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ที่ TPLAS 015/2563 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 

 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ถอืหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามญัผุ้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามที่บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 

ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย น้ัน 

 สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได้

ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว ดังน้ัน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อันถือเป็นความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จึงขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบว่า ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ซ่ึงเป็นวันประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ที่ ซ่ึงสอดคล้องกับค าแนะน าของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข ดังน้ี 

1. เน่ืองจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซ่ึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังน้ัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นแก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเอง ทั้งน้ี เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่นๆ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผ่านช่องทางดังต่อไปน้ี 

ทางไปรษณีย์ 
ถึง ส านักเลขานุการบริษัท 
บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) 
53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก 
ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 

ทางโทรศัพท์ / โทรสาร 
02-191-8288-89 / 02-191-2890 
 
ทางอีเมล์ 
Nuttpat.ph@tpic.co.th 

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ และการเตรียมตัว

ของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังน้ี 

mailto:Nuttpat.ph@tpic.co.th


 
บรษิทั ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากดั (มหาชน) 

ส ำนกังำนใหญ่: 53/1 หมูท่ี4่ ถนนกำญจนำภิเษก  

ต ำบลบำงแมน่ำง อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี11140 

Office Tel : 02-191-8288-89  Fax : 02-191-8290 

เลขทะเบียนบรษิทั : 0107559000451 

 

2.1 บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

2.2 บริษัทฯ จะมีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิส าหรับผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมทุกท่านบริเวณหน้าทางเข้าที่ประชุมตาม

แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าพื้นที่ประชุมส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือมี

อาการและลักษณะต้องสงสัย อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

 มีไข้ (มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) 

 มีอาการไอ ไอแห้ง เจ็บคอ มีน้ ามูก หอบเหน่ือย หรือ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

 ผู้ที่มีประวัติการเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยง1 และกลับถึงประเทศไทยยังไม่พ้น

ก าหนดเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ในกรณีท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและไม่ผ่านการคัดกรอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้า

ร่วมประชุมแทนได ้

2.3 บริษัทฯ จะมีจุดลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารลงทะเบียน โดยก าหนดให้เว้นระยะในการต่อแถวอย่างน้อย 1.5 เมตร 

2.4 บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นล้างมือด้วยสบู่หรือเจล

แอลกอฮอล์ก่อนและหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม 

2.5 บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ผ่านการคัดกรองและการลงทะเบียน ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของ

บริษัทฯ ดงัน้ี 

 กรุณานั่งในที่พื้นที่ของห้องประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้ โดยเว้นระยะห่างระหว่างที่น่ังอย่างน้อย 1.5 เมตร 

 กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

 กรุณาล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ 

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า ได้แก่ ตา จมูก ปาก เป็นต้น ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้างโดยไม่จ าเป็น 

 หลักเลี่ยงการใช้หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น 

 หากมีไข้ ไอ น้ ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้นทันทีและติดต่อ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ในการส่งผู้ถือหุ้นกลับไปรักษาตัวทีบ้่าน 

ที่พัก หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี 

3. บริษัทฯ จะแจกอาหารว่างที่เตรียมไว้ส าหรับท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และผู้ที่บริษัทฯ เชิญเข้าร่วมประชุม 

เพื่อน ากลับไปรับประทานภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นเท่านั้น 

 
1  ประเทศกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ประเทศหรือเขตแกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื่อ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอก

ราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-
19) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 (“ประกาศ”) ได้แก่ 1.) สาธารณรัฐเกาหลี 2.) สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษ
มาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 3.) สาธารณรัฐอิตาลี 4.) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 5.) มาเลเซีย 6.) ราชอาณ าจักรกัมพูชา 7.) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 8.) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ 9.) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ทั้งนี้ หากก่อนหรือ ณ วันประชุม 
กระทรวงสาธารณสุขมีการประกาศรายชื่อประเทศกลุ่มเสี่ยงภายใต้ประกาศฯ เพิ่มเติม ให้หมายความรวมถึงประเทศหรือเขตปกตรองที่
เพิ่มขึ้นนั้นด้วย 
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บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อ

สุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ 

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสตกิ (1994) จ ากัด (มหาชน) 

 


