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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) 
หนังสือนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

ครัง้ที่ 36 
วันที่ 21 กรกฎำคม 2563 เวลำ 10.00 น. 

ณ โรงแรมเอสด ีอเวนิว ห้องป่ินเกล้ำ ชัน้ 3 
ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 

  
 
 
 

 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุ 
โปรดน าหนงัสือนดัประชมุ หรือหนงัสือมอบฉนัทะมาด้วย 
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 วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ือง:  ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 36 
 

เรียน:  ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย: 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 35 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
 2. รายงานประจ าปี 2562 
 3. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  
 4. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
 5. ค านิยามกรรมการอิสระ ซึง่เป็นไปตามนิยามของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 6. ข้อบงัคบับริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
 8. เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 9.  การใช้รหสัคิวอาร์ (QR CODE) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 
 10. นโยบายและมาตราการป้องกนัการติดต่อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

  
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 36 ในวนัที่  

21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องป่ินเกล้า ชัน้ 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

 
วำระที่ 1            พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่  24

เมษำยน 2562 
 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 35 ได้จัดขึน้ที่โรงแรมโรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชัน้ 2 
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 
และมีการจดัท ารายงานการประชมุภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้จดัส่ง
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
 
(รายละเอียดปรากฏในส าเนารายงานการประชมุตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 1) 
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ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครัง้ที่ 35               
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 

     
วำระที่ 2   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2562 
 

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ในรอบปี 2562 
 
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 2) 

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
 
วำระที่ 3   พิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงนิส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
     

งบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามที่
แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2562 และได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 2 

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด       

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
    
วำระที่ 4 พิจำรณำรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผล

เพิ่มเติมส ำหรับผลประกอบกำรประจ ำปี 2562 และกำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย  
 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชมุ
คณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมตัิเล่ือนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 36 ออกไปจากก าหนดการ
เดิม วนัท่ี 23 เมษายน 2563 และมีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 36 พิจารณาอนุมติ เพื่อลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้ นจากการเล่ือนประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นดังกล่าว โดยพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวนหนึ่งครัง้จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตัง้แต่วันที่ 1 
มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้ นละ 0.45 บาท ต่อหุ้ น จ านวน 
121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 54,675,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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ของบริษัทฯ โดยด าเนินการจ่ายจากก าไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 
ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิตภาษี  จากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตาม
มาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร)  
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 สรุปได้ดงันี ้

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

     ปี 2562                   ร้อยละ 20 0.45 54,675,000 
 

ทัง้นีบ้ริษัทได้ด าเนินการแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน ในการอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ดงักล่าว โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนั
พฤหสับดีที่ 16 เมษายน 2563 และปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และก าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวัน
พฤหสับดีที่ 30 เมษายน 2563 ทัง้นีไ้ด้ด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฎในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ตามส่ิงที่ส่ง
มาด้วย ล าดบัท่ี 2) 

 
ทัง้นี ้ ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดงันี ้

 
อนึ่ง บริษัทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตาม
มาตรา 116 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 แล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไม่ต้องตัง้
ทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล   ปี 2561    ปี 2562 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) (39,063,110) 33,050,213 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 121,500,000 121,500,000 
3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.45 0.45 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 54,675,000 54,675,000 
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ควำมเหน็คณะกรรมกำร    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวนหนึ่ง
ครัง้จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน
สด ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ต่อหุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 54,675,000 
บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยด าเนินการจ่ายจากก าไรสะสมซึง่
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิต
ภาษี จากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลปี 2562 ดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ น้กับผู้ ถือหุ้นจากการเล่ือน
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 36 ของบริษัทฯ ที่เดิมก าหนดไว้ในวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัง้นีบ้ริษัท
ได้ด าเนินการแจ้งผ่านตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัพฤหสับดีที่ 2 เมษายน ในการอนุมตัิจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลปี 2562 ดงักล่าว โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 16 
เมษายน 2563 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่  
30 เมษายน 2563 ทัง้นีไ้ด้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
รับทราบเร่ืองการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 

 
ด้วยเหตผุลข้างต้นดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงิน
ปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2562 อีก 

 
วำระที่ 5   พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2563 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 เนื่องจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีมาตรฐาน
การท างาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบตัิงานร่วมกบัพนกังานของบริษัทได้ดี ทัง้นี ้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้มอบหมายให้บคุคลหน่ึงบคุคลใดดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 
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 5 ปีแล้ว (ตัง้แต่ปี 2558) เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิ
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ของบริษัท ในกรณีที่นางสาววธู  ขยันการนาวี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุพรรณี     
ตริยานันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทแทน  

 
ทัง้นี ้ก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,480,000 บาท (2562: 
1,290,000 บาท)  โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่อาจ
เกิดขึน้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง  

   
รายละเอียดคา่ตอบแทน ปี 2562 ปี 2563 
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี 1,290,000 บาท 1,480,000 บาท 

 
ทัง้นี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสัมพันธ์ และ /หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท/
ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ บุคคลหนึ่งบุคคลใด
ดงัต่อไปนีแ้ห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 

 
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
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน  

 
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2563 เป็นเงินจ านวน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกบั
บริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง  
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วำระที่ 6        พิจำรณำและเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  
 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบงัคบัของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดงันี ้

 
 “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้า
จ านวนกรรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่ง
ในสาม 
 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับ
สลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง 
 
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในข้อนี ้อาจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”  
 

 กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้ได้แก่ 
 
1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส ประธานกรรมการ 
2. นาย ชินยะ ยาโนะ กรรมการบริหารงาน 
3. นาย เจษฏา ว่องวฒันะสิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน 
  

ทัง้นีก้รรมการทัง้สามท่าน ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
 

เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญ
ชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  ตัง้แต่วนัท่ี 
2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด 
   
คณะกรรมการบริษัทโดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ากรรมการทัง้สามท่านข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และจากผลการปฏิบัติหน้าที่ใน
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ฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 36 แต่งตัง้
กรรมการทัง้สามท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 
(ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งใหม่ ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 3) 

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระดงัต่อไปนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส   ประธานกรรมการ 
2.  นาย ชินยะ ยาโนะ   กรรมการบริหารงาน 
3.  นาย เจษฏา ว่องวฒันะสิน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/  

                                                          กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

วำระที่ 7   พิจำรณำและอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 
 

คณะกรรมการโดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางด้านล่าง 
โดยค่าตอบแทนของกรรมการนัน้มีการปรับเพิ่ม แต่ค่าเบีย้ประชมุของประธานคณะกรรมการย่อย
และกรรมการอิสระ ยงัคงอตัราเดิม 
 

 

 

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. ค่าเบีย้ประชมุ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการคณะกรรมการย่อย  
- กรรมการอิสระ  

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

(ต่อคน/การประชมุ)  
10,000 บาท  
10,000 บาท   
8,000 บาท 
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คณะกรรมการได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ ข้อ 5.7 เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ 

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 

2563 ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางข้างต้น  
 
 

วำระที่ 8 พิจำรณำและอนุมัติกำรยกเลิกข้อจ ำกัดสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว 
และกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรยกเลิกข้อจ ำกัดกำร
ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีมติ
เห็นชอบการยกเลิกข้อจ ากัดสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าว จากเดิมร้อยละ 49 
เป็นโดยไม่มีข้อจ ากดั และการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 12 เร่ืองข้อจ ากดัการโอนหุ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจ ากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าว ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานะปัจจุบันของบริษัท และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความสนใจให้แก่นักลงทุน
สถาบนัและนกัลงทนุต่างชาติทัว่โลกให้มาลงทนุในบริษัท 
 
ในการนี ้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิ
จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการยกเลิกข้อจ ากดัสดัส่วนการ
ถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจ ากัด และการแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 12 เร่ืองข้อจ ากดัการโอนหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความ
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจ ากัดการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานะปัจจุบนัของบริษัท และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความสนใจให้แก่
นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุต่างชาติทัว่โลกให้มาลงทนุในบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 ข้อความเดิม 
 “ข้อ 12  หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั เว้นแต่ 



- 9 - 
 

12.1 การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 (ส่ี
สิบเก้า) ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  

12.2 ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นใหม่เป็นคราวๆ ให้แก่คนสญัชาติไทยที่ใช้สิทธิแปลง
สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใช้สิทธิจองซือ้หุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการ
จองซือ้หุ้น หรือใช้สิทธิตามหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ หรือ
ให้สิทธิจองซือ้หุ้น อนัเป็นเหตใุห้อตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัท
ในขณะนัน้ๆ ลดลง คนต่างด้าวจะรับโอนหุ้นจากผู้ ถือหุ้ นสัญชาติไทย เท่า
จ านวนสัดส่วนที่ลดลงมานัน้อีกไม่ได้ แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่าง
ด้าวในขณะนัน้ๆ จะยงัไม่ครบร้อยละ 49 (ส่ีสิบเก้า) ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของบริษัทก็ตาม ยกเว้นแต่กรณีการเข้าถือหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษัทโดย
คนต่างด้าว เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิ
จองซือ้หุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิจองซือ้หุ้น หรือการใช้สิทธิตามข้อก าหนดใน
การออกหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้ น หรือจองซือ้หุ้ นของบริษัท
เฉพาะที่บริษัทมีมติให้ออกจ าหน่าย และเสนอขายในต่างประเทศ หรือให้แก่
คนต่างด้าวทัง้จ านวน  

12.3 การจ ากัดสิทธิชองคนต่างด้าว ในการรับซือ้หุ้ นของผู้ ถือหุ้ นสัญชาติไทย
ดังกล่าวในข้อ 12.2 จะไม่จ ากัดสิทธิคนต่างด้าวในการรับซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้น
สญัชาติไทยในกรณีที่ 
12.3.1 อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวยังไม่ครบร้อยละ 49 (ส่ีสิบเก้า) 

ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ก่อนการออกหุ้นใหม่ให้แก่คน
สัญชาติไทยที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสิทธิจองซือ้
หุ้นตามข้อก าหนดของหลกัทรัพย์ดงักล่าวในข้อ 12.2 

12.3.2 อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทลดลง เพราะเหตุอื่น
นอกจากการออกหุ้นใหม่ให้แก่คนสญัชาติไทย เนื่องจากการใช้สิทธิ
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสิทธิจองซือ้หุ้นตามข้อก าหนดของ
หลกัทรัพย์ดงักล่าวในข้อ 12.2” 

 
 

ข้อความใหม่  
“ข้อ 12  หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั” 
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ทัง้นี ้เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย 
ซึ่งอาจต้อง มีการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
ตามค าแนะน า หรือ ความเห็นของนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้  กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท และ/หรือ 
กรรมการผู้จดัการ และ/หรือ บคุคลที่ได้รับ มอบหมายโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 
และ/หรือ กรรมการผู้จดัการ ให้มีอ านาจ ในการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในเอกสาร ตลอดจน
ค าขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทนัที  
 

วำระที่ 9   พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำม)ี 
 
 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 36 (record date) 
ในวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามก าหนด วนั เวลา และสถานที่ ดงักล่าวข้างต้น 
โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 36 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้ตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดกระท าการมอบฉันทะโดยใช้หนังสือ 
มอบฉนัทะดงัปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 7 
 

อนึ่ง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนกั
เป็นอย่างยิ่งและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการจัด 
การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีใ้ห้เป็นไปตามแนวทางที่ทางหน่วยงานราชการก าหนด โดยบริษัทฯ จ าเป็นต้องจ ากัดที่นัง่และจดัการ
ให้มีระยะห่างที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงขอความกรุณาให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการผู้ จดัการหรือกรรมการอิสระของบริษทั 
เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยใช้หนงัสือมอบฉันทะ โดยสามารถดูรายชื่อพร้อม
ประวตัิโดยสงัเขปดงัปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 4  

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                         
(นายรักชยั สกลุธีระ) 

              กรรมการผู้จดัการ 


