่นๆ  
 

- การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษทั 

ไม่มี 
 
ไม่มี 
 

ไม่มี 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 5 ครัง้ จากจ านวน 5 ครัง้ 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้  ไม่มี 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ชื่อ -  นามสกุล    ดร. อนุพนัธ ์ กิจนิจชวีะ 
 อาย ุ  57 ปี 
 ต าแหน่ง  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-  กรรมการอิสระ 
 วัน/เดอืน/ปี ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 26 เมษายน 2559 
การศึกษา -  ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต ทางการบรหิารการพฒันา  

    คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA)                                                                   
-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 
    สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั                    
-  นิติศาสตรม์หาบณัฑติ (กฎหมายธุรกจิ)   
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์     
-  นิติศาสตรบ์ณัฑติ (เกียรตินยิม)         
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

คุณสมบัตทิางวิชาชพี ใบอนญุาตใหเ้ป็นทนายเลขที่ 18024/2529 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Successful Formulation and Execution of Strategy  
  (SFE 26/2016)     
- Role of the Chairman Program (RCP 38/2016)     
- Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2014)     
- Director Certification Program (DCP 130/2010)       

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไม่มี 
 

 ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณใ์นการท างานในระยะเวลา 5 ปี 
 

 2557 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
     บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน)                                                    
2557 – ปัจจบุนั - กรรมการ 
     บรษิัท ฮิวแมนิกา้ จ ากดั 
2547 – ปัจจบุนั - กรรมการผูจ้ดัการ                     
                              บรษิัท ส านกักฎหมายสากล ธีรคปุต ์จ ากดั  
2557 – 2561         - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
                              บรษิัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)         
2556 – 2557 - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
     บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                   

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ ๆ  

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

กรรมการ  
บรษิัท ฮิวแมนิกา้ จ ากดั  (มหาชน)                                



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

- การด ารงต าแหน่งทีส่ าคัญในบริษทั/องคก์รอื่นๆ  กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิัท ส านกักฎหมายสากล ธีรคปุต ์จ ากดั 

- การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562  5 ครัง้ จากจ านวน 5 ครัง้ 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 4 ครัง้ จากจ านวน 4 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้ วาระท่ี 7: พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

 

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

ชื่อ -  นามสกุล นาย แจน แดม ปีเดอรเ์ซน่ 
อายุ  67 
ต าแหน่ง - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

- กรรมการตรวจสอบ                                         
- กรรมการอิสระ 

วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้  23 เมษายน 2558  
การศึกษา - Diploma 

  EAC’s full time Course in Business Administration 
- Management Finance, Strategy and Marketing  
  IMD, Switzerland 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP 125/2016) 
Director Certification Program (DCP 260/2018) 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไม่มี 
 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณใ์นการท างาน ในระยะเวลา 5 ปี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561 – ปัจจบุนั        - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
                                  บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั         - กรรมการตรวจสอบ 
                                - กรรมการอิสระ 
                                  บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั         - กรรมการบรหิาร 

                                  บรษิัท โนวนัตา้ จ ากดั 
                                  บรษิัท เบอรล่ี์ เอเชียติก๊ โซดา จ ากดั 

2556 – 2558            - กรรมการที่ไม่มีส่วนบรหิารงาน 
                                  บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ ๆ   

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ไม่มี 

- การด ารงต าแหน่งทีส่ าคัญในบริษทั/องคก์รอื่นๆ  กรรมการบรหิาร 
- บรษิัท โนวนัตา้ จ ากดั 
- บรษิัท เบอรล่ี์ เอเชียติก๊ โซดา จ ากดั 

 
- การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 
 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562จ านวน 5 ครัง้ จากจ านวน 5 ครัง้ 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2562 
 

4 ครัง้ จากจ านวน 4 ครัง้ 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้  วาระท่ี 7: พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 
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                                               ค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ 
                                                

1. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น  มีจ านวนอย่าง
นอ้ยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสามคน 

2. ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกินหา้
แห่ง  และไม่สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่าเกา้ปีต่อเนื่อง 

3. กรรมการอิสระตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑต์อ่ไปนี ้
(ก)   ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท  
 บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้  ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการ

ถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้

เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้   

(ค)   ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุ ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

(ง)   ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้  รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท า
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับ
สินทรพัยห์รือบริการ หรือการให้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือให้
กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกนั   

 ระดบันยัส าคญัที่เขา้ข่ายไม่อิสระ  มลูค่ารายการตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตน
สทุธิหรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์

 (จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผูบ้รหิาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่   
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(ฉ)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษา
กฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจาก 
บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้    ในกรณีที่ผู้
ใหบ้รกิารทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้รหิารหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพนัน้ดว้ย   

(ช)   ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

(ซ)   ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบรษิัท 
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ข้อบังคับบริษทัในสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 
 

หมวดที ่6 การประชุมผู้ถือหุน้ 
 
ขอ้ 46. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบรษิัท การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั 
 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้รวมกนันบั

จ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) 
คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุม 
ไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 1 (หน่ึง) เดือน นบั
แต่วนัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ 47. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้้
ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 (สาม) วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 (สาม) วนั 

 
ขอ้ 48. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ า 25 (ยี่สิบหา้) คน 

หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่ากัน และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่
นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

  
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุน้ซึ่งเขา้มาร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวห้ากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชุมเป็น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบ
องคป์ระชมุ 
 

ขอ้ 49. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
49.1 การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหก้ระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออก

เสียงลงคะแนนนัน้จะกระท าดว้ยวิธีใด ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียงเสมอ 
49.2 ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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49.3 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่ผูอ้ื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่น หรือบรษิัทเอกชนมาเป็นบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนที่ส  าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
 

ขอ้ 50. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัต่อไปนีเ้ป็นอย่างนอ้ย 
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) อนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) อนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัท 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
ขอ้ 51. บรษิัทตอ้งยื่นบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีอยู่ในวนัประชมุสามญัประจ าปี โดยระบุ ชื่อ สญัชาติ ที่อยู่ จ านวนหุน้ท่ีถือ และ

เลขที่ใบหุน้ ต่อนายทะเบียนภายใน 1 (หน่ึง) เดือนนบัแต่วนัเสรจ็การประชมุ 
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      Written at 
                วนัท่ี       เดือน   พ.ศ.    
      Date                Month                       Year 

 
(1) ขา้พเจา้................................................................................ ................สญัชาติ....................อยู่บา้นเลขท่ี..................      
      I/We                                                                                    Nationality               Reside at                  

ถนน………........……………..ต าบล/แขวง………………………อ าเภอ/เขต……………………......จงัหวดั…………………….…......                                    
Road                                Sub-District                               District                                       Province                                         
รหสัไปรษณีย ์........................ประเทศ ................................... 
Postal Code                     Country   
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด ( มหาชน )         
      As a shareholder of Thai Poly Acrylic Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้…………………….หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ                     เสียง ดงันี ้
Holding the total number of ……….…shares    and am/are entitled to vote equal to       votes as follows: 

▪ หุน้สามญั……………………………….….....หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………………….เสียง 
Ordinary shares in the amount of………..shares  am/are entitled to vote equal to         votes  
 

▪ หุน้บรุิมสิทธิ.................................................หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 
Preferred shares in the amount of………..shares  am/are entitled to vote equal to         votes  
 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint                                                                  
(1) …………………………….……….... อาย ุ…………….ปี         อยู่บา้นเลขท่ี………………ถนน........………….……….                                         

     Age                Years       Reside at                  Road 
ต าบล/แขวง……………...…......อ าเภอ /เขต ……………….........…จงัหวดั…………........................รหสัไปรษณีย.์.......................... 
Sub-District                District                              Province                                 Postal Code           
ประเทศ……………………………หรือ 
Country   or  
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(2) …………………………….……….... อาย ุ…………….ปี         อยู่บา้นเลขท่ี………………ถนน........………….………. 
                                           Age                  Years     Residing at                 Road                

 ต าบล/แขวง ...................................อ าเภอ /เขต ............................ จงัหวดั .................................. รหสัไปรษณีย.์............................         
Sub-District                                    District                                 Province                Postal Code             
ประเทศ .........................................หรือ 
Country             or 
 

 (3 ) .................................................อาย ุ...................... ปี          อยู่บา้นเลขท่ี…................ถนน ..................................  
                                                                      Age                  Years           Reside at                  Road                                        
ต าบล/แขวง ................................อ าเภอ /เขต ..................................จงัหวดั ......................................รหสัไปรษณีย.์........................             
Sub-District                           District                                         Province                                    Post Code                 
ประเทศ ................................................... 
Country 

 
  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญ  

ผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 36 ในวันท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ห้องป่ินเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี   
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

 As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 36 th Annual General Meeting of Shareholders on 23 
April 2020  at 10.00 a.m. at the SD Avenue Hotel, Pinklao Room, 3rd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbumru, Bangplad, 
Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof                                                
 

  กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ                                                                  
Any act performed by the proxy at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in                            

all respects. 
     ลงชื่อ/Signed......................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
        (…………………………………………) 
 
     ลงชื่อ/Signed......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
        (…………………………………………) 
 
     ลงชื่อ/Signed......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
        (…………………………………………) 
   
     ลงชื่อ/Signed......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                     (…………………………………………) 
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หมายเหตุ / Remarks 
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may 
not split the number of shares to several proxies for splitting votes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                   Attachment 7 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย ล าดับที ่7  

 

 

หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ข.) 
Proxy (Form B) 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 บาท/Baht 

      เขียนที่         
      Written at 
                วนัท่ี       เดือน   พ.ศ.    
      Date                Month                       Year 

 
(1) ขา้พเจา้................................................................................ ................สญัชาติ....................อยู่บา้นเลขท่ี..................      
      I/We                                                                                    Nationality               Reside at                  

ถนน………........……………..ต าบล/แขวง………………………อ าเภอ/เขต……………………......จงัหวดั…………………….…......                                    
Road                                Sub-District                               District                                       Province                                         
รหสัไปรษณีย ์........................ประเทศ ................................... 
Postal Code                     Country   
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด ( มหาชน )         
      As a shareholder of Thai Poly Acrylic Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้…………………….หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ                     เสียง ดงันี ้
Holding the total number of ……….…shares    and am/are entitled to vote equal to       votes as follows: 

▪ หุน้สามญั……………………………….….....หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………………….เสียง 
Ordinary shares in the amount of………..shares  am/are entitled to vote equal to         votes  
 

▪ หุน้บรุิมสิทธิ.................................................หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 
Preferred shares in the amount of………..shares  am/are entitled to vote equal to         votes  
 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint                                                                  
(1) …………………………….……….... อาย ุ…………….ปี         อยู่บา้นเลขท่ี………………ถนน........………….……….                                         

     Age                Years       Reside at                  Road 
ต าบล/แขวง……………...…......อ าเภอ /เขต ……………….........…จงัหวดั…………........................รหสัไปรษณีย.์.......................... 
Sub-District                District                              Province                                 Postal Code           
ประเทศ……………………………หรือ 
Country   or  
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(2) …………………………….……….... อาย ุ…………….ปี         อยู่บา้นเลขท่ี………………ถนน........………….………. 
                                           Age                  Years     Residing at                 Road                

 ต าบล/แขวง ...................................อ าเภอ /เขต ............................ จงัหวดั .................................. รหสัไปรษณีย.์............................         
Sub-District                                    District                                 Province                Postal Code             
ประเทศ .........................................หรือ 
Country             or 
 

 (3 ) .................................................อาย ุ...................... ปี          อยู่บา้นเลขท่ี…................ถนน ..................................  
                                                                      Age                  Years           Reside at                  Road                                        
ต าบล/แขวง ................................อ าเภอ /เขต ..................................จงัหวดั ......................................รหสัไปรษณีย.์........................             
Sub-District                           District                                         Province                                    Post Code                 
ประเทศ ................................................... 
Country                                                                                                                                                                                               
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 36 ในวันท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ห้องป่ินเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี   
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 36th Annual General Meeting of Shareholders on 23 
April 2020 at 10.00 a.m. at the SD Avenue Hotel, Pinklao Room, 3rd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbumru, Bangplad, 
Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof 
 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
       I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-   
 
วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่35 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
Agenda No.   1    To consider and approve the Minutes of the 35th Annual General Meeting of Shareholders held on April 

24, 2019 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects.  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:   

เหน็ดว้ย.........................      ไม่เห็นดว้ย...................         งดออกเสียง......................... 
 Agree                                 Disagree                                    Abstain 
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วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 
Agenda No.  2 To report the Company’s Business Performance for the year 2019 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects.  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  

    เห็นดว้ย.........................      ไม่เห็นดว้ย...................         งดออกเสียง.........................    
     Agree                                   Disagree                                      Abstain 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
Agenda No. 3   To consider and approve Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2019  
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respects.  
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  

                        เห็นดว้ย.........................           ไม่เห็นดว้ย...........................             งดออกเสียง.........................  
               Agree                                      Disagree                                            Abstain 
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of profit and the payment of dividends for the year 2019                                    

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  

                 เห็นดว้ย.........................            ไม่เห็นดว้ย.........................     งดออกเสียง......................... 
              Agree                           Disagree                                        Abstain 
 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor’s remuneration for the year 2020 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects.                                                              
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
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      (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  
                            เห็นดว้ย.........................              ไม่เห็นดว้ย ...........................              งดออกเสียง......................... 
                Agree                                            Disagree                                              Abstain 
                  
วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
Agenda No. 6 To consider and elect directors in place of those who are retiring by rotation  
                     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (a)   The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all  
              respects. 
       (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

      (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่าน ไดแ้ก่ ดร. เบนจามิน เจมส ์แฮรร์ิส, นายชินยะ ยาโนะ และนายเจษฎา ว่องวฒันะสิน  
 Election of all three members of the Board of Directors i.e., Dr. Benjamin James Harris, Mr. Shinya Yano 

and Mr. Jetsada Wongwatanasin 
                         เห็นดว้ย.........................                        ไม่เห็นดว้ย.........................                 งดออกเสียง........................
 Agree                                                     Disagree                                 Abstain 
              การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
                           Election of each member of the Board of Directors 
                            ชื่อกรรมการ   ดร. เบนจามิน เจมส ์แฮรร์ิส ประธานกรรมการ 
                            Director’s name     Dr. Benjamin James Harris  Chairman of the Board of Directors 
              เห็นดว้ย.........................          ไมเ่ห็นดว้ย.........................        งดออกเสียง......................                                                                            
  Agree                                      Disagree                                  Abstain  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อกรรมการ   นายชินยะ ยาโนะ  กรรมการบริหารงาน 
Director’s name     Mr. Shinya Yano     Executive Director 

                              เห็นดว้ย.........................          ไม่เห็นดว้ย........................           งดออกเสียง..................... 
                                 Agree                                  Disagree                                     Abstain  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

ชื่อกรรมการ   นายเจษฎา ว่องวฒันะสิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

Director’s name     Mr. Jetsada Wongwatanasin  Independent Director/Member of Audit Committee/ 
      Member of Nomination and Remuneration Committee 

            เห็นดว้ย .....................            ไม่เห็นดว้ย..........................          งดออกเสียง.....................                           
           Agree                                     Disagree                                     Abstain  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
Agenda  No. 7 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2020  

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้  
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                         เห็นดว้ย.........................                        ไม่เห็นดว้ย.........................                 งดออกเสียง........................
 Agree                                                     Disagree                                 Abstain 

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------   
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
Agenda  No 8 Consideration of other business (if any) 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in  
       all respects 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้  
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                 เห็นดว้ย .......................         ไม่เห็นดว้ย............................           งดออกเสียง…………..... 
                 Agree                                        Disagree                                        Abstain 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้   

    Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall 
not be deemed as my/our votes as a shareholder. 

 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ี ท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall 
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
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 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ  
             Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our 
intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects. 
 

    ลงชื่อ / Signed ........................................................................ผูม้อบฉนัทะ /Grantor 
     (.........................................................................)  

 
    ลงชื่อ / Signed..........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                               (…..........................................................................)   

 
ลงชื่อ / Signed..........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                               (…..........................................................................)     
     
    ลงชื่อ / Signed..........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                               (…..........................................................................)   
 
หมายเหตุ / Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may 
not split the number of shares to several proxies for splitting votes. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
For Agenda on electing directors, all members of Board of Directors or each member of the Board of Directors 
can be elected. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (ตามแนบ) 
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Attachment 
to proxy Form B as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท  ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of the shareholder of Thai Poly Acrylic Public Company Limited 

 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 36 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว หอ้งป่ินเกลา้ ชัน้ 3 
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 
              At the 36th Annual General Meeting of Shareholders to be held on 23 April 2020 at 10.00 a.m. at the SD Avenue 
Hotel, Pinklao Room, 3rd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbumru, Bangplad, Bangkok, or any adjournment at other date, 
time and place thereof 

------------------------------------------ 
 

วาระที…่………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………..……… 
Agenda              Subject       

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in  

                               all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                                         ไม่เห็นดว้ย                                          งดออกเสียง  
                               Agree                                             Disagree                                              Abstain 
 
วาระที…่……...เรื่อง………..…………………………………………………………………………………………….... 
Agenda           Subject   

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in  

                              all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เห็นดว้ย                                           ไม่เห็นดว้ย                                          งดออกเสียง  
                              Agree                                               Disagree                                              Abstain 
 
 
 
 



                   Attachment 7 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย ล าดับที ่7  

 

 

วาระที…่……….เรื่อง………………………………………………………………………………………………………...... 
Agenda             Subject    

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in  

                              all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เห็นดว้ย                                               ไม่เห็นดว้ย                                          งดออกเสียง  
                              Agree                                                   Disagree                                              Abstain 
 
วาระที…่……….เรื่อง………………………………………………………………………………………………………...... 
Agenda             Subject    

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in  

                              all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เห็นดว้ย                                               ไม่เห็นดว้ย                                          งดออกเสียง  
                              Agree                                                   Disagree                                              Abstain 
 
วาระที…่……….เรื่อง………………………………………………………………………………………………………...... 
Agenda             Subject    

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in  

                              all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เห็นดว้ย                                               ไม่เห็นดว้ย                                          งดออกเสียง  
                              Agree                                                   Disagree                                              Abstain 
 
วาระที…่………. เรื่อง พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ต่อ) 

Agenda             Subject To consider and elect directors in place of those who are retiring by rotation (continued) 
 
ชื่อกรรมการ...................................................................... ........................................................... ..................... 

Director’s name: ………………..…………………………………………………………………………….. 
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                  เห็นดว้ย                                                   ไม่เห็นดว้ย                                                   งดออกเสียง 
    Agree                                             Disagree                                              Abstain 
ชื่อกรรมการ.............................................................................................. ........................................................ 

Director’s name: ………………..…………………………………………………………………………….. 

                เห็นดว้ย                                         ไม่เห็นดว้ย                                       งดออกเสียง 
Agree                                              Disagree                                              Abstain 

ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. .................................... 

Director’s name: ………………..…………………………………………………………………………….. 

                 เห็นดว้ย                                         ไม่เห็นดว้ย                                      งดออกเสียง 
           Agree                                                 Disagree                                             Abstain  
ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. .................................... 

Director’s name: ………………..…………………………………………………………………………….. 

                 เห็นดว้ย                                         ไม่เห็นดว้ย                                      งดออกเสียง 
           Agree                                                 Disagree                                             Abstain  
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................. ..................... 

Director’s name: ………………..…………………………………………………………………………….. 

                 เห็นดว้ย                                         ไม่เหน็ดว้ย                                      งดออกเสียง 
           Agree                                                 Disagree                                             Abstain  
ชื่อกรรมการ............................................................... .................................................................. ..................... 

Director’s name: ………………..…………………………………………………………………………….. 

                 เห็นดว้ย                                         ไม่เห็นดว้ย                                      งดออกเสียง 
           Agree                                                 Disagree                                             Abstain  
 
วาระที…่……….เรื่อง………………………………………………………………………………………………………...... 
Agenda             Subject    

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in  

                              all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เห็นดว้ย                                               ไม่เห็นดว้ย                                          งดออกเสียง 
                              Agree                                                   Disagree                                              Abstain 
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เอกสารและหลกัฐานแสดงสทิธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่36 
ของบริษทั ไทยโพลีอะคริลคิ จ ากัด (มหาชน) 

 
การลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 36 ของบรษิัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากดั (มหาชน) เพื่อความสะดวกใน
การลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดน าหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบ
ฉนัทะมาดว้ย 
 
1. การเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

1.1 ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดิ นทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาว
ต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

1.2 ในกรณีมีการแกไ้ขชื่อ-นามสกลุ  ใหแ้สดงหลกัฐานรบัรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 
 

2. การมอบฉนัทะ  
2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูร้บัมอบฉันทะ เขา้ร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ที่แนบมาพรอ้มนี ้
 

2.2 ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงคท์ี่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นดว้ย / 
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

 

2.3 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะส่งหนงัสือมอบฉันทะไวต้่อประธานที่ประชุม และ/หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากประธานก่อน
เวลาประชุม โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมือชื่อใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความที่ส าคญั  ผูม้อบ
ฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแห่ง  หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
ทัง้นี ้ บรษิัทไดอ้  านวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
 

2.4 การมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลา
เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้ 

 

เอกสารทีต่้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
1.  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา    

▪ ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

▪ ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) หรือ 
หนงัสือเดินทางฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
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2. กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล   
▪ ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตาม

หนังสือรบัรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่เกิน 30 วัน  
พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

▪ กรณีผูม้อบฉันทะเป็น นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหส่้งส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล ซึ่ง
ออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ี
อ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้  พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

▪ กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งส าเนาหนังสือรบัรองการเป็นนิติ
บคุคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ หนงัสือรบัรองการเป็นนิติ
บคุคลดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรบัรองจากโนตารีพบับลิค หรือหน่วยราชการท่ีมีอ  านาจไม่เกิน 3 เดือน 

▪ ส าหรบันิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาองักฤษ  จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนัน้  ลงนามรบัรองความ
ถกูตอ้งของค าแปล 

▪ ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ (ฉบับจรงิ) หรือหนงัสือ
เดินทางฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

 
ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันที ่23 เมษายน 2563 
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การใช้รหัสควิอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัยไ์ด้

พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุน้และรายงานประจ าปีในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสผ่์านรหสัคิวอาร ์(QR Code) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 

 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้งบนมือถือ 

2. แสกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไปท่ี) QR Code  

3. หนา้จอจะปรากฎขอ้ความ (Notification) ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้เพื่อดูเอกสารประกอบการประชมุ 

หมายเหตุ : กรณีที่ ไม่ปรากฎข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถแสกน QR Code จากแอพพลิเคชั่น

(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook หรือ Line เป็นตน้ 

 

ส าหรับระบบ Android 

1. เปิดแอพพลิเคชั่น QR CODE READER, Facebook หรือ Line 

ขัน้ตอนการแสกน QR Code ผ่าน Line 

เขา้ไปใน Line แลว้เลือก → add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → แสกน QR Code 

2. แสกน QR Code เพื่อดเูอกสารประกอบการประชมุ 
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นโยบายและมาตราการป้องกนัการตดิต่อของไวรัส COVID – 19 

เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID – 19 บรษิัทฯ จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายและมาตรการ
ป้องกนัการติดต่อของไวรสั COVID -19 ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ า ปี พ.ศ. 2563 ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้แนะน าของ 
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ดงันี ้

1. บรษิัทจะจดัใหม้ีระบบคดักรองผูท้ี่มีอาการไขร้ว่มกบัอาการทางเดินหายใจก่อนเขา้รว่มประชมุ ผ่านการตรวจวดั 
อณุหภมูิรา่งกายและการสงัเกตโดยสายตาของทีมเจา้หนา้ที่ 
1.1 ในกรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ไม่ให้ท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้(ขออนญุาตใหท้่านมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระของ
บรษิัทแทน โดยเจา้หนา้ที่จดุลงทะเบียนจะอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและอากรแสตมป์ ใหแ้ก่ท่าน) 

1.2 ในกรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุไมพ่บอาการดงักลา่วจะมีการตดิสติกเกอรส์ญัลกัษณป์ระจ าตวัไวบ้นเสือ้ของท่านให ้
ชดัเจนก่อนเขา้รว่มประชมุ 

2. บรษิัทจะจดัเตรยีมจดุลา้งมือหรือเจลแอลกอฮอลอ์ยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะบรเิวณที่มีการใชง้านรว่มกนัจ านวน
มาก เช่น หอ้งประชมุ จดุลงทะเบยีน จดุบรกิารอาหารและเครื่องดืม่ เป็นตน้ 

3. บรษิัทจะเนน้ย า้ สถานท่ีจดังานใหม้ีการท าความสะอาดอปุกรณ ์และบรเิวณที่มีผูส้มัผสัจ านวนมาก เช่น ราวบนัได 
ลกูบิดประต ูหอ้งน า้ ดว้ยน า้ผงซกัฟอก น า้ยาท าความสะอาด หรือแอกอฮอล ์70% อย่างสม ่าเสมอ 

4. บรษิัทจะจดัสถานท่ีและหอ้งประชมุใหก้วา้งขวางเพยีงพอ รวมทัง้กระจายมมุบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อไม่ให้ 
เกิดความแออดัจนเกินไป 

 
ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและป้องกนัการตดิต่อของไวรสั COVID- 19 ของผูเ้ขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทกุท่าน บรษิัทจงึ

เรียนมาเพื่อขอความรว่มมือทกุทา่นใหป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่ระบดุงัต่อไปนีอ้ยา่งเครง่ครดั ไดแ้ก่ 
• ควรงดเขา้รว่มกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID – 19 หรือหากพบวา่ ตนเอง
เริ่มป่วย หรือมีอาการตาม ขอ้ 1.1) ที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

• หากท่านสงัเกตเห็นผูร้ว่มประชมุมีอาการไข ้ไอ จาม มีน า้มกู ผิดปกติ ควรแนะนา ใหผู้ม้ีอาการติดตอ่ เจา้หนา้ที่
ของบรษิัท ณ จดุตรวจคดักรองหรือจดุลงทะเบยีนทนัที 

• ผูเ้ขา้รว่มประชมุควรเตรียมหนา้กากอนามยัมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เขา้รว่มการประชมุเพื่อความ
ปลอดภยัของท่านและบคุคลขา้งเคียง 

• บรษิัทขอใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้ขา้รว่มประชมุควรลา้งมือดว้ยสบู่แอลกอฮอลเ์จลทัง้ก่อนและหลงัจากเสรจ็สิน้การเขา้
รว่มประชมุและก่อนออกจากสถานท่ีจดัการประชมุ 
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