บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหำชน)
THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY
LIMITED
ที่ กต. 002/2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง มติที่สาคัญในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2563
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยที่ ป ระชุม คณะกรรมการ บริ ษั ท ไทยโพลีอ ะคริ ลิค จ ากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2563 เมื่ อ วัน ที่ 19 กุม ภาพัน ธ์ 2563
ได้ มีมติในเรื่ องสาคัญดังนี ้
1. อนุมตั ิงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. เสนอให้ ที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น พิ จารณาและอนุมัติ การจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงิ นปั น ผลประจาปี 2562
ในอัต รา 0.45 บาท ต่อ หุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น เป็ นเงิ น ทัง้ สิน้ 54,675,000 บาท การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ประจาปี 2562 ดังกล่าวจะจ่ายจากกาไรสะสม ซึ่งเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 20 ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นบุคคลธรรมดามีสทิ ธิขอเครดิตภาษี จากการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวได้ ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 สรุปได้ ดงั นี ้
กำไรสะสม
ปี 2562

อัตรำภำษีเงินได้ นิติบุคคล
20%

จำนวน (บำท ต่ อหุ้น)
0.45

จำนวนเงินรวม (บำท)
54,675,000.00

0.45

54,675,000.00

*จะนำเสนอต่อทีป่ ระชุมสำมัญประจำปี ของผู้ถือหุ้น

รวม

หากที่ประชุมสามัญ ประจาปี ผู้ถือ หุ้นอนุมัติ เงิน ปั นผลในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น จะถูก จ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นใน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

3. เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี ้ของบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2563
1. นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล
2. นายปรี ชา อรุณนารา
3. นางสาววธู ขยันการนาวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 4498 หรื อ
เลขที่ 5800 หรื อ
เลขที่ 5423

นางสาววธูได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ดาเนินการสอบบัญชีและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีตอ่ งบการเงินของบริ ษัท
ฯ ในกรณีที่นางสาววธู ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ นางสาวสุพรรณี หรื อ นายปรี ชา ดาเนินการสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นของผู้สอบบัญ ชี ต่องบการเงินของบริ ษัทฯ แทน โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชีประจาปี
2563 เป็ นเงินจานวน 1,480,000.00 บาท ทังนี
้ ้ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร
และค่าถ่ายเอกสาร ซึง่ จะเรี ยกเก็บกับบริ ษัทฯ ตามยอดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง
4. เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งใหม่อีกครัง้ ดังมีรายนายต่อไปนี ้
1. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ รีส
2. นายชินยะ ยาโนะ
3. นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน

ประธานกรรมการ
กรรมการบริ หารงาน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

5. อนุมตั ิการเลือกกรรมการผู้จดั การ (รักษาการ) ขึ ้นดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ ดังนี ้
นายรักชัย สกุลธีระ

กรรมการผู้จดั การ

6. เสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาและอนุมัติ ค่ าตอบแทนกรรมการอิ ส ระ และกรรมการบริ ห ารงาน
ประจาปี 2563 ในอัตราตามที่ได้ กาหนดไว้ ในตารางด้ านล่าง โดยค่าตอบแทนของกรรมการนันมี
้ การปรับเพิ่ม แต่
ค่าเบี ้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระยังคงอัตราเดิม
ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
2. ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการคณะกรรมการย่อย
- กรรมการอิสระ

2562
(ต่อคน/ ปี )
437,000 บาท
437,000 บาท
(ต่อคน/การประชุม)
10,000 บาท
10,000 บาท
8,000 บาท

2563
(ต่อคน/ ปี )
460,000 บาท
460,000 บาท
(ต่อคน/การประชุม)
10,000 บาท
10,000 บาท
8,000 บาท

7. กาหนดให้ มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 36 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอส ดี
อเวนิว ห้ องปิ่ นเกล้ า ชัน้ 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
8. กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2563 (Record Date)
9. กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และกาหนดวันจ่ายเงิน
ปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
10. รับทราบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
11. อนุมตั ิวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 36 ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองผลรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 35 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
วาระที่ 6 พิจารณาการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายรักชัย สกุลธีระ)
กรรมการผู้จดั การ

