
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                                     

 


