
7 สิงหาคม 2563

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563



ด้วยความหว่งใยในสขุภาพของผู้ เข้าร่วมประชมุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม ่2019 (COVID-
19) บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นปฏิบตัิตามค าแนะน า การปอ้งกนัควบคมุโรคโคโรนา 19 (COVID-19) 
ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ดงันี ้
• กรุณาติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามยัท่ีน ามาเองตลอดเวลาการประชมุผู้ ถือหุ้น
• กรุณาล้างมืออย่างสม ่าเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลท่ีบริษัทฯ ได้จดัเตรียมไว้ในสถานท่ีจดัการประชมุ
• ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนัง่ในที่นัง่ท่ีก าหนด โดยไมย้่ายที่นัง่ตลอดระยะเวลาการประชมุ
• กรุณาหลีกเลี่ยงการสมัผสับริเวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) ด้วยมือท่ียงัไมไ่ด้ล้าง
• กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้ สมัผสั สิ่งของร่วมกบัผู้อื่น
• หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึง่ของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน า้มกู กรุณาออกจากการประชมุผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือพบแพทย์โดยด่วน
• บริษัทฯ ไมอ่นญุาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจดัการประชมุโดยเด็ดขาด เพ่ือลดความเสี่ยงของแพร่กระจายของเชือ้

ไวรัส
• กรุณาสอบถามค าถามและแสดงความเห็นโดยวิธีการเขียนในกระดาษค าถามพร้อมกบัระบช่ืุอและนามสกลุของท่าน  

เน่ืองจากบริษัทฯ จะไมจ่ดัไมโครโฟนส าหรับการซกัถามให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ

แนวทำงปฏบิัตตินในกรณีกำรแพร่ระบำดของเชือ้ COVID-19 
ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
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ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และที่ปรึกษำกฎหมำย

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ จดัให้มีผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายร่วมประชมุ ดงันี ้

ผู้สอบบญัชีบริษัทฯ

บริษัท ส ำนักงำนอีวำย จ ำกัด

นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน และนางสาววิไลลกัษณ์ แสนเมืองแก้ว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกัด

นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร และนางสาวยวุนนัท์ มโนมยัวิศิษฏ์

ที่ปรึกษำกฎหมำย

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพำร์ทเนอร์ส จ ำกัด 

นางสาวตรีนชุ ช่ืนชมลดา
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วิธีกำรด ำเนินกำรประชุม

กำรออกเสียงลงคะแนน
• ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง (One Share : One Vote) 

และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแตล่ะวาระ 
• กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง หรือผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้ใช้บตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 

ณ ตอนลงทะเบียน และปฏิบตัิการลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
• ก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
• ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทกุวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท า

เคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน และยกมือขึน้เพ่ือแสดงตวั ประธานท่ีประชมุจะให้เจ้าหน้าท่ีรับบตัรลงคะแนนดงักลา่ว
ไปตรวจนบัคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมด และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในหนงัสือมอบ
ฉนัทะไว้แล้ววา่ประสงค์จะลงมติไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสียงดังกลา่วในการลงมติ
แตล่ะวาระไว้แล้ว

• ในกรณีท่ีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุ
ครัง้ 
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วิธีกำรด ำเนินกำรประชุม

กำรนับคะแนนเสียง
• ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทั ง้หมด 

และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย โดยบริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ ถือหุ้นท่ีออก
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ส าหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

• การลงคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่จะมีการเก็บ
บตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  โดยบริษัทฯ จะขอให้ส่งบตัรลงคะแนนทัง้หมดใน
กลอ่งรับบตัรลงคะแนนเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็น
บตัรเสีย
• บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง
• บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมมี่ลายมือช่ือก ากบั หรือไมแ่สดงความจ านงท่ีชดัเจน
• บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่

• หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดจะกลับก่อนปิดการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีจุดลงทะเบียนหน้าห้อง
ประชมุ เพ่ือเจ้าหน้าท่ีจะได้หกัคะแนนของทา่นออกจากระบบก่อนส าหรับวาระท่ีเหลือ
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ที่ปรึกษำกฎหมำยและตวัแทนอิสระ

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นี ้บริษัทฯ จัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมายและตัวแทน
อิสระ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

1. ที่ปรึกษำกฎหมำย บริษัท วีระวงค์, ชนิวัฒน์ และพำร์ทเนอร์ส จ ำกัด คือ    

ตฤณ รัตนจนัทร์ เพื่อเป็นตวัแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนบัคะแนน
เสียง 

2. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรำยย่อย ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จงึขอ
อาสาสมคัรผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 2 ทา่น เพ่ือเป็นตวัแทนอิสระ และร่วมเป็นคน
กลางในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง
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สิทธิในกำรแสดงควำมคดิเหน็

• ทัง้นีก่้อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามหรือแสดงความเหน็ใน
ประเดน็ที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นทีต้่องการซกัถามหรือ
แสดงความเหน็ กรุณาเขียนลงในกระดาษค าถามพร้อมทัง้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ด้วยทกุครัง้ และยก
มือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บกระดาษค าถามจากท่าน โดยบริษัทฯ จะไม่จดัไมโครโฟนส าหรับ
การซกัถามให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกนัการแพร่
ระบาดของเชือ้ COVID-19 

• ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเหน็ที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณา
น าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ และขอความกรุณาทา่น
ผู้ ถือหุ้นให้ความเหน็ หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเหน็ใน
ประเดน็ที่ซ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนได้ใช้สิทธิด้วย จงึขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้
ความร่วมมือเพื่อให้การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชมุให้อยู่ในเวลาที่
ก าหนด
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กำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายช่ือ
บคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมี
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการเสนอ ผ่าน Website ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แจ้งข่าวผ่านตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตัง้แตว่นัท่ี 26 กนัยายน 2562

ทัง้นี ้ในช่วงเวลาดงักลา่ว ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระการประชมุ และรายช่ือ
บคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ
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กำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้
นี ้บริษัทฯ ได้ท าการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน 
Website ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แจ้งข่าวตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตัง้แต่วนัท่ี 22 
มิถนุายน 2563
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กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามลว่งหน้ามายงับริษัทฯ 
ตัง้แตว่นัท่ี 22 มิถนุายน ถงึวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถสง่ทางไปรษณีย์มายงั
เลขานกุารบริษัท และอีเมล companysecretary@toagroup.com พร้อมทัง้แจ้งข่าวผ่าน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตัง้แตว่นัท่ี 22 มิถนุายน 2563

ซึง่ในช่วงเวลาดงักลา่วไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดสง่ค าถามมายงับริษัทฯ
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วาระที ่1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวันที ่

24 เมษายน 2562
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วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562

• ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 
24 เมษายน 2562 ตามเอกสารประกอบพิจารณาวาระท่ี 1 ในเอกสารการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น หน้าท่ี 19 - 38

• มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

11TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 11
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วาระที ่2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานใน

ปี 2562

12TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 12



13

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562

▪ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 40 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญประจ าปีพิจารณา
รายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาและ
ต้องจดัสง่รายงานประจ าปีของคณะกรรมการพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปีให้
ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ 
บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัท่ี เกิดขึน้ในรอบปี 
2562 ซึง่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ (Annual Report) ในรูปแบบ QR
Code ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ

▪ วาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จงึไม่ต้องมีกำรลงมติ

13TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 13
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วาระที ่3
พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

14TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 14



วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิฯ ประจ ำปี 2562

15

▪ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ก าหนดให้บริษัทฯ จดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีของบริษัทฯ เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

▪ ข้อมลูงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

▪ ผู้สอบบญัชีเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง

▪ รายงานของผู้สอบบญัชี ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

สินทรพัยร์วม 15,707 14,936 14,995 14,376
หน้ีสินรวม 5,093 5,572 3,993 4,572
รายได้รวม 17,093 16,363 14,278 13,857
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 2,162 1,825 2,030 1,941
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น)

1.07 0.90 1.00 0.96

หน่วย : ล้านบาท

15TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 15
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▪ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน

16TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 16

วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิฯ ประจ ำปี 2562
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วาระที ่4

พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิ

ปันผลประจ าปี 2562 

17TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 17
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วำระที่ 4   พจิำรณำรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล และอนุมัตกิำร
งดจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล ดงันี ้

ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำรหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ใน

แตล่ะปี  

ทัง้นี ้ เน่ืองจำกบริษัทฯ ได้จัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว 

จงึไม่จ ำเป็นต้องท ำกำรจัดสรรก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562

18TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 18
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ในการนีจ้ึงเห็นควรให้น าเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดคร่ึงปีแรกของปี 
2562  ในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็นจ านวนเงินปันผลท่ีจ่ายจ านวนทัง้สิน้ 466.67 ล้านบาท ทัง้นี ้เงินปันผล
ระหวา่งกาลดงักลา่วได้จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นไปแล้วในวนัท่ี 12 กนัยายน 2562

2) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดคร่ึงปีหลังของปี 
2562 เนื่องจากการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ จากเดิมท่ีก าหนดไว้ในวันท่ี 23 เมษายน 
2563 ถูกเลื่อนออกไปไม่มีก าหนด ดงันัน้ เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัทจึงได้
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดคร่ึงปีหลงัของปี 
2562 ในอตัราหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจ านวนทัง้สิน้ 547.83 ล้านบาท แทนการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นไปแล้วในวันท่ี 23 เมษายน 2563
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วำระที่ 4   พจิำรณำรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล และอนุมัตกิำร
งดจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562
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เม่ือค านวณรวม 1) เงินปันผลระหว่างกาลคร่ึงแรกของปี 2562 จากผลการด าเนินงานงวดวันท่ี
1 มกราคม 2562 - วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ซึง่จ่ายเมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 ซึ่งจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท 
เป็นจ านวนเงินรวม 466.67 ล้านบาท และ 2) เงินปันผลระหว่างกาลคร่ึงหลงัของปี 2562 จากผลการด าเนินงาน
งวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 - วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจ่ายเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.27 
บาท เป็นจ านวนเงินรวม 547.83 ล้านบาท คิดเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ในอัตรา    
หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจ ำนวน 1,014.50 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของก ำไรสุทธิตำมงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ โดยจ่ำยจำกก ำไรที่ เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20        
ทัง้จ ำนวน 

สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามข้อ 2) ข้างต้นแทนการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563
ออกไปนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรงดจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2562
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วำระที่ 4   พจิำรณำรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล และอนุมัตกิำร
งดจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562



21

▪ ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว้ และคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยค านงึถึงผลการด าเนินงาน กระแสเงินสดและการลงทนุในโครงการต่างๆ 
อย่างถ่ีถ้วนแล้ว โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดงันี ้

21TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 21

วำระที่ 4   พจิำรณำรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล และอนุมัตกิำร
งดจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562
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▪ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึง่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน
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วำระที่ 4   พจิำรณำรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล และอนุมัตกิำร
งดจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562
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วาระที ่5

พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม

วาระ
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วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมัตเิลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ

▪ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้ก าหนดว่า
“ในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทกุครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 

ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดย
จ านวนใกลที้ส่ดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้จบัสลาก

กนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง”
▪ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 จะมีกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน จาก 

9 ท่าน และถือเป็นปีท่ีสามหลงัจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพจากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 
24 มีนาคม 2560 ซึ่งได้มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ทัง้คณะ ดงันัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบงัคับบริษัทฯ 
ดงักลา่ว บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการให้กรรมการท่านท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
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กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

1. นางละออ ตัง้คารวคณุ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2. นายวนรัชต์ ตัง้คารวคณุ กรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นายวีรศกัด์ิ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการเป็นการล่วงหน้า นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจ าปี 2563 มายงับริษัทฯ แตอ่ย่างใด

วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมัตเิลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
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▪ ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่ างรอบคอบ 
ระมดัระวงั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครั้งนีมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจของ 
บริษัทฯ และท่ีผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้ ท่ีมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเรียบร้อยแล้ว

▪ นายวีรศกัด์ิ โฆสิตไพศาล (หากรวมระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งอยู่จนถึงระยะเวลาที่จะด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระท่ีเสนอในครัง้นี ้จะมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6) ซึ่งได้รับการเสนอช่ือ
เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนัน้สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง 

▪ ดงันัน้ จึงให้ความเห็นชอบท่ีจะเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามเอกสารประกอบการพิจารณา
วาระท่ี 5 หน้าท่ี 39 – 42

วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมัตเิลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
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▪ เนื่องจากในวาระนี ้จะต้องอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระดงักล่าวกลบัเข้า

ด ารงต าแหน่งเป็นรายบุคคล ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้

แสดงความจ านงในบตัรลงคะแนนเสียงพร้อมลงลายมือช่ือ  และกรุณายกมือขึน้ เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ไปเก็บ

บตัรจากท่านและสรุปผลคะแนนเสียง ตามบตัรลงคะแนนของกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตร

ลงคะแนนทัง้หมดเม่ือเสร็จสิน้กำรประชุม  โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณำส่งบัตร

ลงคะแนนคืนในกล่องรับบตัรลงคะแนน

▪ โดยมติในวำระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมัตเิลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
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ช่ือ – นำมสกุล นำงละออ ตัง้คำรวคุณ 
อำยุ 73 ปี
ต ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 

ช่ือ – นำมสกุล นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคุณ
อำยุ 48 ปี
ต ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน  กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) / กรรมการบริหาร

ช่ือ – นำมสกุล นำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล 
อำยุ 65 ปี
ต ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

วาระที ่5 พจิารณาอนมุตัเิลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ
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วาระที ่6

พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 

ประจ าปี 2563
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วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2563

▪ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ก าหนด
ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ในกรณีท่ีข้อบงัคบัของบริษัทฯ มิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งใ ห้เป็นไปตามมติ
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่ได้ก าหนดเกณฑ์การรับค่าตอบแทนของกรรมการ ในข้อ 22 ไว้
ดงันี ้

“กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี้ยประชมุ บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิ
ไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ  

ข้อความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัทในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรือลูกจ้างของบริษัท”
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▪ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 ได้รับการ
พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนและรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว โดยพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในลกัษณะที่เปรียบเทียบและอ้างอิงได้กับระดบัท่ี
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม พิจารณาข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ นอกจากนีย้ังได้พิจารณาถึง
ประสบการณ์ ขอบเขตภาระหน้าท่ี บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของ
กรรมการแตล่ะท่านด้วย 

▪ ในการนี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ในข้อ 22 ดังกล่าว จึงพิจารณาเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามัญ        
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2563
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1)  ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ ประจ าปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562
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วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2563
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2) กำรก ำหนดโบนัสประจ ำปี
ในอัตรา 0.40% ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562       

แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับโบนสัมากกว่ากรรมการบริษัท 35% 
และ 25% ตามล าดบั (ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัปีก่อน)

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 
2,029,545,893 บาท จึงคิดเป็นเงินโบนสัของคณะกรรมการบริษัท จ านวน 8,118,183 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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▪ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
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วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2563

3) สิทธิประโยชน์อ่ืนใด: ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท 
ส าหรับคณะกรรมการบริหารตามระเบียบของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่ งผ่าน
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว
อนึ่ง ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทรวม

ทัง้สิน้ 25.27 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 
2 รายงานประจ าปี หมวด การก ากบัดแูลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคม หวัข้อ โครงสร้าง
การจดัการ
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วาระที ่7

พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 

ประจ าปี 2563
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วำระที่ 7  พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563

▪ ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ให้ท่ี
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริ ษัทฯ ทกุปี ในการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึง่สอดคล้องกบัข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 36 (6) ก าหนดว่า “กิจการที่ที่ผู้ ถือ
หุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้ข้อ (6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี” 

▪ ในการคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 บริษัทฯ ได้เชิญส านักงานสอบบญัชีชัน้น า 4 รายเข้าร่วมเสนอบริการสอบ
บญัชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จากผลการ
ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนความเป็น
อิสระของผู้สอบบญัชีและอตัราคา่สอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีเสนอมา 

▪ คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ จึงเห็นสมควรให้น ำเสนอต่อที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
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1) เหน็ชอบเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ดงันี ้

ส าหรับประวตัิผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือคดัเลือกเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มา
ด้วยล าดบัที่ 4 ซึง่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้ดงักลา่ว เป็นผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิ
สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

วำระที่ 7  พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563
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เดมิ เปลี่ยนเป็น

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3930 หรือ

นายณฐัวฒุิ สนัติเพช็ร
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5730 หรือ

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกลุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5874

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5266 หรือ

นายไพบลู ตนักลู
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4298 หรือ

นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8470
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โดยมีค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวน 4,245,000 บำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 745,000 บำท สำเหตุจำกผู้สอบบญัชีต้องเพิ่มจ านวนชัว่โมง
การท างานเพื่อให้สามารถตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ได้อยา่งถี่ถ้วนและทนัเวลา เน่ืองจาก
1. มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั เช่น  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 15 เร่ืองรายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเช่า และมาตรฐานการ
บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เคร่ืองมือทางการเงิน

2. การอบรมและให้ความรู้ตา่งๆ เก่ียวกบัมาตรฐานบญัชีให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ จะคงอตัราเดิม เป็นเวลา 3 ปี 

อน่ึง เน่ืองจำกบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องเล่ือนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีออกไป    จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 ท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถขออนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2563 ได้ทนักำรสอบทำนงบ
กำรเงนิไตรมำส 1 ปี 2563 บริษัทฯ จงึได้มอบหมายให้ผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้ทัง้ 3 ทา่น จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 และได้น าสง่งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว ซึง่การด าเนินการข้างต้นเป็นไปตาม
มาตรการผอ่นปรนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2563 ซึง่ประกาศเมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2563 ดงันัน้ 
คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีพ้ิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือและก าหนดคา่สอบ
บญัชีประจ าปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศดงักลา่วด้วย

วำระที่ 7  พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563
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คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
หน่วย : บาท

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563
(ปีที่เสนอ)

ปี 2562 เพิ่มขึน้ %

ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 4,245,000 3,500,000 745,000 21%

วำระที่ 7  พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563

หมายเหตุ ค่าสอบบญัชีดงักล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ระหว่างการให้บริการ (Non-audit fee) เช่น  ค่าเดินทาง และ
คา่ท่ีพกั ซึง่จะขอเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามท่ีเกิดขึน้จริง หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ทัง้นีข้อให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่บริการอื่น (Non-audit fee) เป็นเงิน 227,022 บาท
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วำระที่ 7  พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563
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▪ ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่ว 

▪ ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ

▪ นอกจากนี ้การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีดงักล่าวจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็ นผู้ สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 นัน้  ไมข่ดักบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.75/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (ฉบบั
ที่ 14) ซึง่ก าหนดให้บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ซึง่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนฯ จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีที่
ผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ ดรอบปีบญัชี
ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้  เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย
ห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั เน่ืองจากผู้สอบบญัชีดงักลา่วเป็นผู้สอบบญัชีรายใหมท่ี่ได้รับการเสนอแตง่ตัง้เป็นปีแรก
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2) เห็นชอบให้น าเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อย
ในประเทศไทยและตา่งประเทศ ดงันี ้

วำระที่ 7  พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563

หมายเหตุ 1. ในปี 2563 มีบริษัทย่อยเพิม่ขึน้ 1 บริษัท  โดยบริษัทย่อย 3 แห่งท่ีไม่ได้สอบบญัชีโดย PWC เป็นบริษัทย่อยท่ีท่ีมีขนาดสินทรัพย์และ
รายได้ขนาดเล็ก หรือเป็นบริษัทท่ีมิได้ด าเนินธุรกิจ 

2.  ค่าสอบบญัชีอาจมีการเปล่ียนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อยและอตัราแลกเปล่ียน
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วำระที่ 7  พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563

▪ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการก าหนดให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยเป็นส านกังานสอบบญัชี
เดียวกันกับผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงปรับให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยทัง้หมดเป็นส านกังานสอบบญัชีภายใต้เครือข่ายเดียวกนั ยกเว้นบริษัทย่อยท่ีมีขนาดสินทรัพย์และ
รายได้ขนาดเลก็ หรือเป็นบริษัทท่ีมิได้ด าเนินธรุกิจ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ส านกังานสอบ
บญัชีดงักลา่วมีการจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา
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▪ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 7  พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563
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วาระที ่8

พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 
24-25 และข้อที่ 31-35
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วำระที่ 8   พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อที่ 24-25 และข้อที่ 31-35

ตามท่ีพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บงัคบัเม่ือ
วนัท่ี 19 เมษายน 2563 ได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ืองการประชุม
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถนุายน 2557 นัน้ เพื่อให้การประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นมีความคล่องตวัและยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ในการนีจ้ึงขอเสนอท่ีประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ในข้อท่ี 24-25 และข้อท่ี 31-35 เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถจดั
ประชมุคณะกรรมการบริษัทและประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยด าเนินการตามกฎหมาย ประกาศ 
หรือค าชีแ้จงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ท่ีจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การ
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกบัการประชมุในท่ีประชมุแห่งเดียวกนัตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบับริษัท

45TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 45
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ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข

ข้อ 24. ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ และให้ประธานกรรมการ
ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่
ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการอยู่ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้  ประธานในท่ีประชุมจะก าหนดให้
กรรมการประชมุและด าเนินการใดๆ ในการประชมุดงักล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในท่ี
ประชุมแห่งเดียวกนั และกรรมการทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุจะต้องอยู่ ในประเทศ
ไทยขณะท่ีมีการประชมุ

ข้อ 24. ในการประชมุคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชมุในท่ีประชุม
แห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ
ครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้
กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชุม
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ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
ข้อ 24. (ต่อ)

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มีการบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและภาพ
แล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในท่ีประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม 
รวมทัง้ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบนัทึกดงักล่าวและมีระบบ
ควบคมุการประชมุตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
วิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชมุอนั
สามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ีบญัญัติไว้ใน
กฎหมายและข้อบงัคบันี ้

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง (1) เพ่ือเป็นเสียงชี ้
ขาด

ข้อ 24 (ต่อ)

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้ รับ
มอบหมาย จะก าหนดให้ด าเนินการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดย
การจดัการประชมุด้วยวิธีดงักล่าวต้องปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีใช้
บังคับในขณะนั น้  และให้ ถือว่ าการประชุมคณะกรรมการผ่ านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกบัการประชมุคณะกรรมการท่ีมาประชมุ
ในท่ีประชมุแห่งเดียวกนั ตามวิธีการท่ีบญัญตัิไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบันี ้

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่มีส่วนได้
เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้า
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่ง (1) 
เพ่ือเป็นเสียงชีข้าด
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ข้อ  25. ในการ เ รียกประชุมคณะกรรมการ  ใ ห้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ 

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม
คณะกรรมการ โดยสามารถเรียกให้ประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกันหรือประชุมผ่ านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี ้หากกรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการตามวรรคนี ้ให้ประธานกรรมการก าหนดวันประชุมภายในสิบส่ี (14) วัน 
นบัแต่วนัท่ีได้รับการร้องขอ

กรณีท่ีไม่มีประธานกรรมการหรือมีประธานกรรมการแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้หรือไม่
ยอมปฏิบตัิหน้าท่ี หากยงัมีกรรมการเหลืออยู่ครบจ านวนท่ีจะเป็นองค์ประชมุ กรรมการ
คนใดคนหนึง่ท่ีเหลือสามารถเรียกประชมุคณะกรรมการได้ โดยสามารถเรียกประชุมในท่ี
ประชมุแห่งเดียวกนัหรือประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในวรรคก่อน
หน้าและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชมุไว้เป็นหลกัฐานด้วย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญ
ประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดย
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะ
เห็นสมควร
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเ ร่ืองและเหตผุลใน
การท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเ ช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนันับแต่วนัท่ี
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นนัน้ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) 
วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้ นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายใน
สี่สิบห้า (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วนัท่ีคณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ
เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนันบั
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นนัน้ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า 
(45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือ
กนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุม
เองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) 
วนัท่ีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร
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ข้อ 31 (ต่อ)

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นการเ รียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุ
ไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 33 นัน้ ผู้ ถือหุ้นตาม
วรรคส่ีจะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดั
ให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท

ข้อ 31 (ต่อ)

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ี
ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 33
นัน้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีจะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการ
ประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท

ทัง้นี ้การจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนัน้สามารถจัดการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจดัการประชมุด้วยวิธีดงักล่าวต้องปฏิบตัิตามวิธีการท่ี
บญัญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีใช้บงัคบัในขณะนัน้หรือน ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ท่ีเ ก่ียวข้องนัน้มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ ถือ หุ้ นผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมในท่ีประชุมแห่ง
เดียวกนัตามวิธีการท่ีบญัญตัิไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบันี ้
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ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็น
หนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลง
โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพมิพ์ก่อนวนัประชมุไม่
น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั
ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้
ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้

ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบุ
สถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือ
เพ่ือพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่ง
ให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้นี ้ให้ลง
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั โดยหากการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวใดเป็นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมสามารถด าเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัด ส่งตาม
ระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในวรรคนีแ้ละ
จะต้องจดัให้มีการจดัเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้
เป็นหลกัฐานด้วย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท 
หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได้
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ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจาก
ผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไป
แล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบ
เป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชมุผู้ ถือ
หุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงับไป 
ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงั
นีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชมุในท่ีประชมุแห่งเดียวกนั หรือการ
ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มา
ประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง 
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบั
ไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ ให้นัด
ประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั 
ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ
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ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
ข้อ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ใน
กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไม่
มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคน
หนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว

ข้อ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในท่ี
ประชมุแห่งเดียวกนั หรือการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่
อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ี
ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชุม
ดงักล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือว่า
หนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในท่ีประชมุ
แห่งเดียวกัน หรือการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง 
และผู้ ถือหุ้ นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้ นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้



วำระที่ 8   พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อที่ 24-25 และข้อที่ 31-35
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ทัง้นี ้เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่ง
อาจต้องมีการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความบงัคบัในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมสามญัผู้ ถื อหุ้น ตาม
ค าสั่ง ค าแนะน าหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้ าหน้าท่ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ให้มีอ านาจในการแก้ไขถ้อยค าหรือความในเอกสารและ /หรือค าขอ
ต่างๆ ในการย่ืนจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทนัที 
รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการหรือท่ีประชมุสามญั    
ผู้ ถือหุ้นอีก



วำระที่ 8   พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อที่ 24-25 และข้อที่ 31-35
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▪ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียง
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วาระที ่9

พจิำรณำรับทรำบกำรเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รับ

จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไป (IPO)
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56



วำระที่ 9 พจิำรณำรับทรำบกำรเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รับจำกกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไป (IPO)

ตามท่ีบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) แล้วเสร็จไปเมื่อวนัที่  4 ตลุาคม 
2560 จ านวน 254,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 24 บาท ซึง่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนเป็นครัง้
แรก (IPO) (หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรัพย์) จ านวนทัง้สิน้ 5,887.20 ล้านบาท โดยได้ก าหนดวตัถปุระสงค์และระยะเวลา
ใช้เงินโดยประมาณไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนงัสือชีช้วน ดงันี ้

วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ จ ำนวนเงนิโดยประมำณ 
(ล้ำนบำท)

ระยะเวลำที่ใช้เงนิ
โดยประมำณ

1. เงนิทนุส ำหรับกำรขยำยธุรกจิทัง้ในและต่ำงประเทศ 
รวมทัง้เงนิทนุเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพ
ภำยในบริษัทฯ

2,000.0 – 2,100.0 ภายในปี 2562

2.    เงนิทนุหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 3,287.6 - 3,887.2 ภายในปี 2562

รวมทัง้สิน้ 5,387.6 - 5,887.2
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วำระที่ 9 พจิำรณำรับทรำบกำรเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รับจำกกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไป (IPO)

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินเพิ่มทนุจากการ IPO คงเหลือ (หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย
หลกัทรัพย์) จ านวน 2,441.40 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท)

วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ แผนกำรใช้เงนิ ใช้ไปสิน้สุด 31 
ธ.ค. 2562

จ ำนวนเงนิ
คงเหลือ

1. เงนิทนุส ำหรับกำรขยำยธุรกจิทัง้ในและต่ำงประเทศ 
รวมทัง้เงนิทนุเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพ
ภำยในบริษัทฯ 

2,030.00 1,867.03 162.97

2.เงนิทนุหมุนเวียนในกำรด ำเนินกจิกำร 3,857.20 1,578.77 2,278.43

รวมทัง้สิน้ 5,887.20 3,445.80 2,441.40 
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วำระที่ 9 พจิำรณำรับทรำบกำรเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รับจำกกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไป (IPO)

เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีความต้องการใช้เงินทุนส าหรับขยายธุรกิจ รวมทัง้ เงินทุนเพื่อการ
พฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพภายในบริษัทฯ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2563 โดยการเสนอของฝ่ายจดัการ จึงได้อนมุตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุจาก
การ IPO ในส่วนท่ีคงเหลือ โดยการน าเงินตามข้อ 2. (เงินทนุหมนุเวียน) ทัง้จ านวนมารวมกบัวตัถุประสงค์ตาม
ข้อ 1. (การขยายธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้เงินทนุเพื่อการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน
บริษัทฯ) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนยัส าคญั ในลกัษณะการเกลี่ยวงเงิน
ระหว่างรายการท่ีมีการเปิดเผยข้อมลูไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมลู ตามข้อ 2 (1) ของประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สจ. 63/2561 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้
เงินตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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วำระที่ 9 พจิำรณำรับทรำบกำรเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รับจำกกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไป (IPO)

วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ จ ำนวนเงนิคงเหลือ จ ำนวนเงนิที่เปล่ียนแปลง
จ านวนเงินท่ีคงเหลือ ณ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(ล้านบาท)

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ

จ านวนเงินท่ีคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562

(ล้านบาท)

ระยะเวลาท่ี
ใช้เงิน

โดยประมาณ
1. เงนิทนุส ำหรับกำรขยำยธุรกจิทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ รวมทัง้เงนิทนุเพื่อกำรพัฒนำ
ปรับปรุงประสิทธิภำพภำยในบริษัทฯ 162.97 ภายในปี 2562

2,441.40

ภายในเดือน
ธนัวาคม 
25672.  เงนิทนุหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทฯ 2,278.43 ภายในปี 2562
รวมทัง้สิน้ 2,441.40 N/A 2,441.40 N/A

1)  จ านวนเงินที่ประสงค์จะท าการเปลีย่นแปลง
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วำระที่ 9 พจิำรณำรับทรำบกำรเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รับจำกกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไป (IPO)

2) ควำมสมเหตุสมผล เหตุผล ควำมจ ำเป็น ประโยชน์และควำมคุ้มค่ำที่ ผู้ถือหุ้นจะได้รับจำกกำรเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์
กำรใช้เงิน: เพ่ือเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทัง้เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัท่ีจะเกิดขึน้จากการขยายธุรกิ จและการพฒันา
ปรับปรุงประสทิธิภาพภายในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยท าให้กลุ่มธุรกิจสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้มีส่วน
ได้เสียทกุฝ่าย

3)   ข้อมูลโดยสรุปเก่ียวกับวงเงนิลงทุนที่เปล่ียนแปลงไป ในปัจจบุนับริษัทฯ ยงัมีความต้องการใช้เงินทนุส าหรับขยายธรุกิจ รวมทัง้
เงินทนุเพ่ือการพฒันาปรับปรุงประสทิธิภาพภายในบริษัทฯ ทัง้ในสว่นการลงทนุในโครงการใหม ่และการปรับปรุงพฒันาสนิทรัพย์หรือ
ระบบเดิมให้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ เช่น 
• การขยายธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
• การพฒันาและปรับปรุงระบบจดัการข้อมลูทางธุรกิจของบริษัทฯ  (Enterprise Resource Planning “ERP”)
• การพฒันาและปรับปรุงอปุกรณ์และระบบฐานข้อมลูของบริษัทฯ
• การพฒันาและปรับปรุงแพลทฟอร์มทางอิเลก็ทรอนิกส์
• การพฒันาและปรับปรุงเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ส าหรับการผลติและการด าเนินธุรกิจ
• การพฒันาและปรับปรุงระบบและเคร่ืองมือในการเพิ่มประสทิธิภาพการขาย

บริษัทฯ จงึมีความประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงิน โดยการน าเงินในสว่นเงินทนุหมนุเวียนตามข้อ 2. จ านวน  2,278.43 
ล้านบาท มาใช้ส าหรับการขยายธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้เงินทนุเพ่ือการพฒันาปรับปรุงประสทิธิภาพภายในบริษัทตาม
ข้อ 1.

61TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 61



วำระที่ 9 พจิำรณำรับทรำบกำรเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รับจำกกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไป (IPO)

4)   แผนกำรใช้เงนิภำยหลังกำรเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ รวมถงึควำมเพียงพอของแหล่งเงนิทุน และ
มำตรกำรรองรับในกรณีที่เงนิที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นไม่เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมแผนดังกล่ำว:  
หลงัจากการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินแล้ว บริษัทฯ จะยงัคงมีเงินทนุเพียงพอส าหรับการขยายธรุกิจทัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมทัง้เงินทนุเพ่ือการพฒันาปรับปรุงประสทิธิภาพภายในบริษัทฯ

5) ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อประมำณกำรใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูล (ถ้ำมี) อันเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงนิที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูล: ไมม่ี

• วำระนีเ้ป็นเร่ืองที่รำยงำนเพื่อทรำบ จงึไม่ต้องมีกำรลงมติ
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วาระที ่10

พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี)

กำรลงมติ ไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ เน่ืองจากก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อ

คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชีแ้จง ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น
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