บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)
THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ กต 003/2562
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

มติที่สาคัญในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2562

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ได้ มีมติในเรื่ องสาคัญดังนี ้
1. อนุมตั ิงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561
ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จานวน 121,500,000 หุ้น เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 54,675,000.00 บาท การจ่ายเงินปั น
ผลประจาปี 2561 ดังกล่าวจะจ่ายจากกาไรสะสม ซึ่งเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดามีสิทธิ ขอเครดิตภาษี จากการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวได้ ตามมาตรา 47 ทวิแห่ง
ประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
กำไรสะสม
ปี 2561

อัตรำภำษีเงินได้ นิติบุคคล

จำนวน (บำท ต่ อหุ้น)

จำนวนเงินรวม (บำท)

20%

0.45

54,675,000.00

0.45

54,675,000.00

*จะนำเสนอต่อทีป่ ระชุมสำมัญประจำปี ของผู้ถือหุ้น

รวม

หากที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ เงินปั นผลในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น จะถูกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
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3. เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี ้ของ
บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562
1.
2.
3.

นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล
นายปรี ชา อรุณนารา
นางสาววธู ขยันการนาวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 4498 หรื อ
เลขที่ 5800 หรื อ
เลขที่ 5423

นางสาววธู ขยันการนาวี ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ดาเนินการสอบบัญชีและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีตอ่
งบการเงินของบริ ษัทฯ ในกรณีที่นางสาววธูไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ นางสาวสุพรรณี หรื อ นายปรี ชา
ด าเนิ น การสอบบัญชี และแสดงความเห็ นของผู้สอบบัญชี ต่อ งบการเงิ น ของบริ ษัท ฯ แทน โดยก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นเงินจานวน 1,290,000.00 บาท ทังนี
้ ้ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่
อาจเกิดขึ ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึง่ จะเรี ยกเก็บกับบริ ษัทฯ ตามยอดค่าใช้ จ่าย
ที่เกิดขึ ้นจริ ง
4. รับทราบการลาออกของนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ จากตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
ตาแหน่งอื่น ๆ ในบริ ษัท และอนุมตั ิการแต่งตังนายเจษฎา
้
วงศ์วฒ
ั นสิน ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบแทนนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ โดยให้ มีผลนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประชุมเป็ นต้ นไป
5. เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระกลับ
เข้ าดารงตาแหน่งใหม่อีกครัง้ ดังมีรายนามต่อไปนี ้
1. นายรักชัย สกุลธีระ
2. ดร.อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการบริ หารงาน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตังนายได
้
โอยามะ (ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอ
ชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน) ให้ เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริ หารงาน แทนนาง
แคโรไลน์ ไพร์ เออร์ ผู้ซงึ่ ตัดสินใจไม่กลับเข้ าดารงตาแหน่งหลังจากครบกาหนดวาระ
6.

เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่ อและจานวนกรรมการซึ่งมี
อานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท ให้ เป็ นดังต่อไปนี ้
“นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ รีส , นายทาโมสึ ทามากิ และ นายรั กชัย สกุลธี ระ กรรมการสองในสี่คนนี ้ลง
ลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท”

7.

เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการบริ หารงาน
ประจาปี 2562 ในอัตราตามที่ได้ กาหนดไว้ ในตารางด้ านล่าง โดยค่าตอบแทนของกรรมการนันยั
้ งคงอัตรา
เท่าเดิม โดยไม่มีการปรับเพิ่มค่าเบี ้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระ
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ค่าตอบแทน

2561

2562

1. ค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
2. ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการคณะกรรมการย่อย
- กรรมการอิสระ

(ต่อคน/ ปี )
437,000 บาท
437,000 บาท
(ต่อคน/การประชุม)
10,000 บาท
8,000 บาท

(ต่อคน/ ปี )
437,000 บาท
437,000 บาท
(ต่อคน/การประชุม)
10,000 บาท
8,000 บาท

8. กาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 35 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอส
ดี อเวนิว ห้ องจิตรลดา ชัน้ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
9. กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2562 (Record Date).

10. กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และกาหนดวัน
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
11. รับทราบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับ
การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
12. อนุมตั ิวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 35 ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 34 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2561
วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อและจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทน
บริ ษัท

-4วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจิตร ศรี เวทย์บดี)
กรรมการผู้จดั การ

