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ที่ TPLAS 008/2563 

วันที่ 3 เมษายน 2563 

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยยกเลิกก าหนดวันประชุมและระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
กรุงเทพ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2563 รวมถึงก าหนดระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ตาม
รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีรายงานการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และประกาศจากรัฐบาลอันเป็นการขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้พิจารณาความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมที่
มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของ
ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จึงเห็นว่า การจัดประชุมในเวลานี้ อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 จึงได้พิจารณา
ประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ และรอบด้าน จึงมีมติอนุมัติดังนี้ 

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ออกไปโดยไม่มีก าหนด และยกเลิกก าหนดวันประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุม ที่ได้ก าหนดไว้เดิมในวันที่ 9 เมษายน 2563 รวมถึงยกเลิกวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยการ
เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และระเบียบวาระการ
ประชุม รวมทั้งวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมี
ความเหมาะสม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 

2. อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายทั้งสิ้น 27,000,000 บาท โดย
จ่ายจากก าไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ 
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สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิก าหนด ในส่วนที่ 
บริษัทฯ จ่ายจากก าไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละยี่สิบ (20) เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผล
คูณยี่สิบส่วนแปดสิบ (20/80) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยกเลิกวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 
เมษายน 2563 และยกเลิกก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เดิมและได้ก าหนดใหม่ส าหรับวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2563 และก าหนด
จ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 

โดยการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในการรับ
เงินปันผลของผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ออกไปอย่างไม่มี
ก าหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายทั้งสิ้น 
27,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 81 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 (จากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 
2562 เท่ากับ 33,306,705 บาท) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก 

บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ต้องแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ออกไปโดยไม่มีก าหนด 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตามติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด และจะ
พิจารณาให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม และจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านรับทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ 
กรรมการผู้จัดการ 


