
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 36 
 

ของ 
 

 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 
วนั เวลาและสถานที ่
 
ประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ห้องป่ินเกล้า  ชัน้ 3 ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  
 
เนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครัง้นีไ้ด้ ที่ประชุมจึงพิจารณาเลือก นายรักชัย สกุลธีระ ท าหน้าที่
ประธานในที่ประชมุ 
 
ประธานชีแ้จงต่อที่ประชุมเป็นอันดับแรกว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) 
คณะกรรมการของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) จึงได้มีมติลงวนัที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้
เล่ือนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 36 และยกเลิกก าหนดวนัประชมุ วาระการประชมุ และวนัก าหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการ
เข้าร่วมการประชุมดงักล่าว  อย่างไรก็ดี หลังจากมีการผ่อนคลายข้อจ ากัดต่าง ๆ และสถานการณ์ดีขึน้ คณะกรรมการจึงได้
พิจารณาและมีมติลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่ออนุมัติวันและวาระการประชุมใหม่ส าหรับการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 36 โดยให้มีขึน้ในวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และให้วนัก าหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุม
เป็นวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
 
นอกจากนี ้การจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 36 ยงัได้มีการบงัคบัใช้มาตรการป้องกนัตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
 
ประธานแจ้งที่ประชุมต่อไปว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชมุ แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชมุขึน้ 
 
ประธานได้กล่าวเปิดประชมุ พร้อมทัง้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ รับเชิญเข้าร่วมประชมุในครัง้นี  ้
 
กรรมการของบริษัทฯที่เข้าร่วมประชมุ 

1. นายรักชยั สกลุธีระ กรรมการผู้จดัการ/เลขานกุารบริษัทฯ 
2. ดร.อนพุนัธ์ กิจนิจชวีะ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. 
 

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายเจษฎา ว่องวฒันะสิน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 



 
 
กรรมการของบริษัทฯที่ไม่เข้าร่วมประชมุ 

1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส ประธานกรรมการ 
2. นายอดมั โจนาธาน สโลน กรรมการท่ีไม่ใข่กรรมการบริหารงาน 
3. นายมาร์ติน เทย์เซ่น กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหารงาน 
4. 
 

นายได โอยามะ 
 

กรรมการที่ไม่ใข่กรรมการบริหารงาน/กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

 
ผู้บริหารของบริษัทฯที่เข้าร่วมประชมุ 

1. นายธนวฒัน์ กลุประเสริฐรัตน์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล/กฎหมาย 
2. นายธเนตร ข าเชิดชไูชย ผู้จดัการฝ่ายโลจิสติกส์ 
3. นางสาวสรุวดี ลีทวีกลุ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นาย อภิชยั ศรีมหนัต์ ผู้จดัการฝ่ายความปลอดภยัฯและระบบงาน    

 
ทีป่รึกษากฎหมายบริษัทฯ 

1. 
 

นายสรัุตน์ จนัทร์แก้ว 
 

ผู้ตรวจสอบจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมและผู้ตรวจ
สอบการนบัคะแนนเสียง 

 
ตวัแทนจากบริษัทส านกังานทนายความ บริษัท ไพร้ซ์สานนด์ จ ากดั 

1. นางสาวคณูณิชา ศรีมนเทียร ที่ปรึกษากฎหมาย 
2. นางสาวสมฤทยั วิศาลาภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย             
3. นายพงษกร มงคลวรรณเลิศ ที่ปรึกษากฎหมาย 

 
 
ตวัแทนจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
 

1.     นางสาววธู ขยนัการนาวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5423 
2. นางสาวอมราภรณ์ จารุพินทโุสภณ ผู้สอบบญัชี           
3. นายกลศ สวุรรณธารารังษี ผู้สอบบญัชี 

 
เลขานกุารบริษัทฯ 
              1.   นายรักชยั สกลุธีระ  เลขานกุารบริษัทฯ 
 
ระเบียบการลงคะแนน 
 
ก่อนการประชุม ประธานได้อธิบายระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้ นมีหนึ่งเสียง การประชุมจะ
ด าเนินการตามระเบียบวาระที่ก าหนด โดยไม่มีการแทรกวาระการประชุมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระแต่อย่างใด การออกเสียง 
ลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ ให้กระท าด้วยการท าเคร่ืองหมาย “กากบาท” หรือ เคร่ืองหมาย “ถกู” ในบตัรลงคะแนน 

5. นายชินยะ ยาโนะ กรรมการบริหาร 



ที่บริษัทฯจดัให้ในแต่ละวาระ ในบตัรลงคะแนนจะแบ่งออกเป็นช่องสีที่ชดัเจน ดงันี ้
 

ช่องสีเขยีว หมายถึง  อนมุตั ิ
ช่องสีแดง หมายถึง  ไม่อนมุตั ิ
ช่องสีเหลือง หมายถึง  งดออกเสียง 

 
 
ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ 
 
ในแต่ละวาระท่ีมีการลงมติหรือออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
ในบตัรตามวาระนัน้ ๆ 
 
ประธานแจ้งต่อที่ประชมุให้ทราบถึงจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 

• จ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 5 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 55.56 
• ผู้ถือหุ้นที ่เ ข้าร่วมประชุมทัง้สิน้  34 ท่าน (รวมทัง้ผู้ที ่เข้ามาระหว่างการประชุม) คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 

105,244,021 หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 121,500,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 86.62 จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 
• ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 6 ท่าน คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 10,631 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.009 

 
• ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจ านวน 28 ท่าน คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 105,155,390 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

86.55 
 
ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ลงนามตรวจสอบโดย นายสรัุตน์ จนัทร์แก้ว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ 
ประธานจึงกล่าวเปิดการประชมุและเร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 
 
ประธานแจ้งต่อที่ประชมุว่าการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 35 ได้จดัขึน้ท่ีโรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชัน้ 2 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 และมีการจดัท ารายงานการประชมุภายใน 14 
วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้จดัส่งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดแล้ว 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที ่35 ซึง่ประชมุ 
                                           เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค าถามใดถกูเสนอโดยผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้
 
 
 



มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2562 และมีมติเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงดงัต่อไปนี ้

 
 อนมุตัิ 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนมุตัิ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 บตัรเสีย -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 รวมจ านวน 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย”  
                 เป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
 
ประธานท าหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน และชีแ้จงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี 2562 ดงันี ้ 
 

 2562 2561 2560 

รายได้ (ล้านบาท) 946 1,167 1,275 

ต้นทนุขาย (ล้านบาท) 787 1097 1,056 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 118 119 140 

ก าไรต่อปี (ล้านบาท) 33 (39) 63 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.27 (0.32) 0.52 

จ านวนหุ้น (ล้านบาท) 121.50 121.50 121.50 

สินทรัพย์ (ล้านบาท) 751 890 979 

หนีสิ้น (ล้านบาท) 243 356 369 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 509 534 610 



 2562 2561 2560 

มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 4.19 4.39 5.02 

 
ผลประกอบการในปี 2562 มีรายได้รวมจ านวน 946 ล้านบาท (รายได้รวมจ านวน 1167 ล้านบาท ในปี 2561) บริษัทฯมีรายได้
รวมลดลงจากปีที่แล้ว จ านวน 221ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 
 
ก าไรสทุธิจากผลประกอบการหลงัหกัภาษีในปี 2562 จ านวน 33 ล้านบาท (ขาดทนุสทุธิหลงัหกัภาษี จ านวน 39 ล้านบาท ในปี 
2561) บริษัทฯมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเพิ่มขึน้ จ านวน 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 185 
 
ก าไรต่อหุ้นในปี 2562 อยู่ที่หุ้นละ 0.27 บาท (ขาดทนุต่อหุ้น อยู่ที่หุ้นละ 0.32บาท ในปี 2561) ก าไรต่อหุ้นเพิ่มขึน้ จ านวน 0.59 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 185 
 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น ปี 2562 อยู่ที่หุ้นละ 4.19 บาท เทียบกบัปี 2561 ที่ หุ้นละ 4.39 บาท  
 
ประธานกล่าวโดยสรุปผลการด าเนินงานของปี 2562 มีสาระส าคญัดงันี ้
 
ในปี 2562 ปริมาณการผลิตและมีอัตราการขายเพิ่มขึน้แต่รายได้โดยรวมลดลงจากปี 2561 ประมาณ 200 ล้านบาท ทัง้นี ้
เนื่องจากราคาวตัถดุิบและราคาขายที่ลดลง มีรายได้จากการผลิตจากการรับจ้างผลิตลดลงซึง่เป็นไปตามกลไกตลาด อีกส่วน
หนึ่งคือ ต้นทุนสินค้าอื่นๆ ราคาลดลงซึ่งเป็นอตัราส่วนที่ดีขึน้ เมื่อเทียบกับยอดขายของปีที่ผ่านมานัน้ เกิดจากราคาวตัถุดิบ 
และประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการผลิตท าให้ก าไรขัน้ต้นในปี 2562 เพิม่ขึน้จากปี 2561  
 
นอกจากนีเ้หตุผลที่ท าให้ผลประกอบการของปี 2562 ดีขึน้ นอกจากราคาวตัถุดิบและประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมดีขึน้ ยงั
รวมถึงมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆมากขึน้ และจากโครงการที่เคยเสนอในที่ประชุมคือการทบทวนโครงการต่างๆ ท าให้
ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึน้ 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้
 
ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง สดัส่วนผลประกอบการในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯสามารถค านวณเป็นสดัส่วนเท่าไหร่? 
ประธาน สดัส่วนยอดขายโดยประมาณ แบ่งเป็นในประเทศค านวณเป็นร้อยละ 60 และต่างประเทศค านวณ

เป็นร้อยละ 40 



 
ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง ผลประกอบการขายสินค้าไปยงัต่างประเทศของบริษัทฯได้รับผลกระทบอย่างไรในปี พ.ศ. 2563? 
ประธาน บริษัทฯยงัสามารถด าเนินงานธุรกิจได้ตามปกติและมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง ปัจจบุนัคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯมีบริษัทใดบ้างและบริษัทฯถือว่าอยู่ในล าดบัท่ีเท่าใดในประเทศ? 
ประธาน บริษัทที่ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกันในตลาดมีหลายบริษัทและบริษัทฯถือว่าอยู่ในล าดบัต้นๆ

ของตลาด 
 

ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทฯมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ประเทศใดบ้าง? 
ประธาน การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศมีหลายประเทศและในหลายภมูิภาค ได้แก่ เอเชียแปซิฟิก ตะวนัออก

กลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 

ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง อ้างถึงเอกสารการประชมุสามญัประจ าปีครัง้ที่ 36 ของบริษัทฯ หน้าที่ 12 ซึ่งมีข้อความระบุเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษัทฯคือผลิตภณัฑ์อะไรและผู้บริโภคของผลิตภณัฑ์ใหม่อยู่ในกลุ่มใด? 

ประธาน บริษัทฯมีผลิตภณัฑ์ใหม่หลายชนิดด้วยกัน โดยมีการปรับเปล่ียนไปตามสภาวการณ์ของตลาด เช่น
ผู้บริโภคอยู่ในกลุ่มของอตุสาหกรรมยานยนต์โดยประกอบไปด้วยลกูค้าในประเทศและต่างประเทศ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

หมายเหต:ุ เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมกีารลงมติ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
งบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2562 และที่ได้จดัส่งให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 2 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด       

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้
 
ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯในเชิงบวกและเชิงลบอย่างไร 

มีผลกระทบรุนแรงหรือไม่ ระยะเวลาเท่าใด และมีแนวทางการบริหารจดัการอย่างไร? 



ประธาน บริษัทฯได้รับผลกระทบหลายด้าน โดยในส่วนของผลกระทบเชิงบวก ได้แก่  ธุรกิจแผ่นใสอะคริลิค 
และในส่วนของผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ผลกระทบต่อสินค้าในกลุ่มบางประเภท ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจ
โดยรวมจะดีขึน้ในไตรมาสที่ 3 และอาจจะกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติแบบชะลอตัวในสิน้ปีนี ้แต่
โดยทัว่ไปยงัด าเนินการได้ตามปกติ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
มีมติเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงดงัต่อไปนี  ้

 
 อนมุตัิ 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนมุตัิ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 บตัรเสีย -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 รวมจ านวน 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย”  
                 เป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลเพิ่มเติม  
                       ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2562 และการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
 
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2020
จึงได้มีมติอนมุตัิเล่ือนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 36 ออกไปจากก าหนดการเดิม วนัท่ี 23 เมษายน 2563 และมีมติอนมุตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 36 พิจารณา 
อนุมตัิ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นจากการเล่ือนประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักล่าว โดยพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล จ านวนหนึ่งครัง้จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เป็น
เงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท ต่อหุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 54,675,000 บาท ซึง่เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยด าเนินการจ่ายจากก าไรสะสมซึง่เสียภาษีเงนิได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นซึง่
เป็นบคุคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิตภาษี จากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร  

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 สรุปได้ดงันี ้
 

ก าไรสะสม อัตราภาษีเงนิได้นิติบคุคล เงนิปันผล (บาท/หุ้น) จ านวน (บาท) 

ปี 2562 ร้อยละ 20 0.45 54,675,000 
 



ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ด าเนินการแจ้งมติคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2020 ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัพฤหสับดีที่ 2 เมษายน ในการอนมุตัิ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ดังกล่าว โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่  16 เมษายน 
2563 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 30 เมษายน 2563 ทัง้นีไ้ด้ด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฎในงบการเงินซึง่อยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 2) 
 
ทัง้นี ้ ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดงันี ้

 
 
 
 
 

 
 
อนึ่ง บริษัทฯได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แล้ว ดงันัน้ บริษัทฯจึงไม่ต้องตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

 
ความเหน็คณะกรรมการ    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) ทัง้นีบ้ริษัทฯ
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 

 

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 



ด้วยเหตผุลข้างต้นดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงิน
ปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2562 อีก 

 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค าถามใดถกูเสนอโดยผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และการจดัสรรทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2562 และมี
มติเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงดงัต่อไปนี  ้  

 
 อนมุตัิ 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนมุตัิ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 บตัรเสีย -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 รวมจ านวน 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย”  
                 เป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจ าปี 2563 เนื่องจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีมาตรฐานการท างาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับพนกังานของบริษัทฯได้ดี ทัง้นี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ได้มอบหมายให้บคุคลหนึ่งบคุคลใดดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ 
 

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

 
โดยก าหนดให้นางสาววธู  ขยนัการนาวี ซึง่ได้ให้ด าเนินการในฐานะผู้สอบบญัชีของบริษัทฯมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว (ตัง้แต่ปี 
2558) เป็นผู้ท าการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่นางสาววธู  ขยันการนาวี ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน  
 



ทัง้นี ้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,480,000 บาท (ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเพิ่มขึน้ 
จ านวน 190,000 บาท จากปี 2562)  โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ 
เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึง่จะเรียกเก็บกบับริษัทฯ ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง  
   

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

 
ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกบั บริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ บุคคลหนึ่งบุคคลใด

ดงัต่อไปนีแ้ห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ 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      
งบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่นางสาววธู  ขยันการนาวี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้   
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน  

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

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค าถามใดถกูเสนอโดยผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้
 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562
 และมีมติเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงดงัต่อไปนี ้
  

 อนมุตัิ 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนมุตัิ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 



 งดออกเสียง -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 บตัรเสีย -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 รวมจ านวน 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 
                 เป็นฐานในการนบัคะแนน 

  
วาระที่ 6        พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 กรรมการหน่ึงในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯหมวด
ที่ 4 ข้อ 22 ดงันี ้

 
“ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรรมการท่ีจะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม 
 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯนัน้ ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะ
ออก ส่วนปีหลงัต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในข้อนี ้อาจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”  

กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้ได้แก่ 
 
1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส   ประธานกรรมการ 
2. นายชินยะ ยาโนะ                 กรรมการบริหารงาน 
3. นายเจษฏา ว่องวฒันะสิน   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  
ทัง้นีก้รรมการทัง้สามท่าน ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
 
เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อ
บคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2563 แต่ไม่
มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด 
   
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้
สามท่านข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และจากผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา จึงสมควรเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 36 แต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 



 
ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระดงัต่อไปนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส   ประธานกรรมการ 
2.  นายชินยะ ยาโนะ   กรรมการบริหารงาน 
3.  นายเจษฏา ว่องวฒันะสิน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  
                                                                       กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค าถามใดถกูเสนอโดยผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตัิเลือกตัง้ ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส ประธานกรรมการที่ลาออกตาม

วาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงดงัต่อไปนี ้

 
 
อนมุตัิ 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไม่อนมุตัิ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 บตัรเสีย -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 รวมจ านวน 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตัิเลือกตัง้ นายชินยะ ยาโนะ กรรมการบริหารงานที่ลาออกตามวาระ 

กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงดงัต่อไปนี ้

 
 อนมุตัิ 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนมุตัิ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 บตัรเสีย -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 รวมจ านวน 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 

เป็นฐานในการนบัคะแนน 



  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตัง้  นายเจษฏา ว่องวัฒนะสิน กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ลาออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงดงัต่อไปนี ้

 
 
อนมุตัิ 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไม่อนมุตัิ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 บตัรเสีย -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 รวมจ านวน 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 

เป็นฐานในการนบัคะแนน  
 
วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 
คณะกรรมการโดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2563 ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทนของกรรมการนัน้มีการปรับเพิ่ม แต่ค่า
เบีย้ประชมุของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระ ยงัคงอตัราเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการได้ก าหนดหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2562 หัวข้อการ
ก ากบัดแูลกิจการ ข้อ 5.7 เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ 
 

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 



ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2563 ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางข้างต้น  
 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค าถามใดถกูเสนอโดยผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และมีมติเห็นด้วยกับคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าจ านวน 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้  

  
 อนมุตัิ 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนมุตัิ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 รวมจ านวน 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี ้จะนบัคะแนนเสียง “อนมุตัิ” “ไม่อนมุตั”ิ “งดออก

เสียง” รวมถงึ “บตัรเสีย”เป็นฐานในการนบัคะแนนเสียงด้วย 
 
วาระที่ 8   พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวและการ

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจ ากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
สัญชาติต่างด้าว 

 
ประธานชีแ้จงว่า สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทของบริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ ากัด (“AACL”) 
ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สองของบริษัทฯ (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.12 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ    
บริษัทฯ) โดย EAC Invest A/S (เดิมชื่อ Santa Fe Group A/S) ซึ่งเป็นบริษัทแม่สงูสดุของกลุ่มบริษัทของ AACL ได้มีการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท โดย EAC Invest A/S ได้เข้าถือหุ้นใน บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศ ไทย) จ ากัด 
(“EACT”) (ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมดของ AACL) เพิ่มเติมจากเดิมที่ EAC Invest A/S ถือหุ้นทางตรงใน
สัดส่วนร้อยละ 49 และถือหุ้นทางอ้อมใน EACT ในสัดส่วนร้อยละ 51 เป็นการถือหุ้นหรือควบคุมทางตรงและทางอ้อมใน
สดัส่วนร้อยละ 100 ใน EACT นัน้ 
 
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท AACL ส่งผลให้ EACT และ AACL มีการเปล่ียนสถานะกลายเป็นนิติบุคคลต่าง
ด้าวภายใต้ค านิยามแห่งพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (“พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว”) ด้วยเหตุนี ้เมื่อรวมการถือหุ้นของนิติบุคคลต่างด้าวในบริษัทฯ ทัง้หมดจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.4 ของหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท (รวมสดัส่วนการถือหุ้นของลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล ยเูค โอเวอร์ซีส โฮลโค1 ลิมิเต็ด ซึง่ถือ
หุ้นในบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 42.28) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ เปล่ียนสถานะกลายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามนิยามของพ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 



 
ประธานชีแ้จงว่าการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน
และโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ แต่อย่างใดและไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  
 
แม้การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทของ AACL นีไ้ม่ได้เกิดขึน้ในชัน้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การปรับ
โครงสร้างดงักล่าวส่งผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 
ข้อบงัคบัข้อ 12.1 ซึง่เก่ียวกบัข้อจ ากดัการโอนหุ้น จึงไม่มีผลบงัคบัและไม่มีความจ าเป็นอีกตอ่ไป ดงันัน้ บริษัทฯ เสนอให้ยกเลิก
ข้อจ ากัดสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าว และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้อจ ากดัการโอน
หุ้น ทัง้นี ้การยกเลิกข้อจ ากดัสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวนี ้จะส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตได้ในอนาคต เป็นการ
เปิดโอกาสและสร้างความสนใจให้แก่นกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนต่างชาติทัว่โลกให้มาลงทุนในบริษัทฯ มากขึน้ จากเดิมที่
ถกูจ ากดัโดยข้อก าหนดเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นต่างด้าว 
 
ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการยกเลิกข้อจ ากดัสดัส่วนการถือ

หุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าว จากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจ ากดั และการแก้ไขข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ข้อ 12 เร่ืองข้อจ ากัดการโอนหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการยกเลิกข้อจ ากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าว เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานะปัจจุบันของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความสนใจให้แก่นักลงทุน
สถาบนัและนกัลงทนุต่างชาติทัว่โลกให้มาลงทนุในบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ข้อความเดิม  
“ข้อ 12 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั เว้นแต่ 

  
12.1     การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 (ส่ีสิบเก้า) 

ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  
 

12.2     ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นใหม่เป็นคราวๆ ให้แก่คนสญัชาติไทยที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือใช้สิทธิจองซือ้หุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซือ้หุ้น หรือใช้สิทธิ
ตามหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ หรือให้สิทธิจองซือ้หุ้น อันเป็นเหตุให้
อตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทในขณะนัน้ๆ ลดลง คนต่างด้าวจะรับโอน
หุ้นจากผู้ ถือหุ้นสัญชาติไทย เท่าจ านวนสัดส่วนที่ลดลงมานัน้อีกไม่ได้ แม้ว่าอัตราส่วน
การถือหุ้ นของคนต่างด้าวในขณะนัน้ๆจะยังไม่ครบร้อยละ 49 (ส่ีสิบเก้า)ของหุ้ นที่
ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทก็ตาม ยกเว้นแต่กรณีการเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของ
บริษัทโดยคนต่างด้าว เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิ
จองซือ้หุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิจองซือ้หุ้น หรือการใช้สิทธิตามข้อก าหนดในการออก



หลกัทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้น หรือจองซือ้หุ้นของบริษัทเฉพาะที่บริษัทมีมติให้
ออกจ าหน่าย และเสนอขายในต่างประเทศ หรือให้แก่คนต่างด้าวทัง้จ านวน 

 
12.3     การจ ากดัสิทธิของคนตา่งด้าว ในการรับซือ้หุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยดงักล่าวในข้อ 

12.2 จะไมจ่ ากดัสิทธิคนต่างด้าวในการรับซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยในกรณีที่  
 

12.3.1    อตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวยงัไม่ครบร้อยละ 49 (ส่ีสิบเก้า) ของหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ก่อนการออกหุ้นใหม่ให้แก่คนสญัชาติไทยที่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพหุ้ นกู้ แปลงสภาพ หรือสิทธิจองซื อ้หุ้ นตามข้อก าหนดของ
หลกัทรัพย์ดงักล่าวในข้อ 12.2  

 
12.3.2    อตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทลดลง เพราะเหตอุื่นนอกจากการ

ออกหุ้นใหม่ให้แก่คนสญัชาติไทย เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง
สภาพ หรือสิทธิจองซือ้หุ้นตามข้อก าหนดของหลกัทรัพย์ดงักล่าวในข้อ 12.2” 

 
ข้อความใหม่  
“ข้อ 12 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั”  

 
และเห็นสมควรให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จดัการ และ/หรือ 
บุคคลที่ได้รับ มอบหมายโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จดัการ 
ให้มีอ านาจ ในการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในเอกสาร ตลอดจนค าขอต่างๆ ในการยื่นจด
ทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้
ทนัที  

 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค าถามใดถกูเสนอโดยผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตัิ ยกเลิกข้อจ ากัดสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าว และ
การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 12 เพื่อให้สอดคล้องกบัการยกเลิกข้อจ ากดัการถือหุ้นของผู้ ถือ
หุ้นสญัชาติต่างด้าว และมีมติเห็นด้วยกบัคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่จ านวน 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้   

 
 อนมุตัิ 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนมุตัิ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 



 รวมจ านวน 105,244,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี ้จะนบัคะแนนเสียง “อนมุตัิ” “ไม่อนมุตั”ิ “งดออกเสียง” 

รวมถงึ “บตัรเสีย”เป็นฐานในการนบัคะแนนเสียงด้วย 
 
วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
ไม่มีผู้ใดเสนอวาระอื่น ๆ  
 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้
 
ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 มีการรักษาสถานภาพจ านวนบุคคลกร อตัราค่าจ้าง 

และสวสัดิการอย่างไร มีการปรับเปล่ียนหรือไม่? 
ประธาน บริษัทฯมีการดูแลพนกังานทุกคนและรักษาสถานภาพของพนกังานอย่างดีที่สดุ โดยพิจารณาการ

ปรับเปล่ียนอตัราค่าจ้างและสวสัดิการเพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั 
 

ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 ในไตรมาสที่ 3-4 ในปีนีม้ีแผนการเพิ่มผลประกอบการ
ขายผลิตภณัฑ์ประเภทอะคริลิกในประเทศในปริมาณเท่าใด และคาดว่าจะมีผลประกอบการท่ีดีขึน้
หรือไม่ และเป้าหมายการขายในปีหน้าจะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่? 

ประธาน บริษัทฯมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและคาดว่าหากสถานการณ์ดงักล่าวไม่มีการ
เปล่ียนแปลง ผลการด าเนินงานน่าจะกลบัมาเป็นสถานการณ์ปกติในไตรมาสที่ 3-4 ในปีนี ้
 
อนึ่งบริษัทฯขอเรียนให้ทราบเร่ืองผลการด าเนินงานของไตรมาสที่ 2 ซึ่งจะสามารถเห็นได้โดยการ
ประกาศผลการด าเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ส่วนในไตรมาสที่ 3-4 นัน้ฝ่ายบริหารก าลัง
ประเมินสถานการณ์อยู่  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 ว่าจะ
เปล่ียนแปลงไปอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามท าให้ดีที่สดุทัง้การขายและประสิทธิภาพ
ของสินค้าต่อไป 
 

ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทฯจ าเป็นต้องขายที่ดินเนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบัน ราคาประเมินที่ดินของบริษัทฯและ
ราคาตลาดมีราคาเท่าใด? 

ประธาน ราคาประเมินที่ดินในบริเวณใกล้เคียงแถวนัน้ มีราคาโดยประมาณ 4,000 - 35,000 บาท ต่อตาราง
วา และราคาตลาดมีราคาโดยประมาณ 10,000 - 50,000 บาท ต่อตารางวา ทัง้นีร้าคาประเมิน
ขึน้อยู่กบับริเวณต าแหน่งของที่ดิน 
 



ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทฯจ าเป็นต้องขายที่ดินออกและจึงเช่ากลบัมาใช้ด าเนินกิจการ โดยต้องใช้ที่ปรึกษาทางการเงนิ 
เพื่อประเมินราคาอย่างยุติธรรมในการขายที่ดิน ควรใช้ผู้ประเมินอย่างน้อย 2 ราย เพื่อพิจารณา
ราคาขายที่ดินอย่างถกูต้อง 

ประธาน น้อมรับค าแนะน าจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นีก้ารซือ้ขายที่ดินจะต้องเป็นไปตามหลกัการบริหารที่ดีที่  บริษัทฯ 
มีนโยบายยึดถือมาโดยตลอด คือจะต้องมีแหล่งเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 แหล่งขึน้ไปเพื่อ
เปรียบเทียบและให้ได้ประโยชน์สงูสดุ 
 

ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทฯมีแนวโน้มที่ขายกิจการหรือไม่ ราคาประเมินมลูคา่ของบริษัทฯอยู่ที่เทา่ไหร่? 
ประธาน บริษัทฯยงัไม่มีแผนในการขายธุรกิจ จึงไม่มีการการประเมินราคามลูค่าของบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯยงั

ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการปรับปรุงในหลายด้านเพื่อให้บริษัทฯเติบโตอย่างยั่งยื่นและ
มัง่คง เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและพนัธกิจทกุฝ่ายรวมถึงบคุลากรในองค์กร  
 

ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทฯมีนโยบายลดคา่ใช้จ่ายโดยการยกเลิกการเช่าส านกังานขายในกรุงเทพหรือไม่? 
ประธาน บริษัทฯไม่มีนโยบายยกเลิกการเช่าส านักงานขายในกรุงเทพเนื่องจาก การติดต่อส่ือสารและการ

ประชุมต่างๆของส านกังานขายในกรุงเทพยงัมีความจ าเป็นและมีส่วนช่วยให้พนกังานขายมีความ
สะดวกในการเดินทาง ติดต่อส่ือสารและนดัหมายกบัลกูค้าของบริษัทฯ 

 
ไม่มีเร่ืองอื่นใด ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและตวัแทนผู้ ถือหุ้น ตลอดจนผู้สงัเกตการณ์ และผู้ที่ช่วยงานในการประชุม
ครัง้นีท้ี่สละเวลาและให้เกียรติมาร่วมประชมุ  
 
ปิดประชมุ เวลา 11.20 น. 
 
 

 
______________________________ 
 (นายรักชยั สกลุธีระ) 
 ประธานท่ีประชมุ 

 
 
 

__________________________ 
(นางสาวคณูณิชา ศรีมนเทยีร) 
        บนัทึกการประชมุ 


