
 
 

              บริษัท  ไทยโพลีอะคริลิค  จ ำกัด  (มหำชน) 
                   THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ำกัด (มหำชน) 
หนังสือนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  

ครั้งที ่37 
 

วันที ่22 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. 
ณ โรงแรมเอสด ีอเวนิว ห้องป่ินเกล้ำ ช้ัน 3 

ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 
  

 
 
 

 
 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุ 
โปรดน าหนงัสือนดัประชมุ หรือหนงัสือมอบฉนัทะมาดว้ย 
* เปิดใหล้งทะเบียน ตัง้แต่เวลา 09.00 น. 
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 วนัท่ี 1 เมษายน 2564  
 

เรื่อง:  ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 37 
 

เรียน:  ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย: 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 36 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 
 2. รายงานประจ าปี 2563 
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อกลับเขา้ด ารง

ต าแหน่งใหม่  
 4. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีบรษิัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
 5. ค านิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามนิยามของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 6. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
 8. เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
 9.  การใชร้หสัคิวอาร ์(QR CODE) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2563 
 10. นโยบายและมาตราการป้องกนัการติดต่อของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

  
ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน) ไดม้ีมติใหจ้ดัประชุมสามัญผูถื้อหุน้  ครัง้ที่ 37 ใน

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว หอ้งป่ินเกลา้ ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ  
เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

 
วำระที ่1            พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 36 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 21 

กรกฎำคม 2563 
 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 36 ไดจ้ดัขึน้ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว หอ้งป่ินเกลา้ ชัน้ 3 ถนน
บรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 2563
และมีการจดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้
จัดส่งตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดแลว้ 
 
(รายละเอียดปรากฏในส าเนารายงานการประชมุตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 1) 
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ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 36               
ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 

     
วำระที ่2   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2563 
 

บรษิัทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ในรอบปี 2563 
 
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 69 ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 2) 

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รบัทราบ  
 
วำระที ่3   พิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงนิส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 
     

งบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ 
ตามที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 74 และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือ
เชิญประชมุ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 2 

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ       

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
    
วำระที ่4 พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 
 

บริษัทไดจ้ัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตาม
มาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
หมวดที่ 7 ขอ้ 57 แลว้ ดงันัน้ บรษิัทจึงไม่ตอ้งตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามอตัราที่ผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิเป็นคราว ๆ 
ไป และตามก าไรสะสม 

 
โดยบริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล  ประจ าปี 2563 ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จ านวน 
121,500,000 หุน้ รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 54,675,000 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินไดน้ิติ
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บุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวไดต้ามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากร  
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 สรุปไดด้งันี ้

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

ปี 2563 รอ้ยละ 20 0.45 54,675,000 
 

คณะกรรมการได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิรับเงินปันผล  (record date) ในวันที่   
6 พฤษภาคม 2564 และปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 และก าหนด
วนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
 
(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฎในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 หนา้  
119 ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 2) 

 
ทัง้นี ้ ขอ้มลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดงันี ้

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล    ปี 2563 (ขอ้เสนอปัจจบุนั)    ปี 2562 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 57,913,143 33,050,213 
2.  จ านวนหุน้ (หุน้) 121,500,000 121,500,000 
3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.45 0.45 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 54,675,000.00 54,675,000 

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไร และการ

จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 ในอตัรา 0.45 บาท ต่อหุน้ จ านวน 121,500,000 หุน้ รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 54,675,000 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัท การจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2563 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ทัง้นี ้
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไดต้าม
มาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรษัฎากร  

 
และเสนอใหก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัที่ 6 พฤษภาคม 2564 และปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
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หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

 
วำระที ่5 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 

2564 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตาม มาตรา 120 พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ก าหนดใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของบรษิัททกุปี ทัง้นีใ้นการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือก บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ผูส้อบบญัชีรายเดมิ 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 เนื่องจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มี
มาตรฐานการท างาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบตัิงานรว่มกบัพนกังานของบรษิัทได้
เป็นอย่างดี โดยไดเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชี จากนางสาว วธู ขยนัการนาวี ซึ่งไดด้  าเนินการในฐานะ
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทมาเป็นระยะเวลา 6 ปีแลว้ และเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการ
จดัโครงสรา้งภายในองคก์รของส านกังาน อี วายจ ากัด ทัง้นี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
ไดม้อบหมายใหบ้คุคลหน่ึงบคุคลใดดงัต่อไปนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท  
 
1. นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 5800  
 ปีที่เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้รษิัทฯ: - ปี  และ/หรือ 
2. นางสาวอิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 7480  

ปีที่เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้รษิัทฯ: - ปี และ/หรือ 
3. นางสาวศิรริตัน ์ศรเีจรญิทรพัย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 5419 

ปีที่เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้รษิัทฯ: - ปี  
  
โดยก าหนดให้นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ท  าการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นายปรีชา อรุณนารา ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให้นางสาว 
อิศราภรณ ์วิสุทธิญาณ หรือ นางสาวศิริรตัน ์ศรีเจริญทรพัย์ ท าหนา้ที่ตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทแทน  

 
ทัง้นี ้ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,480,000 บาท อตัรา
คงเดิม (2563: 1,480,000 บาท)  โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวม
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียก
เก็บกบับรษิัท ตามยอดค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ  
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รายละเอียดคา่ตอบแทน ปี 2564 (ขอ้เสนอปัจจบุนั) ปี 2563 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี 1,480,000 บาท 1,480,000 บาท 

 
ทัง้นี ้ ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบับริษัท/
ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
ดงัต่อไปนีแ้ห่งบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2564 

 
1. นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 5800 

และ/หรือ  
2. นางสาวอิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 7480 

และ/หรือ 
3. นางสาวศิรริตัน ์ศรเีจรญิทรพัย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 5419 

 
โดยก าหนดให้นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ท  าการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นายปรีชา อรุณนารา ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให้นางสาว 
อิศราภรณ ์วิสุทธิญาณ หรือ นางสาวศิริรตัน ์ศรีเจริญทรพัย์ ท าหนา้ที่ตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทแทน  

 
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี ้ค่าตอบแทน
ดังกล่าวยังไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่าย
เอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกบับรษิัท ตามยอดค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ  
 
ทัง้นี ้ ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบับริษัท/
ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

 
วำระที ่6        พิจำรณำและเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ  
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 กรรมการหนึ่งในสามตอ้งออกตามวาระ ซึ่ง
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทหมวดที่ 4 ขอ้ 22 ดงันี ้
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 “ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้
จ านวนกรรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน
หน่ึงในสาม 
 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บั
สลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้
ออกจากต าแหน่ง 
 
กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระในขอ้นี ้อาจไดร้บัเลือกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได”้  
 

 กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นี ้ไดแ้ก่ 
 

1. นายแจน แดม ปีเดอรเ์ซ่น  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายอดมั โจนาธาน สโลน  กรรมการที่ไมใ่ช่กรรมการบรหิาร 
3. นายมารต์ิน เทยเ์ซ่น  กรรมการที่ไมใ่ช่กรรมการบรหิาร 

                       
ทัง้นีก้รรมการทัง้สามท่าน ไดแ้สดงเจตนารมณท์ี่จะกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 
เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทไดป้ระกาศบนเว็บไซตข์องบรษิัท
เชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  
ตัง้แต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2564 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด 
 
คณะกรรมการบริษัทจึงไดส้รรหาผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาที่
เปิดเผยในรายงานประจ าปี 2563 หน้า 44 หัวข้อการก ากับดูแลกิจการ ข้อ 5.3 เรื่อง
คณุสมบตัิกรรมการบรษิัท และ หนา้ 47 ขอ้ 5.8 เรื่องการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

   
จากหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาดงักล่าวตลอดจนผลการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการใน
อดีตที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมถึงกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในเรื่องดงักล่าว) โดย
ค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาโดยผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองอย่างระมดัระวงั และรอบคอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักเกณ์และวิธีการสรรหาของ
บรษิัท แลว้เห็นว่ากรรมการทัง้สามท่านขา้งตน้เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัสิงู และมีประสบการณอ์นัมี
ค่าและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและผูถื้อหุน้ จึงสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม
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สามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 37 แต่งตัง้กรรมการทั้งสามท่านกลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ
หน่ึง 
 
1. นายแจน แดม ปีเดอรเ์ซ่น  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 6 ปี (2558-ปัจจบุนั) 
  ครัง้ที่ 1: 24 เมษายน 2558 - 27 เมษายน 2561 
  ครัง้ที่ 2: 27 เมษายน 2561 - 22 เมษายน 2564  
- จ านวนการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการในปี 2563 
6 ครัง้ จากจ านวน 7 ครัง้ 

- จ านวนการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2563 4 ครัง้ จากจ านวน 4 ครัง้ 

 
ทัง้นี ้นายแจน แดม ปีเดอรเ์ซ่น มีคณุสมบตัิในการเป็น
กรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถ
ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้หลกัก ากบักิจการท่ีดี 
 

2. นายอดมั โจนาธาน สโลน  กรรมการที่ไมใ่ช่กรรมการบรหิาร 
- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 2 ปี (2562-ปัจจบุนั) 
- จ านวนการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการในปี 2563 
6 ครัง้ จากจ านวน 7 ครัง้ 

 
3. นายมารต์ิน เทยเ์ซ่น  กรรมการที่ไมใ่ช่กรรมการบรหิาร 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 2 ปี (2562-ปัจจบุนั) 
- จ านวนการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการในปี 2563 
7 ครัง้ จากจ านวน 7 ครัง้ 

 
(ประวัติโดยสงัเขปของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งใหม่ ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 3) 

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร   เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนด

ออกตามวาระดงัต่อไปนี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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1. นายแจน แดม ปีเดอรเ์ซ่น  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายอดมั โจนาธาน สโลน  กรรมการที่ไมใ่ช่กรรมการบรหิาร 
3. นายมารต์ิน เทยเ์ซ่น  กรรมการที่ไมใ่ช่กรรมการบรหิาร 
 
โดยกรรมการล าดบัท่ี 1 นายแจน แดม ปีเดอรเ์ซ่น มีคุณสมบตัิในการเป็นกรรมการอิสระตาม
นิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้หลกัก ากบักิจการท่ีดี 

 
วำระที ่7   พิจำรณำและอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 
 

คณะกรรมการโดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และหลักก ากับกิจการที่ดี โดยความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2564 เป็นไปตามอตัราที่ไดก้ าหนดไวใ้นตารางดา้นล่าง โดยค่าตอบแทน
ของกรรมการประจ าปี 2564 และค่าเบีย้ประชมุของประธานคณะกรรมการยอ่ยและกรรมการ
อิสระ ยงัคงอตัราเดิม 
 

 

 
คณะกรรมการไดก้ าหนดหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปี 2563 หน้า 46 หัวข้อการก ากับดูแลกิจการ ข้อ 5.7 เรื่องค่าตอบแทน
กรรมการ 
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร   เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2564 ในอตัราตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นตารางขา้งตน้  

   
วำระที ่8   พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำม)ี 

ค่าตอบแทน  ปี 2564 (ขอ้เสนอปัจจบุนั) ปี 2563 
1. ค่าตอบแทน  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ  

(ต่อคน/ ปี)  
460,000 บาท  
460,000 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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ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 37 (record 
date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทกุท่านเขา้รว่มประชมุตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ี ดงักล่าว
ขา้งตน้ โดยบริษัทเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 37 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. หากผูถื้อหุน้ท่านใด
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตัง้ตวัแทนเขา้ร่วมประชมุ ขอไดโ้ปรดกระท าการมอบฉันทะโดย
ใชห้นงัสือมอบฉนัทะดงัปรากฏในส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 7 
 

อนึ่ง เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความ
ตระหนักเป็นอย่างยิ่งและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงได้
ด  าเนินการจัดการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามแนวทางที่ทางหน่วยงานราชการก าหนด โดยบริษัทฯ จ าเป็นตอ้ง
จ ากัดที่นั่งและจดัการใหม้ีระยะห่างที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงขอความกรุณาใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการผูจ้ัดการ
หรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยใชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะ โดยสามารถดรูายชื่อพรอ้มประวตัิโดยสงัเขปดงัปรากฏในส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 4  

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                                                         
(นายรกัชยั สกลุธีระ)  

              กรรมการผูจ้ดัการ 



รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 36 
 

ของ 
 

 บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) 
 
วนั เวลาและสถานที่ 
 
ประชุมเมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ห้องป่ินเกล้า  ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  
 
เนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในครัง้นีไ้ด ้ที่ประชุมจึงพิจารณาเลือก นายรกัชัย สกุลธีระ ท าหนา้ที่
ประธานในที่ประชมุ 
 
ประธานชี ้แจงต่อที่ประชุมเป็นอันดับแรกว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) 
คณะกรรมการของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) จึงไดม้ีมติลงวนัที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้
เล่ือนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 36 และยกเลิกก าหนดวนัประชมุ วาระการประชมุ และวนัก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้ในการ
เขา้ร่วมการประชุมดงักล่าว  อย่างไรก็ดี หลังจากมีการผ่อนคลายขอ้จ ากัดต่าง ๆ และสถานการณด์ีขึน้ คณะกรรมการจึงได้
พิจารณาและมีมติลงวันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่ออนุมัติวันและวาระการประชุมใหม่ส าหรับการประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 36 โดยใหม้ีขึน้ในวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และใหว้นัก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมการประชุม
เป็นวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
 
นอกจากนี ้การจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 36 ยงัไดม้ีการบงัคบัใชม้าตรการป้องกนัตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 อย่างเครง่ครดั 
 
ประธานแจง้ที่ประชุมต่อไปว่า บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการ
ประชมุ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชมุขึน้ 
 
ประธานไดก้ล่าวเปิดประชมุ พรอ้มทัง้แนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูร้บัเชิญเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้ 
 
กรรมการของบรษิัทฯที่เขา้รว่มประชมุ 

1. นายรกัชยั สกลุธีระ กรรมการผูจ้ดัการ/เลขานกุารบรษิัทฯ 
2. ดร.อนพุนัธ ์กิจนิจชวีะ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. 
 

นายแจน แดม ปีเดอรเ์ซ่น 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายเจษฎา ว่องวฒันะสิน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 



 
 
กรรมการของบรษิัทฯที่ไม่เขา้รว่มประชมุ 

1. ดร. เบนจามิน เจมส ์แฮรร์ีส ประธานกรรมการ 
2. นายอดมั โจนาธาน สโลน กรรมการท่ีไม่ใข่กรรมการบรหิารงาน 
3. นายมารต์ิน เทยเ์ซ่น กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบรหิารงาน 
4. 
 

นายได โอยามะ 
 

กรรมการที่ไม่ใข่กรรมการบริหารงาน/กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

 
ผูบ้รหิารของบรษิัทฯที่เขา้รว่มประชมุ 

1. นายธนวฒัน ์กลุประเสรฐิรตัน ์ ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล/กฎหมาย 
2. นายธเนตร ข าเชิดชไูชย ผูจ้ดัการฝ่ายโลจิสติกส ์
3. นางสาวสรุวดี ลีทวีกลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นาย อภิชยั ศรีมหนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยัฯและระบบงาน    

 
ที่ปรกึษากฎหมายบรษิัทฯ 

1. 
 

นายสรุตัน ์จนัทรแ์กว้ 
 

ผู้ตรวจสอบจ านวนผู้เขา้ร่วมประชุมและผูต้รวจ
สอบการนบัคะแนนเสียง 

 
ตวัแทนจากบรษิัทส านกังานทนายความ บรษิัท ไพรซ้ส์านนด ์จ ากดั 

1. นางสาวคณูณิชา ศรีมนเทียร ที่ปรกึษากฎหมาย 
2. นางสาวสมฤทยั วิศาลาภรณ ์ ที่ปรกึษากฎหมาย             
3. นายพงษกร มงคลวรรณเลิศ ที่ปรกึษากฎหมาย 

 
 
ตวัแทนจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
 

1.     นางสาววธู ขยนัการนาวี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5423 
2. นางสาวอมราภรณ ์จารุพินทโุสภณ ผูส้อบบญัชี           
3. นายกลศ สวุรรณธารารงัษี ผูส้อบบญัชี 

 
เลขานกุารบรษิัทฯ 
              1.   นายรกัชยั สกลุธีระ  เลขานกุารบรษิัทฯ 
 
ระเบียบการลงคะแนน 
 
ก่อนการประชุม ประธานได้อธิบายระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การประชุมจะ
ด าเนินการตามระเบียบวาระที่ก าหนด โดยไม่มีการแทรกวาระการประชุมที่ไม่ไดบ้รรจุไวใ้นวาระแต่อย่างใด การออกเสียง 
ลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ ใหก้ระท าดว้ยการท าเครื่องหมาย “กากบาท” หรือ เครื่องหมาย “ถกู” ในบตัรลงคะแนน 

5. นายชินยะ ยาโนะ กรรมการบรหิาร 



ที่บรษิัทฯจดัใหใ้นแต่ละวาระ ในบตัรลงคะแนนจะแบ่งออกเป็นช่องสีที่ชดัเจน ดงันี ้
 

ช่องสีเขยีว หมายถึง  อนมุตั ิ
ช่องสีแดง หมายถึง  ไม่อนมุตั ิ
ช่องสีเหลือง หมายถึง  งดออกเสียง 

 
 
ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ 
 
ในแต่ละวาระท่ีมีการลงมติหรือออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเป็นผูแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ลงคะแนน
ในบตัรตามวาระนัน้ ๆ 
 
ประธานแจง้ต่อที่ประชมุใหท้ราบถึงจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ ดงันี ้
 

• จ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมด 5 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 55.56 
• ผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร ่วมประชุมทั ้งสิน้  34 ท่าน (รวมทั ้งผูท้ี ่เขา้มาระหว่างการประชุม) คิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด 

105,244,021 หุน้ จากจ านวนหุน้ทัง้หมด 121,500,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 86.62 จากจ านวนหุน้ทัง้หมด 
• ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 6 ท่าน คิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด 10,631 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.009 

 
• ผูท้ี่ไดร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้จ านวน 28 ท่าน คิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด 105,155,390 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

86.55 
 
ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ลงนามตรวจสอบโดย นายสรุตัน ์จนัทรแ์กว้ ที่ปรกึษากฎหมายของบริษัทฯ 
ประธานจึงกล่าวเปิดการประชมุและเริ่มด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

 
วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่35 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที ่24 เมษายน 2562 
 
ประธานแจง้ต่อที่ประชมุว่าการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 35 ไดจ้ดัขึน้ท่ีโรงแรมเอสดี อเวนิว หอ้งจิตรลดา ชัน้ 2 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 และมีการจดัท ารายงานการประชมุภายใน 14 
วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พรอ้มทั้งจดัส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดแลว้ 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 35 ซึ่งประชมุ 
                                           เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
 
จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค  าถามใดถกูเสนอโดยผูถื้อหุน้ในวาระนี ้
 
 
 



มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อการรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2562 และมีมติเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และออกเสียงดงัต่อไปนี ้

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

 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย”  
                 เป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที ่2  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
 
ประธานท าหนา้ที่รายงานผลการด าเนินงาน และชีแ้จงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี 2562 ดงันี ้ 
 

 2562 2561 2560 

รายได ้ (ลา้นบาท) 946 1,167 1,275 

ตน้ทนุขาย (ลา้นบาท) 787 1097 1,056 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (ลา้นบาท) 118 119.30 140 

ก าไรต่อปี (ลา้นบาท) 33 (39) 63 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.27 (0.32) 0.52 

จ านวนหุน้ (ลา้นบาท) 121.50 121.50 121.50 

สินทรพัย ์ (ลา้นบาท) 751 890 979 

หนีสิ้น (ลา้นบาท) 243 356 369 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 509 534 610 



 2562 2561 2560 

มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 4.19 4.39 5.02 

 
ผลประกอบการในปี 2562 มีรายไดร้วมจ านวน 946 ลา้นบาท (รายไดร้วมจ านวน 1167 ลา้นบาท ในปี 2561) บรษิัทฯมีรายได้
รวมลดลงจากปีที่แลว้ จ านวน 221ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 19 
 
ก าไรสทุธิจากผลประกอบการหลงัหกัภาษีในปี 2562 จ านวน 33 ลา้นบาท (ขาดทนุสทุธิหลงัหกัภาษี จ านวน 39 ลา้นบาท ในปี 
2561) บรษิัทฯมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเพิ่มขึน้ จ านวน 72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 185 
 
ก าไรต่อหุน้ในปี 2562 อยู่ที่หุน้ละ 0.27 บาท (ขาดทนุต่อหุน้ อยู่ที่หุน้ละ 0.32บาท ในปี 2561) ก าไรต่อหุน้เพิ่มขึน้ จ านวน 0.59 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 185 
 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ ปี 2562 อยู่ที่หุน้ละ 4.19 บาท เทียบกบัปี 2561 ที่ หุน้ละ 4.39 บาท  
 
ประธานกล่าวโดยสรุปผลการด าเนินงานของปี 2562 มีสาระส าคญัดงันี ้
 
ในปี 2562 ปริมาณการผลิตและมีอัตราการขายเพิ่มขึน้แต่รายได้โดยรวมลดลงจากปี 2561 ประมาณ 200 ลา้นบาท ทั้งนี ้
เนื่องจากราคาวตัถดุิบและราคาขายที่ลดลง มีรายไดจ้ากการผลิตจากการรบัจา้งผลิตลดลงซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด อีกส่วน
หนึ่งคือ ตน้ทุนสินคา้อื่นๆ ราคาลดลงซึ่งเป็นอตัราส่วนที่ดีขึน้ เมื่อเทียบกับยอดขายของปีที่ผ่านมานัน้ เกิดจากราคาวตัถุดิบ 
และประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการผลิตท าใหก้ าไรขั้นตน้ในปี 2562 เพิม่ขึน้จากปี 2561  
 
นอกจากนีเ้หตุผลที่ท  าใหผ้ลประกอบการของปี 2562 ดีขึน้ นอกจากราคาวตัถุดิบและประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมดีขึน้ ยงั
รวมถึงมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆมากขึน้ และจากโครงการที่เคยเสนอในที่ประชุมคือการทบทวนโครงการต่างๆ ท าให้
ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึน้ 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2562 ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบ 

 
จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมไดต้อบขอ้ซักถามและรบัทราบความเห็นตลอดจน
ขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งันี ้
 
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ่ง สดัส่วนผลประกอบการในประเทศและต่างประเทศของบรษิัทฯสามารถค านวณเป็นสดัส่วนเท่าไหร?่ 
ประธาน สดัส่วนยอดขายโดยประมาณ แบ่งเป็นในประเทศค านวณเป็นรอ้ยละ 60 และต่างประเทศค านวณ

เป็นรอ้ยละ 40 



 
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ่ง ผลประกอบการขายสินคา้ไปยงัต่างประเทศของบรษิัทฯไดร้บัผลกระทบอย่างไรในปี พ.ศ. 2563? 
ประธาน บรษิัทฯยงัสามารถด าเนินงานธุรกิจไดต้ามปกติและมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ่ง ปัจจบุนัคู่แข่งทางการคา้ของบรษิัทฯมีบรษิัทใดบา้งและบรษิัทฯถือว่าอยู่ในล าดบัท่ีเท่าใดในประเทศ? 
ประธาน บริษัทที่ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกันในตลาดมีหลายบริษัทและบริษัทฯถือว่าอยู่ในล าดบัต้นๆ

ของตลาด 
 

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ่ง บรษิัทฯมีการส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศ ประเทศใดบา้ง? 
ประธาน การส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศมีหลายประเทศและในหลายภมูิภาค ไดแ้ก่ เอเชียแปซิฟิก ตะวนัออก

กลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ่ง อา้งถึงเอกสารการประชมุสามญัประจ าปีครัง้ที่ 36 ของบริษัทฯ หนา้ที่ 12 ซึ่งมีขอ้ความระบุเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑใ์หม่ของบรษิัทฯคือผลิตภณัฑอ์ะไรและผูบ้รโิภคของผลิตภณัฑใ์หม่อยู่ในกลุ่มใด? 

ประธาน บริษัทฯมีผลิตภณัฑใ์หม่หลายชนิดดว้ยกัน โดยมีการปรบัเปล่ียนไปตามสภาวการณข์องตลาด เช่น
ผูบ้รโิภคอยู่ในกลุ่มของอตุสาหกรรมยานยนตโ์ดยประกอบไปดว้ยลกูคา้ในประเทศและต่างประเทศ 

 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2562 

หมายเหต:ุ เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมกีารลงมติ 
 
วาระที ่3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 
งบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ ตามที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 และที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 2 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด       

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมไดต้อบขอ้ซักถามและรบัทราบความเห็นตลอดจน
ขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งันี ้
 
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ่ง สถานการณแ์พร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯในเชิงบวกและเชิงลบอย่างไร 

มีผลกระทบรุนแรงหรือไม่ ระยะเวลาเท่าใด และมีแนวทางการบรหิารจดัการอย่างไร? 



ประธาน บริษัทฯไดร้บัผลกระทบหลายดา้น โดยในส่วนของผลกระทบเชิงบวก ไดแ้ก่  ธุรกิจแผ่นใสอะคริลิค 
และในส่วนของผลกระทบเชิงลบ ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อสินคา้ในกลุ่มบางประเภท ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจ
โดยรวมจะดีขึน้ในไตรมาสที่ 3 และอาจจะกลับคืนสู่สถานการณป์กติแบบชะลอตัวในสิน้ปีนี ้แต่
โดยทั่วไปยงัด าเนินการไดต้ามปกติ 

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตัิงบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
มีมติเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงดงัต่อไปนี ้

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

 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย”  
                 เป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที ่4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลเพิ่มเติม  
                       ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2562 และการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
 
สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2020
จึงไดม้ีมติอนมุตัิเล่ือนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 36 ออกไปจากก าหนดการเดิม วนัท่ี 23 เมษายน 2563 และมีมติอนมุัติ
ใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีตามที่จะเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 36 พิจารณา 
อนุมตัิ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหุน้จากการเล่ือนประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าว โดยพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล จ านวนหนึ่งครัง้จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เป็น
เงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท ต่อหุน้ จ านวน 121,500,000 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 54,675,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ โดยด าเนินการจ่ายจากก าไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงนิไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นบคุคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิตภาษี จากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวไดต้ามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรษัฎากร  

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 สรุปไดด้งันี ้
 

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

ปี 2562 รอ้ยละ 20 0.45 54,675,000 
 



ทัง้นีบ้รษิัทฯไดด้  าเนินการแจง้มติคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2020 ผ่านตลาดหลกัทรพัย ์ในวนัพฤหสับดีที่ 2 เมษายน ในการอนมุตัิ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ดังกล่าว โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 
2563 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 30 เมษายน 2563 ทัง้นีไ้ดด้  าเนินการเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
 
(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฎในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 2) 
 
ทัง้นี ้ ขอ้มลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดงันี ้

 
 
 
 
 

 
 
อนึ่ง บรษิัทฯไดจ้ดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบญัญตัิ
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แลว้ ดงันัน้ บรษิัทฯจึงไม่ตอ้งตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

 
ความเหน็คณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวนหนึ่ง

ครัง้จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน
สด ในอัตราหุน้ละ 0.45 บาท ต่อหุน้ จ านวน 121,500,000 หุน้ รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 54,675,000 
บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยด าเนินการจ่ายจากก าไรสะสมซึ่ง
เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 ทั้งนีผู้ถื้อหุน้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิต
ภาษี จากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวไดต้ามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลปี 2562 ดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเล่ือน
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 36 ของบริษัทฯ ที่เดิมก าหนดไวใ้นวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2563 
เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัง้นีบ้รษิัทฯ
ไดด้  าเนินการแจง้ผ่านตลาดหลกัทรพัย ์ในวนัพฤหสับดีที่ 2 เมษายน ในการอนุมตัิจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลปี 2562 ดงักล่าว โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 16 
เมษายน 2563 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่  
30 เมษายน 2563 ทั้งนีไ้ดด้  าเนินการเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้
รบัทราบเรื่องการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล   ปี 2561    ปี 2562 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) (39,063,110) 33,050,213 
2.  จ านวนหุน้ (หุน้) 121,500,000 121,500,000 
3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.45 0.45 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 54,675,000 54,675,000 



ดว้ยเหตผุลขา้งตน้ดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงิน
ปันผลเพิ่มเติมส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2562 อีก 

 
จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค  าถามใดถกูเสนอโดยผูถื้อหุน้ในวาระนี ้
 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และการจดัสรรทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2562 และมี
มติเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงดงัต่อไปนี  ้  

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

 
 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย”  
                 เป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที ่5  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผูส้อบบัญชีรายเดิม เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ
ประจ าปี 2563 เนื่องจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีมาตรฐานการท างาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับพนกังานของบริษัทฯไดด้ี ทัง้นี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดม้อบหมายใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดดงัต่อไปนีเ้ป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทฯ 
 

1.        นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขที่ 4498 หรือ 
2.        นายปรีชา อรุณนารา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 5800 หรือ 
3.        นางสาววธู ขยนัการนาว ี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 5423  

 
โดยก าหนดใหน้างสาววธู  ขยนัการนาวี ซึ่งไดใ้หด้  าเนินการในฐานะผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแลว้ (ตัง้แต่ปี 
2558) เป็นผู้ท  าการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่นางสาววธู  ขยันการนาวี  ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯแทน  
 



ทัง้นี ้ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,480,000 บาท (ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเพิ่มขึน้ 
จ านวน 190,000 บาท จากปี 2562)  โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี ้ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ 
เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกบับรษิัทฯ ตามยอดค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ  
   

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

 
ทัง้นี ้ ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบั บรษิัทฯ/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด

ดงัต่อไปนีแ้ห่งบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯประจ าปี 2563 
 

1.  นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขที่ 4498 หรือ 
2.  นายปรีชา อรุณนารา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 5800 หรือ 
3.  นางสาววธู ขยนัการนาว ี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 5423  

 
โดยก าหนดให้นางสาววธู  ขยันการนาวี เป็นผู้ท  าการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ      
งบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่นางสาววธู  ขยันการนาวี  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้  
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯแทน  

 
และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2563 เป็นเงินจ านวน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวม
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกบั
บรษิัทฯ ตามยอดค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ  
 

จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค  าถามใดถกูเสนอโดยผูถื้อหุน้ในวาระนี ้
 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562
 และมีมติเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงดงัต่อไปนี ้
  

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



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

 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 
                 เป็นฐานในการนบัคะแนน 

  
วาระที ่6        พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 กรรมการหน่ึงในสามตอ้งออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯหมวด
ที่ 4 ขอ้ 22 ดงันี ้

 
“ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรรมการท่ีจะ

แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม 
 

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯนัน้ ใหจ้ับสลากกันว่าผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 
กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระในขอ้นี ้อาจไดร้บัเลือกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได้”  

กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นี ้ไดแ้ก่ 
 
1. ดร. เบนจามิน เจมส ์แฮรร์ีส   ประธานกรรมการ 
2. นายชินยะ ยาโนะ                 กรรมการบรหิารงาน 
3. นายเจษฏา ว่องวฒันะสิน   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  
ทัง้นีก้รรมการทัง้สามท่าน ไดแ้สดงเจตนารมณท์ี่จะกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
 
เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯไดป้ระกาศบนเว็บไซตข์องบริษัทฯเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อ
บคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ ์2563 แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด 
   
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทัง้
สามท่านขา้งตน้เป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติสูง และจากผลการปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา จึงสมควรเสนอใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 36 แต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 



 
ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระดงัต่อไปนี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

1. ดร. เบนจามิน เจมส ์แฮรร์ีส   ประธานกรรมการ 
2.  นายชินยะ ยาโนะ   กรรมการบรหิารงาน 
3.  นายเจษฏา ว่องวฒันะสิน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  
                                                                       กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค  าถามใดถกูเสนอโดยผูถื้อหุน้ในวาระนี ้
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตัิเลือกตัง้ ดร. เบนจามิน เจมส ์แฮรร์ีส ประธานกรรมการที่ลาออกตาม

วาระ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงดงัต่อไปนี ้

 
 
อนมุตัิ 105,244,021 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

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

หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตัิเลือกตัง้ นายชินยะ ยาโนะ กรรมการบริหารงานที่ลาออกตามวาระ 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงดงัต่อไปนี ้

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

 
 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 

เป็นฐานในการนบัคะแนน 



  
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้ง  นายเจษฏา ว่องวัฒนะสิน กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ลาออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและ
ออกเสียงดงัต่อไปนี ้

 
 
อนมุตัิ 105,244,021 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

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

 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 

เป็นฐานในการนบัคะแนน  
 
วาระที ่7  พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 
คณะกรรมการโดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2563 ในอตัราตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นตารางดา้นล่าง โดยค่าตอบแทนของกรรมการนัน้มีการปรบัเพิ่ม แต่ค่า
เบีย้ประชมุของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระ ยงัคงอตัราเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการไดก้ าหนดหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 หัวขอ้การ
ก ากบัดแูลกิจการ ขอ้ 5.7 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ 
 

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   เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2563 ในอตัราตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นตารางขา้งตน้  
 

จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค  าถามใดถกูเสนอโดยผูถื้อหุน้ในวาระนี ้

 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และมีมติเห็นดว้ยกับคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าจ านวน 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้  

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

 

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

เสียง” รวมถงึ “บตัรเสีย”เป็นฐานในการนบัคะแนนเสียงดว้ย 
 
วาระที ่8   พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวและการ

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจ ากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุน้
สัญชาติต่างด้าว 

 
ประธานชีแ้จงว่า สืบเนื่องจากการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ภายในกลุ่มบริษัทของบริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ ากัด (“AACL”) 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สองของบริษัทฯ (ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 34.12 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ    
บริษัทฯ) โดย EAC Invest A/S (เดิมชื่อ Santa Fe Group A/S) ซึ่งเป็นบริษัทแม่สงูสดุของกลุ่มบริษัทของ AACL ไดม้ีการปรบั
โครงสรา้งการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท โดย EAC Invest A/S ไดเ้ข้าถือหุ้นใน บริษัท อี๊สตเ์อเชียติ๊ก (ประเทศ ไทย) จ ากัด 
(“EACT”) (ซึ่งถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 51 ของหุน้ทั้งหมดของ AACL) เพิ่มเติมจากเดิมที่ EAC Invest A/S ถือหุน้ทางตรงใน
สัดส่วนรอ้ยละ 49 และถือหุ้นทางอ้อมใน EACT ในสัดส่วนรอ้ยละ 51 เป็นการถือหุ้นหรือควบคุมทางตรงและทางออ้มใน
สดัส่วนรอ้ยละ 100 ใน EACT นัน้ 
 
การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท AACL ส่งผลให ้EACT และ AACL มีการเปล่ียนสถานะกลายเป็นนิติบุคคลต่าง
ดา้วภายใตค้  านิยามแห่งพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 (“พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว”) ดว้ยเหตุนี ้เมื่อรวมการถือหุน้ของนิติบุคคลต่างดา้วในบริษัทฯ ทั้งหมดจะคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 76.4 ของหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัท (รวมสดัส่วนการถือหุน้ของลไูซท ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ยเูค โอเวอรซ์ีส โฮลโค1 ลิมิเต็ด ซึ่งถือ
หุน้ในบริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 42.28) ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทฯ เปล่ียนสถานะกลายเป็นนิติบุคคลต่างดา้วตามนิยามของพ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 



 
ประธานชีแ้จงว่าการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ในกลุ่มบริษัทของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อการบรหิารงาน
และโครงสรา้งการจดัการของบรษิัทฯ แต่อย่างใดและไม่ไดม้ีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ  
 
แมก้ารปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ภายในกลุ่มบริษัทของ AACL นีไ้ม่ไดเ้กิดขึน้ในชั้นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การปรบั
โครงสรา้งดงักล่าวส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ต่างดา้วในบริษัทฯ เกินกว่ารอ้ยละ 49 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 
ขอ้บงัคบัขอ้ 12.1 ซึ่งเก่ียวกบัขอ้จ ากดัการโอนหุน้ จึงไม่มีผลบงัคบัและไม่มีความจ าเป็นอีกตอ่ไป ดงันัน้ บรษิัทฯ เสนอใหย้กเลิก
ขอ้จ ากัดสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว และการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับขอ้จ ากดัการโอน
หุน้ ทัง้นี ้การยกเลิกขอ้จ ากดัสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้วนี ้จะส่งผลใหบ้ริษัทฯ เติบโตไดใ้นอนาคต เป็นการ
เปิดโอกาสและสรา้งความสนใจใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนต่างชาติทั่วโลกใหม้าลงทุนในบริษัทฯ มากขึน้ จากเดิมที่
ถกูจ ากดัโดยขอ้ก าหนดเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ต่างดา้ว 
 
ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิการยกเลิกขอ้จ ากดัสดัส่วนการถือ

หุน้ของผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว จากเดิมรอ้ยละ 49 เป็นโดยไม่มีขอ้จ ากดั และการแกไ้ขขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ ข้อ 12 เรื่องข้อจ ากัดการโอนหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใชข้้อความใหม่ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการยกเลิกขอ้จ ากดัการถือหุน้ของผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานะปัจจุบันของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสรา้งความสนใจใหแ้ก่นักลงทุน
สถาบนัและนกัลงทนุต่างชาติทั่วโลกใหม้าลงทนุในบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ขอ้ความเดิม  
“ข้อ 12 หุน้ของบรษิัทโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่ 

  
12.1     การโอนหุน้นั้นเป็นเหตุใหม้ีคนต่างดา้วถือหุน้อยู่ในบริษัทเกินกว่ารอ้ยละ 49 (ส่ีสิบเกา้) 

ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด  
 

12.2     ในกรณีที่บรษิัทไดอ้อกหุน้ใหม่เป็นคราวๆ ใหแ้ก่คนสญัชาติไทยที่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กู้
แปลงสภาพ หรือใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซือ้หุน้ หรือใชสิ้ทธิ
ตามหลักทรพัยอ์ื่นใดที่อาจแปลงสภาพเป็นหุน้ได ้หรือใหสิ้ทธิจองซือ้หุน้ อันเป็นเหตุให้
อตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วของบริษัทในขณะนัน้ๆ ลดลง คนต่างดา้วจะรบัโอน
หุน้จากผูถื้อหุน้สัญชาติไทย เท่าจ านวนสัดส่วนที่ลดลงมานั้นอีกไม่ได ้แมว้่าอัตราส่วน
การถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นๆจะยังไม่ครบรอ้ยละ 49 (ส่ีสิบเก้า)ของหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทก็ตาม ยกเวน้แต่กรณีการเขา้ถือหุน้ที่ออกใหม่ของ
บริษัทโดยคนต่างดา้ว เนื่องจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือการใชสิ้ทธิ
จองซือ้หุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจองซือ้หุน้ หรือการใชสิ้ทธิตามขอ้ก าหนดในการออก



หลกัทรพัยอ์ื่นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุน้ หรือจองซือ้หุน้ของบริษัทเฉพาะที่บริษัทมีมติให้
ออกจ าหน่าย และเสนอขายในต่างประเทศ หรือใหแ้ก่คนต่างดา้วทัง้จ านวน 

 
12.3     การจ ากดัสิทธิของคนตา่งดา้ว ในการรบัซือ้หุน้ของผูถื้อหุน้สญัชาติไทยดงักล่าวในขอ้ 

12.2 จะไมจ่ ากดัสิทธิคนต่างดา้วในการรบัซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้สญัชาติไทยในกรณีที่  
 

12.3.1    อตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วยงัไม่ครบรอ้ยละ 49 (ส่ีสิบเกา้) ของหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ก่อนการออกหุน้ใหม่ใหแ้ก่คนสญัชาติไทยที่ใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสิทธิจองซื ้อหุ้นตามข้อก า หนดของ
หลกัทรพัยด์งักล่าวในขอ้ 12.2  

 
12.3.2    อตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วในบรษิัทลดลง เพราะเหตอุื่นนอกจากการ

ออกหุน้ใหม่ใหแ้ก่คนสญัชาติไทย เนื่องจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลง
สภาพ หรือสิทธิจองซือ้หุน้ตามขอ้ก าหนดของหลกัทรพัยด์งักล่าวในขอ้ 12.2” 

 
ขอ้ความใหม่  
“ข้อ 12 หุน้ของบรษิัทสามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั”  

 
และเห็นสมควรใหก้รรมการผูม้ีอานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ 
บุคคลที่ไดร้บั มอบหมายโดยกรรมการผูม้ีอานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ 
ให้มีอ  านาจ ในการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในเอกสาร ตลอดจนค าขอต่างๆ ในการยื่นจด
ทะเบียนการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ได้
ทนัที  

 
จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค  าถามใดถกูเสนอโดยผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ 
 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตัิ ยกเลิกขอ้จ ากัดสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว และ
การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 12 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการยกเลิกขอ้จ ากดัการถือหุน้ของผูถื้อ
หุน้สญัชาติต่างดา้ว และมีมติเห็นดว้ยกบัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่จ านวน 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้   

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



 รวมจ านวน 105,244,021 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 

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

รวมถงึ “บตัรเสีย”เป็นฐานในการนบัคะแนนเสียงดว้ย 
 
วาระที ่9   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
ไม่มีผูใ้ดเสนอวาระอื่น ๆ  
 
จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมไดต้อบขอ้ซักถามและรบัทราบความเห็นตลอดจน
ขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งันี ้
 
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ่ง สถานการณแ์พร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 มีการรกัษาสถานภาพจ านวนบุคคลกร อตัราค่าจา้ง 

และสวสัดิการอย่างไร มีการปรบัเปล่ียนหรือไม่? 
ประธาน บริษัทฯมีการดูแลพนกังานทุกคนและรกัษาสถานภาพของพนกังานอย่างดีที่สดุ โดยพิจารณาการ

ปรบัเปล่ียนอตัราค่าจา้งและสวสัดิการเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณใ์นปัจจบุนั 
 

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ่ง สถานการณแ์พรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 ในไตรมาสที่ 3-4 ในปีนีม้ีแผนการเพิ่มผลประกอบการ
ขายผลิตภณัฑป์ระเภทอะคริลิกในประเทศในปริมาณเท่าใด และคาดว่าจะมีผลประกอบการท่ีดีขึน้
หรือไม่ และเป้าหมายการขายในปีหนา้จะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่? 

ประธาน บริษัทฯมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและคาดว่าหากสถานการณด์งักล่าวไม่มีการ
เปล่ียนแปลง ผลการด าเนินงานน่าจะกลบัมาเป็นสถานการณป์กติในไตรมาสที่ 3-4 ในปีนี ้
 
อนึ่งบริษัทฯขอเรียนใหท้ราบเรื่องผลการด าเนินงานของไตรมาสที่ 2 ซึ่งจะสามารถเห็นไดโ้ดยการ
ประกาศผลการด าเนินงานต่อตลาดหลักทรพัยต์่อไป ส่วนในไตรมาสที่ 3-4 นั้นฝ่ายบริหารก าลัง
ประเมินสถานการณ์อยู่  ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด 19 ว่าจะ
เปล่ียนแปลงไปอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามบรษิัทจะพยายามท าใหด้ีที่สดุทัง้การขายและประสิทธิภาพ
ของสินคา้ต่อไป 
 

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ่ง บริษัทฯจ าเป็นตอ้งขายที่ดินเนื่องจากสภาวการณใ์นปัจจุบัน ราคาประเมินที่ดินของบริษัทฯและ
ราคาตลาดมีราคาเท่าใด? 

ประธาน ราคาประเมินที่ดินในบรเิวณใกลเ้คียงแถวนัน้ มีราคาโดยประมาณ 4,000 - 35,000 บาท ต่อตาราง
วา และราคาตลาดมีราคาโดยประมาณ 10,000 - 50,000 บาท ต่อตารางวา ทั้งนีร้าคาประเมิน
ขึน้อยู่กบับรเิวณต าแหน่งของที่ดิน 
 



ผูถื้อหุน้ท่านหนึ่ง บรษิัทฯจ าเป็นตอ้งขายที่ดินออกและจึงเช่ากลบัมาใชด้  าเนินกิจการ โดยตอ้งใชท้ี่ปรกึษาทางการเงนิ 
เพื่อประเมินราคาอย่างยุติธรรมในการขายที่ดิน ควรใชผู้ป้ระเมินอย่างนอ้ย 2 ราย เพื่อพิจารณา
ราคาขายที่ดินอย่างถกูตอ้ง 

ประธาน นอ้มรบัค าแนะน าจากผูถื้อหุน้ ทัง้นีก้ารซือ้ขายที่ดินจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการบริหารที่ดีที่  บริษัทฯ 
มีนโยบายยึดถือมาโดยตลอด คือจะต้องมีแหล่งเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 แหล่งขึน้ไปเพื่อ
เปรียบเทียบและใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ 
 

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ่ง บรษิัทฯมีแนวโนม้ที่ขายกิจการหรือไม่ ราคาประเมินมลูคา่ของบรษิัทฯอยู่ที่เทา่ไหร่? 
ประธาน บริษัทฯยงัไม่มีแผนในการขายธุรกิจ จึงไม่มีการการประเมินราคามลูค่าของบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯยงั

ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการปรบัปรุงในหลายดา้นเพื่อใหบ้รษิัทฯเติบโตอย่างยั่ งยื่นและ
มั่งคง เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้และพนัธกิจทกุฝ่ายรวมถึงบคุลากรในองคก์ร  
 

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ่ง บรษิัทฯมีนโยบายลดคา่ใชจ้่ายโดยการยกเลิกการเช่าส านกังานขายในกรุงเทพหรือไม่? 
ประธาน บริษัทฯไม่มีนโยบายยกเลิกการเช่าส านักงานขายในกรุงเทพเนื่องจาก การติดต่อส่ือสารและการ

ประชุมต่างๆของส านกังานขายในกรุงเทพยงัมีความจ าเป็นและมีส่วนช่วยใหพ้นกังานขายมีความ
สะดวกในการเดินทาง ติดต่อส่ือสารและนดัหมายกบัลกูคา้ของบรษิัทฯ 

 
ไม่มีเรื่องอื่นใด ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และตวัแทนผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูส้งัเกตการณ ์และผูท้ี่ช่วยงานในการประชุม
ครัง้นีท้ี่สละเวลาและใหเ้กียรติมารว่มประชมุ  
 
ปิดประชมุ เวลา 11.20 น. 
 

 
 

 
 

 

 ______________________________ 
(นายรกัชยั สกลุธีระ) 
ประธานท่ีประชมุ 

____________________________ 
(นางสาวคณูณิชา ศรีมนเทยีร) 

บนัทึกการประชมุ                                     

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 (1) 

 
ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ 

 

ชื่อ -  นามสกุล นายแจน แดม ปีเดอรเ์ซน่ 
อายุ  68 ปี 
ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ                                         
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งเมื่อ  
27 เมษายน 2561  

การศึกษา - ประกาศนยีบตัร 
หลกัสตูรเต็มเวลาของอีเอซี สาขาบรหิารธุรกิจ 

- การจดัการ การเงิน กลยทุธ ์และการตลาด สถาบนัพฒันาการจดัการ
นานาชาติ (ไอเอ็มด)ี ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
  
 
 
 
 
 
 
 

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

2556 – ปัจจบุนั        - กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบรหิาร 

                                  บรษิัท เบอรล่ี์ เอเชียติก๊ โซดา จ ากดั 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ ๆ   
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
- การด ารงต าแหน่งทีส่ าคัญในบริษทั/องคก์รอื่นๆ  
จ านวน 1 แห่ง 

กรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการบรหิาร 
- บรษิัท เบอรล่ี์ เอเชียติก๊ โซดา จ ากดั 

- การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษทั 

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
หลักเกณฑ/์วิธกีารสรรหา พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบรษิัท (รายละเอยีดตามรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 44)   
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ 6 ปี (2558-ปัจจบุนั) 

ครัง้ที่ 1: 24 เมษายน 2558 - 27 เมษายน 2561 
ครัง้ที่ 2: 27 เมษายน 2561 – 22 เมษายน 2564  



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 (1) 

 
จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563  6 ครัง้ จากจ านวน 7 ครัง้ 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2563 4 ครัง้ จากจ านวน 4 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี้
   

 

วาระท่ี 6: พิจารณาและอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้ 
วาระท่ี 7: พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 

การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ๆ ใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

ไม่มี 

 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 (2) 

 
ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ 

 

ชื่อ -  นามสกุล นายอดัม โจนาธาน สโลน 
อายุ  35 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการบรหิาร 
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อ 21 มีนาคม 2562  

(ด ารงต าแหน่งในวาระของนายทาโมส ึทามากิ  
แต่งตัง้เมื่อ 27 เมษายน 2561) 

การศึกษา - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลยัแฮเรียต - วตัต ์เอดินเบิรจ์ สหราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Directors Accreditation Program (DAP 158/2019) 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 – ปัจจบุนั        - กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบรหิาร 
                                  บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน) 
2563 – ปัจจบุนั         - กรรมการผูจ้ดัการ 
                                  บรษิัท ซานตาเฟ รีโลเคชั่น (เอเชียใต)้  
2560 – ปัจจบุนั         - ผูจ้ดัการทั่วไประดบัประเทศ 
                                  บรษิัท ซานตาเฟ รีโลเคชั่น ประเทศไทย 

2559 – 2560            - ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายการขายและการตลาด 

                                  บรษิัท ซานตาเฟ รีโลเคชั่น ประเทศไทย 
2559 – 2560            - กรรมการฝ่ายการขาย 
                                  บรษิัท ซานตาเฟ รีโลเคชั่น ประเทศไทย 
2556 – 2559            - ผูจ้ดัการฝ่ายการขาย 
                                  บรษิัท ซานตาเฟ รีโลเคชั่น ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ ๆ   
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
- การด ารงต าแหน่งทีส่ าคัญในบริษทั/องคก์รอื่นๆ 
  จ านวน 3 แห่ง 

ประธานบรษิัท 
- บรษิัท ซานตาเฟ รีโลเคชั่น ประเทศไทย 
- บรษิัท ซานตาเฟ เอ็นเตอไพรส ์
- บรษิัท ซานตาเฟ เซอรว์ิสเซส 

- การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษทั 

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
หลักเกณฑ/์วิธกีารสรรหา พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบรษิัท (รายละเอยีดตามรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 44)   



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 (2) 

 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในบริษทั กรรมการบรษิัท 2 ปี (2562-ปัจจบุนั) 

(ด ารงต าแหน่งในวาระของนายทาโมส ึทามากิ แต่งตัง้เมื่อ 27 เมษายน 
2561) 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563  6 ครัง้ จากจ านวน 7 ครัง้ 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้ วาระท่ี 6: พิจารณาและอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้ 

การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ๆ ใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

ไม่มี 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 (3) 

 
ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ 

 

ชื่อ -  นามสกุล นายมารต์ิน เทยเ์ซน่ 
อายุ  49 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการบรหิาร 
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562 

(ด ารงต าแหน่งในวาระของ 
นายครสิเตียน โมลเลอร ์ลอรเ์ซ่น 
แต่งตัง้เมื่อ 27 เมษายน 2561)  

การศึกษา - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ  
  สถาบนัพฒันาการจดัการนานาชาติ (ไอเอ็มด)ี ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 
 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 – ปัจจบุนั        - กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบรหิาร 
                                  บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ากดั (มหาชน) 
                                - ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการ 
                                  บรษิัท อีเอซี อินเวสท ์(เอเอส) โคเปนเฮเกน  
                                  (ประเทศเดนมารก์) 
2558 – 2562            - ประธานกรรมการบรหิารในกลุ่มบรษิัท 
                                   ซานตาเฟ่ กรุ๊ป เอเอส 
2558                        - ประธานกรรมการบรหิาร 

                                  บรษิัท อีเอซี เอเอส 
                                  บรษิัท ซานตาเฟ่ รีโลเคชั่น (ประเทศองักฤษ) 

2555 – 2557            - กรรมการผูจ้ดัการ 
                                  บรษิัท ซีวา โลจิสติกส ์(ประเทศจีน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ ๆ   
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บรษิัท อีเอซี อินเวสท ์(เอเอส) โคเปนเฮเกน (ประเทศเดนมารก์)  

- การด ารงต าแหน่งทีส่ าคัญในบริษทั/องคก์รอื่นๆ  
  จ านวน 4 แห่ง 

ประธานคณะกรรมการ 
- บรษิัท อีส๊ตเ์อเชียติก๊ (ประเทศจีน) จ ากดั 
- บรษิัท อีส๊ตเ์อเชียติก๊ (ประเทศไทย) จ ากดั  
- บรษิัท เอเชียติก๊ อะครลิิค จ ากดั 
กรรมการ 
บรษิัท ปักกิ่ง ตงจือเหมิน อพารท์เมนท ์จ ากดั  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษทั 

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 (3) 

 
หลักเกณฑ/์วิธกีารสรรหา พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบรษิัท (รายละเอยีดตามรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 44)   
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในบริษทั กรรมการบรษิัท 2 ปี (2562-ปัจจบุนั) 

(ด ารงต าแหน่งในวาระของนายครสิเตียน โมลเลอร ์ลอรเ์ซ่น แต่งตัง้เมื่อ 
27 เมษายน 2561) 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563  7 ครัง้ จากจ านวน 7 ครัง้ 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้ วาระท่ี 6: พิจารณาและอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้ 

การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ๆ ใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

ไม่มี 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 (1) 

 
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 

ชื่อ -  นามสกุล   นายรักชัย สกุลธีระ 

 อาย ุ 60 ปี 
ทีอ่ยู่ บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ำกดั (มหำชน) 

60-61 หมู่ที่ 9 ถนนพทุธมลฑล สำย 4  
ต ำบลกระทุ่มลม้ อ ำเภอสำมพรำน  
จงัหวดันครปฐม 73220 

 ต าแหน่ง - กรรมกำรบรหิำรงำน 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
- เลขำนกุำรบรษิัท 

 วัน/เดอืน/ปี ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ - กรรมกำรบรหิำรงำน                     13 สิงหำคม 2558 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร                         1 มกรำคม 2563 
- เลขำนกุำรบรษิัท                          11 พฤศจิกำยน 2559 
- ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึง่เมื่อ 24 เมษำยน 2562 

การศึกษา - ปรญิญำโทบรหิำรธุรกิจ หลกัสตูรนำนำชำต ิ
  มหำวิทยำลยักรุงเทพ  
- ปรญิญำตรี บญัชีบณัฑติ   
  จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
- ประกำศนยีบตัร ผูต้รวจสอบบญัชี  
  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

คุณสมบัตทิางวิชาชพี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

Company Secretary Program (CSP) 811/2560 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

30,000 หุน้ (0.025 % ของหุน้ท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมด) 
ไม่มี 
ไม่มี 

 ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
 
 

2558 – ปัจจบุนั           - กรรมกำรบรหิำรงำน 
                                    บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ำกดั (มหำชน) 
2559 – ปัจจบุนั           - เลขำนกุำรบรษิัท 
                                     บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ำกดั (มหำชน) 
2563 – ปัจจบุนั           - กรรมกำรผูจ้ดักำร 
                                    บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ำกดั (มหำชน) 
2558 – 2562              - กรรมกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
                                    บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ำกดั (มหำชน) 
2557 – 2558              - กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
                                    บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ำกดั (มหำชน) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ ๆ  
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง 



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 (1) 

 
- การด ารงต าแหน่งทีส่ าคัญในบริษทั/องคก์รอื่นๆ  

  จ านวน 1 แห่ง 

- การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษทั 

กรรมกำร 
บรษิัท เอเชยีติก๊ อะครลิิค จ ำกดั 

ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในบริษทั กรรมกำรบรหิำรงำน 6 ปี (2558-ปัจจบุนั)  
จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 7 ครัง้ จำกจ ำนวน 7 ครัง้ 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2563 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

ไม่มี 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ๆ ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

ไม่มี 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 (2) 
 

 

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ชื่อ -  นามสกุล    ดร. อนุพนัธ ์ กิจนิจชวีะ 
 อาย ุ  58 ปี 
ทีอ่ยู่ บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ำกดั (มหำชน) 

60-61 หมู่ที่ 9 ถนนพทุธมลฑล สำย 4  
ต ำบลกระทุ่มลม้ อ ำเภอสำมพรำน  
จงัหวดันครปฐม 73220 

 ต าแหน่ง  - กรรมกำรอิสระ 
-  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 วัน/เดอืน/ปี ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่งเมื่อ 24 เมษำยน 2562 
การศึกษา -  ปรชัญำดษุฎีบณัฑิต ทำงกำรบรหิำรกำรพฒันำ  

    คณะรฐัประศำสนศำสตร ์สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำรศำสตร ์(NIDA)                                                                   
-  หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู 
    สถำบนับณัฑิตบรหิำรธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั                    
-  นิติศำสตรม์หำบณัฑติ (กฎหมำยธุรกจิ)   
   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์     
-  นิติศำสตรบ์ณัฑติ (เกียรตินยิม)         
    มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

คุณสมบัตทิางวิชาชพี ใบอนญุำตใหเ้ป็นทนำยเลขที่ 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 
ไม่มี 

 ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
 

 2557 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
     บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ำกดั (มหำชน)                                                    
2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร 
     บรษิัท ฮิวแมนิกำ้ จ ำกดั 
2547 – ปัจจบุนั - กรรมกำรผูจ้ดักำร                     
                              บรษิัท ส ำนกักฎหมำยสำกล ธีรคปุต ์จ ำกดั  
2557 – 2561         - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
                              บรษิัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน)         



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 (2) 
 

 

2556 – 2557 - กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
     บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                   

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ ๆ  
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  จ านวน 1 แห่ง 

 
กรรมกำร  
บรษิัท ฮิวแมนิกำ้ จ ำกดั  (มหำชน)                                

- การด ารงต าแหน่งทีส่ าคัญในบริษทั/องคก์รอื่นๆ 
  จ านวน 1 แห่ง  

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิัท ส ำนกักฎหมำยสำกล ธีรคปุต ์จ ำกดั 

- การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษทั 

ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในบริษทั กรรมกำรอิสระ 8 ปี (2556-ปัจจบุนั)  
จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563  7 ครัง้ จำกจ ำนวน 7 ครัง้ 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 4 ครัง้ จำกจ ำนวน 4 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้ วำระท่ี 7: พิจำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2564 

การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ๆ ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

ไม่มี 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 (3) 

 
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 

ชื่อ -  นามสกุล นายแจน แดม ปีเดอรเ์ซน่ 
อายุ  68 ปี 
ทีอ่ยู่ บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ำกดั (มหำชน) 

60-61 หมู่ที่ 9 ถนนพทุธมลฑล สำย 4  
ต ำบลกระทุ่มลม้ อ ำเภอสำมพรำน  
จงัหวดันครปฐม 73220 

ต าแหน่ง - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ                                         
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่งเมื่อ 27 เมษำยน 2561  
การศึกษา - ประกำศนยีบตัร 

หลกัสตูรเต็มเวลำของอีเอซี สำขำบรหิำรธุรกิจ 
- กำรจดักำร กำรเงิน กลยทุธ ์และกำรตลำด สถำบนัพฒันำกำรจดักำร 
นำนำชำติ (ไอเอ็มด)ี ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
  
 
 
 
 
 
 
 

2561 – ปัจจบุนั        - ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน   
                                  บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ำกดั (มหำชน) 
2558 – ปัจจบุนั         - กรรมกำรตรวจสอบ 
                                - กรรมกำรอิสระ 
                                  บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ำกดั (มหำชน) 

2556 – ปัจจบุนั        - กรรมกำรท่ีไม่ใช่กรรมกำรบรหิำร 

                                  บรษิัท เบอรล่ี์ เอเชียติก๊ โซดำ จ ำกดั 

2556 – 2558            - กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรบรหิำร 
                                  บรษิัท ไทยโพลีอะครลิิค จ ำกดั (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ ๆ   
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง 
- การด ารงต าแหน่งทีส่ าคัญในบริษทั/องคก์รอื่นๆ  
จ านวน 1 แห่ง 

กรรมกำรท่ีไมใ่ช่กรรมกำรบรหิำร 
- บรษิัท เบอรล่ี์ เอเชียติก๊ โซดำ จ ำกดั 

- การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษทั 

ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในบริษทั กรรมกำรอิสระ 6 ปี (2558-ปัจจบุนั) 
ครัง้ที่ 1: 24 เมษำยน 2558 - 27 เมษำยน 2561 
ครัง้ที่ 2: 27 เมษำยน 2561 – 22 เมษำยน 2564  
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จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563  6 ครัง้ จำกจ ำนวน 7 ครัง้ 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2563 4 ครัง้ จำกจ ำนวน 4 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี้
   

วำระท่ี 6: พิจำรณำและอนมุตัิเลือกตัง้กรรมกำรท่ีครบก ำหนดตำมวำระ
กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกครัง้ 
วำระท่ี 7: พิจำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2564 

การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ๆ ใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

ไม่มี 

 
 



                                                                       ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที ่5 

 

 

                                               ค านิยามกรรมการอิสระ 
                                                

1. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น  มีจ านวนอย่าง
นอ้ยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสามคน 

2. ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกินหา้
แห่ง และมีวาระในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกินเกา้ปี นบัจากวนัแรกที่ไดร้บัการแต่งตัง้ เมื่อ
ครบวาระเกา้ปีกรรมการอิสระอาจด ารงต าแหน่งต่อไดห้ากคณะกรรมการไดม้ีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความ
อิสระของกรรมการอิสระท่ีครบวาระนัน้ 

3. กรรมการอิสระตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ซึ่งสอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทนุ ดงัต่อไปนี ้

(ก)   ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวม
การถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท  

(ค)   ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการ
รายอื่น ผูบ้รหิารบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอ
ใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(ง)   ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี  

 ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือ
บริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน 
การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้
บรษิัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่
มีตวัตนสทุธิหรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณ



                                                                       ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที ่5 

 

 

ภาระหนี ้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง
หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 (จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือ
หุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

(ฉ)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก 
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่ถือเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทาง
วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

(ช)   ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(ซ)   ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบรษิัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(ฌ)  ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบรษิัท 
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ข้อบังคับบริษทัในสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 
 

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

รอบปีบญัชีของบรษิัท การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั 
 
 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญั เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้รวมกนันบั

จ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) 
คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุ 
ไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 1 (หน่ึง) เดือน นบั
แต่วนัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

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

 
ขอ้ 48. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) คน 

หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่ากนั และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

  
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้มาร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวห้ากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุเป็น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอให้นัดประชุมใหม่ และใหส่้ง
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 ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่ผูอ้ื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่น หรือบรษิัทเอกชนมาเป็นบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนที่ส  าคัญ 

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท 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 โดยระบ ุชื่อ สญัชาติ ที่อยู่ จ านวนหุน้ท่ีถือ และ

เลขที่ใบหุน้ ต่อนายทะเบียนภายใน 1 (หน่ึง) เดือนนบัแต่วนัเสรจ็การประชมุ 
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หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ก)      
  Proxy (Form A)                                                                                          

              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          อยูบ่า้นเลขท่ี…................ถนน ..................................  

                                                                      Age                  Years         Reside at                       Road                                        
ต าบล/แขวง ................................อ าเภอ/เขต ...................................จงัหวดั .....................................รหสัไปรษณีย.์........................             
Sub-District                            District                                          Province                                  Post Code                 
ประเทศ .....................................หรือ 
Country                                     or 
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(2) .................................................อาย ุ...................... ปี          อยูบ่า้นเลขท่ี…................ถนน ..................................  
                                                                      Age                  Years         Reside at                       Road                                        
ต าบล/แขวง ................................อ าเภอ/เขต ...................................จงัหวดั .....................................รหสัไปรษณีย.์........................             
Sub-District                            District                                          Province                                  Post 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 37 ในวันท่ี 22 เมษายน  2564 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 37th Annual General Meeting of Shareholders on  
April 22, 2021 at 10.00 a.m. at the S.D. Avenue Hotel, Pinklao Room, 3rd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbumru Sub-
district, Bangplad District, 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. 
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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                                  Post Code                 
ประเทศ .....................................หรือ 
Country                                     or  
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(2) .................................................อาย ุ...................... ปี          อยูบ่า้นเลขท่ี…................ถนน .....................................  
                                                                      Age                  Years         Reside at                       Road                                        
ต าบล/แขวง ................................อ าเภอ/เขต ...................................จงัหวดั .....................................รหสัไปรษณีย.์........................             
Sub-District                            District                                          Province                                  Post Code                 
ประเทศ .....................................หรือ 
Country                                     or 
 

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

(4) นายรกัชัย  สกลุธีระ  กรรมการผูจ้ดัการ และ เลขานกุารบริษัท   อาย ุ..........60.......... ปี           
      Mr. Rakchai Sakulteera   Managing Director and Company Secretary   Age          60    Years            

อยู่บา้นเลขท่ี       9/120       ถนน ประดิษฐ์มนธูรรม        แขวง                ลาดพรา้ว            /เขต                    ลาดพรา้ว             
Reside at          9/120       Road Pradit Manutham     Sub-District      Lat Phrao          District               Lat Phrao            
จงัหวดั            Bangkok     รหสัไปรษณีย ์   10230        ประเทศ .......ไทย.........................หรือ 
Province        Bangkok      Post Code       10230        Country       Thailand                 or 
 

(5)  ดร. อนพุนัธ ์ กิจนิจชีวะ  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ..........58.......... ปี           
      Dr. Anuphan Kitnitchiva  Independent Director and Chairman of Audit Committee Age          58     Years            

อยู่บา้นเลขท่ี…3605...........ถนน....... .....–................แขวง …….... คลองจั่น................/เขต......บางกะปิ.................................. 
Reside at       3605           Road                –                Sub-District   Klongchan           District  Bang Kapi 
จงัหวดั ..... Bangkok..........รหสัไปรษณีย.์..10240.... ประเทศ .......ไทย.........................หรือ 
Province   Bangkok           Post Code      10240     Country       Thailand                  or 
 

 (6) นายแจน แดม ปีเดอรเ์ซ่น  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
กรรมการตรวจสอบ      อาย ุ..........68.......... ปี           

      Mr. Jan Dam Pedersen  Independent Director, Chairman of Nomination and Remuneration Committee and 
Member of Audit Committee     Age          68    Years            

อยู่บา้นเลขท่ี….88/103.......ถนน บางนา-ตราด.กม.18..แขวง ...ศีรษะจรเขใ้หญ่.............../เขต...กิ่งอ าเภอบางเสาธง........... 
Reside at        88/103    Road Bangna- Trad Km.18  Sub-District  Srisajarakaeyai    District  Bangsaothong 
จงัหวดั ..สมทุรปราการ....... รหสัไปรษณีย.์.10540........ ประเทศ .......ไทย......................... 
Province  Samutprakarn   Post Code     10540         Country       Thailand                                                                                                                          
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 37 ในวันท่ี 22 เมษายน 2564 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 37th Annual General Meeting of Shareholders on  
April 22, 2021 at 10.00 a.m. at the S.D. Avenue Hotel, Pinklao Room, 3rd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbumru Sub-
district, Bangplad District, 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 พิจารณารบัรองผลรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่36 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 
Agenda No.   1    To consider and approve the Minutes of the 36th Annual General Meeting of Shareholders held on July 

21, 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 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 
Agenda No.  2 To report the Company’s Business Performance 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 3 พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
Agenda No. 3   To consider and approve Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2020  
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

   (a)  The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respects.  
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 (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 2563 
Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of profit and the payment of dividends 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 
 
วาระท่ี  5 พิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
Agenda No.  5 To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor’s remuneration for the year 2021 

(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 6 พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
Agenda No. 6 To consider and elect directors in place of those who are retiring by rotation  
                       (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

        (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 นายแจน แดม ปีเดอรเ์ซ่น, นายอดมั โจนาธาน สโลน และ นายมารต์ิน เทยเ์ซ่น

 Election of all three members of the Board of Directors i.e., Mr. Jan Dam Pedersen, Mr. Adam Jonathan 
Sloan and Mr. Martin Thaysen                
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                         เห็นดว้ย.........................                        ไม่เห็นดว้ย.........................                 งดออกเสียง........................    
 Agree                                                     Disagree                                 Abstain 

              การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
                           Election of each member of the Board of Directors 
                            ชื่อกรรมการ   นายแจน แดม ปีเดอรเ์ซ่น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
                            Director’s name     Mr. Jan Dam Pedersen Independent Director/Member of Audit Committee/  
                                             Chairman of Nomination and Remuneration Committee 
     เห็นดว้ย.........................                        ไม่เห็นดว้ย.........................                 งดออกเสียง........................    

 Agree                                                     Disagree                                 Abstain 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ชื่อกรรมการ   นายอดมั โจนาธาน สโลน กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร 
Director’s name     Mr. Adam Jonathan Sloan Non-Executive Director 

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

ชื่อกรรมการ   นายมารต์ิน เทยเ์ซ่น กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร 
Director’s name     Mr. Martin Thaysen               Non-Executive Director  

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

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------   
วาระที่ 7  พิจารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
Agenda  No. 7  To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2021 

(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. 
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(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  

ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้้างต้น 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. 

 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท 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 
                               (…..........................................................................)   
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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 

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

 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 37 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว หอ้งป่ินเกลา้ ชัน้ 3 
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 
              At the 37th Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 10.00 a.m. at the S.D. Avenue Hotel, 
Pinklao Room, 3rd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbumru Sub-district, Bangplad District, 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: 

 เหน็ดว้ย                                         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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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 ่37 
ของบริษทั ไทยโพลีอะคริลคิ จ ากัด (มหาชน) 

 
การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 37 ของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน) เริ่มเวลา 09.00 น. 
ณ สถานที่ตามที่ก าหนดในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่จะมา
ประชมุโปรดน าหนงัสือนดัประชมุ ใบลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะมาดว้ย 
 
1. การเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

1.1 ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง  (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาว
ต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

1.2 ในกรณีมีการแกไ้ขชื่อ-นามสกลุ  ใหแ้สดงหลกัฐานรบัรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 
 

2. การมอบฉนัทะ  
2.1 ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะ ใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูร้บัมอบฉันทะ เขา้ร่วมประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ที่แนบมาพรอ้มนี ้
 

2.2 ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงคท์ี่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชมุว่า เห็นดว้ย / 
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

 

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

2.4 การมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลา
เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้ 

 

เอกสารทีต่้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
1.  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา    

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

▪ ผู้รับมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) หรือ 
หนงัสือเดินทางฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
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2. กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล   
▪ ผู้มอบฉันทะจะตอ้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตาม

หนงัสือรบัรองนิติบคุคล ซึ่งออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั  พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

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

▪ กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ใหส่้งส าเนาหนังสือรบัรองการเป็นนิติ
บุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ หนงัสือรบัรองการเป็นนิติ
บคุคลดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรบัรองจากโนตารีพบับลิค หรือหน่วยราชการท่ีมีอ  านาจไม่เกิน 3 เดือน 

▪ ส าหรบันิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ  จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้  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 ่22 เมษายน 2564 
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การใช้รหัสควิอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2563 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัยไ์ด้

พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 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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นโยบายและมาตราการป้องกนัการตดิต่อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) บรษิัทฯ จึงไดม้กีารก าหนดนโยบายและ
มาตรการป้องกนัการติดต่อของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 37 ประจ าปี 2564 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัขอ้แนะน าของกรมควบคมุโรค 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 

 
ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและป้องกนัการตดิต่อของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของผูเ้ขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ทกุท่าน บรษิัทจงึเรียนมาเพื่อขอความรว่มมือทกุทา่นใหป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่ระบดุงัต่อไปนีอ้ย่างเครง่ครดั ไดแ้ก่ 

• ควรงดเขา้รว่มกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
หรือหากพบวา่ ตนเองเริ่มป่วย หรือมีอาการตาม ขอ้ 1.1) ที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

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

• ผูเ้ขา้รว่มประชมุควรเตรียมหนา้กากอนามยัมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เขา้รว่มการประชมุเพื่อความ
ปลอดภยัของท่านและบคุคลขา้งเคียง 

• บรษิัทขอใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้ขา้รว่มประชมุควรลา้งมือดว้ยสบู่แอลกอฮอลเ์จลทัง้ก่อนและหลงัจากเสรจ็สิน้การเขา้
รว่มประชมุและก่อนออกจากสถานท่ีจดัการประชมุ 
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