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ผูถ้อืหุน้ทีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่ง เช่น เพิง่เดนิทางไป-กลบัจากประเทศกลุม่เสีย่ง หรอืมอีาการเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ สามารถมอบฉันทะ

ให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ส�านักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทดังนี้  

Shareholders who are in a high-risk situation, for example, had recently travelled to any high-risk countries, 
or suffers any respiratory symptoms, are advised to send a substitute in place to attend the meeting, via the 
company’s address as follows:

The company will be implementing health checks, in front of the meeting room. In the situation of finding one 
with risk, we will kindly ask to deny their entry, in which you may send a substitute in place to attend the meeting 
instead.

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited
(Attn. Company Secretary)
No. 53/1 Moo 4, Karnchanapisek Rd.
Bangmaenang Sub District, Bangyai District,
Nonthaburi Province, 11140

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

บริษัทจะด�าเนินการคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการ

เข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 

(ส่งถึง เลขานุการบริษัท) 

เลขที่ 53/1 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก

ต�าบลบางแม่นาง อ�าเภอบางใหญ่

จังหวัดนนทบุรี 11140

 ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบ

ถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติตนส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุม

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

Guidelines for attending meetings,
in regards to the outbreak of the Novel Coronavirus 2019 (COVID-19)

According to the spread of the new Coronavirus 2019 (COVID-19), the Company worries of the situation. So, please be informed 
of the new guidelines, as listed;

Please be informed and thank you for your cooperation and understanding on this matter.



วันที่ 9 มิถุนายน 2563

เรื่อง

13.

1.

2.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 (เอกสารแนบ 2) 

พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2562

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2562 โดยมีส�าเนารายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีซ่ึงบริษัทได้จัดท�าแล้วเสร็จภายใน 14 วัน ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว ตามราย

ละเอียดในเอกสารแนบ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจ�าปีและงบการเงินของบริษัทใน 

รูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 พอสรุปได้ดังนี้

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 ได้มีการบันทกึรายงานอย่าง

ถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ก�าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน�ามาในวันประชุม)

รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ค�าชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องน�ามาแสดงในวันประชุม

รายงานประจ�าปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code)

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจ�าปี 2563

ค�านิยามกรรมการอิสระ

ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

หลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานและการจ่ายเงินปันผล

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่ของสถานที่ประชุม

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  

20 พฤษภาคม 2563 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา เวลา 10.00 น. ณ ห้องแอลแพคคา  

บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ต�าบลบางม่วง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน)

1

รายการ

- รวมสินทรัพย์

- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

- รายได้รวม

- ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

- รวมหนี้สิน

- รายได้จากการขายสินค้า

- ก�าไรสุทธิ

ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท)

353,792,535 345,766,461

302,980,877 296,322,467

513,059,515 558,222,682

0.123 บาทต่อหุ้น 0.107 บาทต่อหุ้น

50,811,658 49,443,994

506,440,537 551,829,782

33,306,705 23,825,629

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 25632
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พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เอกสารแนบ 3)

พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรก�าไรสทุธิเพือ่เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และเสนองดจ่ายเงนิปันผล

ประจ�าปี 2562 (เอกสารแนบ 4)

ข้อเทจ็จรงิและเหตผุล  งบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยได้จดัท�าขึน้ตามหลกั

การบญัชทีัว่ไปและผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

ตามล�าดับแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 พิจารณาอนุมัติ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย ไม่

น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อย

ละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถสะท้อน

ผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้อย่างแท้จริงและสมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติงบการเงินประจ�าปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส�ารอง

ตามกฎหมายเนื่องจากทุนส�ารองตามกฎหมายของบริษัทยังไม่ครบตามข้อบังคับของบริษัท และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท 

มีก�าไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามมติที่เสนอไว้ โดยมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ (30) ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และส�ารองตามกฎหมาย

และเงินส�ารองอื่นๆ (ถ้ามี) ในแต่ละปี

จากผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทมีก�าไรสุทธิจากงบการเงินจ�านวน 33,306,705 บาท คิดเป็นก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  

0.123 บาทต่อหุ้น ดังน้ันจึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายและ 

การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2562 จากก�าไรสุทธิประจ�าปีดังกล่าว

บริษัทฯ จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีจ�านวน 1,700,000 บาทเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย (คิดเป็นร้อยละ 5.10 ของก�าไรสุทธิ 

ประจ�าปีจ�านวน 33,306,705 บาท) เนือ่งจากบรษิทัฯ ยงัมทีนุส�ารองตามกฎหมายไม่ครบตามทีร่ะบไุว้ในข้อบงัคับของบรษิทัฯ โดย  

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท และมีทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 6,710,000 บาท คิดเป็น

อัตราร้อยละ 4.97 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่  

31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสื้น 27,000,000 บาท และก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อ 

ผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2563 และก�าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 

2563

การอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการ เป็นไปเพือ่มใิห้สทิธใินการรบัเงนิปันผลของผูถ้อืหุน้ได้รับผลกระทบ

จากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีก�าหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.10 

บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายทั้งสิ้น 27,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 81 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562 (จากก�าไร

สุทธิตามงบการเงินรวมปี 2562 เท่ากับ 33,306,705 บาท) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น คณะ

กรรมการจึงไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2562

โดยจ่ายจากก�าไรทีเ่สยีภาษใีนอตัราร้อยละ 20 ซึง่ผู้ถอืหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาทีไ่ด้รบัเงนิปันผลจากบรษิทัฯ สามารถขอเครดติ

ภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิก�าหนด ในส่วนที่บริษัทฯ จ่ายจากก�าไรที่บริษัทฯ ได้เสีย

ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละยี่สิบ (20) เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ (20/80)

การลงมติ  วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 และฐานะทาง 

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 3

6.

5.

พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2563 (เอกสารแนบ 6)

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ (เอกสารแนบ 5)

ข้อเท็จจรงิและเหตผุล  ตามข้อบงัคบัของบรษิทัข้อ 30 กรรมการมสิีทธไิด้รับค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ�าเหนจ็ 

โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามข้อบงัคบัหรอืตามทีที่ป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะ

กรรมการชุดย่อยที่ได้รับจากการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 มีดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ก�าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้

ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ โดยกรรมการ

ที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในปี 2563 ได้แก่ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายปิยศักดิ์ 

ภูมิจิตร นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ และ นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละละด้วย

ความรอบคอบ ให้ค�าแนะน�าอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

แต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึง่  ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยี)  

ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่า การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทของทั้ง 4 ท่าน ยังไม่มีท่านใดที่ด�ารงต�าแหน่งเกินกว่า  

9 ปี รวมทัง้ยงัมคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธรุกจิของบรษัิทและไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอชือ่กรรมการเพิม่เตมิเพือ่พจิารณา จงึเหน็

สมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ

ประจ�าปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยได้ก�าหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 และ 

ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการเสนอช่ือดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั แต่ปรากฏว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอรายชือ่บคุคลเข้ารบัการสรรหา

เป็นกรรมการของบริษัท

3.

4.

2.

1. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ และ

นายมนตรี โสคติยานุรักษ์

นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

ต�าแหน่ง

- ประธานกรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

60,000 บาท/ครั้งประชุม

25,000 บาท/ครั้งประชุม

-

-

-

30,000 บาท/ครั้งประชุม

15,000 บาท/ครั้งประชุม

-

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาทีไ่ด้รบัเงนิปันผลจากบรษิทัฯ สามารถขอเครดติภาษเีงินปันผลคืนได้ ตามหลกัเกณฑ์ทีป่ระมวลรษัฎากร

มาตรา 47 ทวิก�าหนด ในส่วนท่ีบริษัทฯ จ่ายจากก�าไรที่บริษัทฯ ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละยี่สิบ (20) ของก�าไรสุทธิ เครดิตภาษี

เงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ (20/80)



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 25634

ความเห็นคณะกรรมการ การก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2562 ซ่ึงจัดท�าโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่า

ตอบแทนที่กรรมการได้รับนั้นเหมาะสมแล้ว เมื่อพิจารณากับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ค่าตอบแทน 

ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นมีความ 

เหมาะสมแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและ/หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทและผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา จึงเห็น

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2563 เท่ากับปี 2562  

โดยแยกเป็นดังนี้

ต�าแหน่ง

- ประธานกรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

60,000 บาท/ครั้งประชุม

25,000 บาท/ครั้งประชุม

-

-

-

30,000 บาท/ครั้งประชุม

15,000 บาท/ครั้งประชุม

-

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2563 (เอกสารแนบ 7)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ในรอบบัญชีปี 2562 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด โดยมีค่าตอบแทนส�าหรับการตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี 2562 เป็นจ�านวนเงิน 1,900,000 

บาท ส�าหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีใหม่ โดยก�าหนดให้บริษัทจด

ทะเบยีนต้องหมนุเวียนผู้สอบบญัชี เมือ่ปฏบิตัหิน้าท่ีมาแล้ว 7 รอบปีบญัช ีโดยจะต้องมกีารเว้นวรรค 5 รอบปีบญัช ีจากเดมิทีจ่ะต้องหมนุเวียน

ผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี และต้องมีการเว้นวรรค 2 รอบปีบัญชี โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

วงเงินประกันสุขภาพรายบุคคล

วงเงินประกันสุขภาพรายบุคคล

- IPD (ผู้ป่วยใน)

- IPD (ผู้ป่วยใน)

- อุบัติเหตุ

- อุบัติเหตุ

- OPD (ผู้ป่วยนอก)

- OPD (ผู้ป่วยนอก)

มูลค่า

มูลค่า

2,500 บาท/วัน

2,500 บาท/วัน

1,000 บาท/ครั้ง

1,000 บาท/ครั้ง

8,000 บาท/ครั้ง

8,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด ซึ่งเป็น 

ผูส้อบบญัชทีีเ่หมาะสมและค่าตอบแทนไม่สงูเกินไป จงึเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ซึง่คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2563  

โดยก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2563 เป็นจ�านวน 1,900,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

8. รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยส�าคัญ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าท�าการซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 จ�านวน 70 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.48 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่อมาบริษัทฯ  

ได้รับเงินหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแล้ว จ�านวน 96.71 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามท่ีได้ระบุไว้ใน 

หนังสือชี้ชวน ดังนี้ 

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากจ�านวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ มีจ�านวนเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว บริษัทฯ  

จึงเกลี่ยเงินจ�านวน 6.71 ล้านบาท ที่ก�าหนดไว้ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เปลี่ยนเป็นใช้เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ดังนี้

โดยให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่มอี�านาจในการตรวจสอบบญัช ีและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัได้ ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่

ที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี

ความเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ดงัปรากฏข้อมลูรายละเอยีดของผู้สอบบัญชตีามเอกสารแนบ 7

ส�าหรับงวดบัญชีปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและ

ปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติ

หน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจ�านวน 1,900,000 บาท

รายนามผู้สอบบัญชี 
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจ�านวน 5 ปี ปีพ.ศ. 2558 – 2562) 
นายเมธี รัตนศรีเมธา 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 
นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 
นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
2803 
 
3425 
 
5389 
 
6947

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส�านักงานเดียวกันแห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 5

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน (หน่วย : ล้านบาท)

1.

2.

การลงทุนสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วย อาคารโรงงานใหม่ พร้อมติดตั้ง

เคร่ืองจกัรใหม่ ส�าหรบัการผลติภณัฑ์ถุงพลาสตกิ และการปรับปรงุอาคาร

โรงงานปัจจุบัน อาคารส�านักงาน

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รวม

จ�านวนเงินเดิม

ตามหนังสือชี้ชวน

ระยะเวลา

ใช้เงิน

70.00

26.71

1.75

6.71

96.71

ภายในปี 2562

ภายในปี 2561



โดยค�าสั่งของคณะกรรมการบริษัท
(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)

ประธานคณะกรรมการ

ตามกฎหมาย การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระท�าได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุม 

ผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดค�าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องน�ามาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมน้ี บริษัทฯ  

จะด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวก

รวดเรว็ยิง่ขึน้ จงึใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุน้ และ/หรอืท่านผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดน�าแบบฟอร์มลงทะเบยีนซึง่พมิพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลกัฐานการแสดง

ตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม

 นอกจากนี้ เนื่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เข้าสู่ภาวะแพร่

ระบาดไปทั่วโลกแล้ว โดยคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มข้ึนเป็นจ�านวนมาก และอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ รัฐบาลจึงได้มีมาตรการ 

ที่เข้มงวดเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะหยุดการแพร่กระจายเชื้อ โดยขอให้งดกิจกรรมในสถานที่ที่มีการชุมนุมจ�านวนมาก รวมทั้งมีการปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยง

สูง เพื่อเป็นการลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด กอปรกับเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ดังม ี

รายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามท่ีส่งมาพร้อมนี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังส�านักเลขานุการ

บริษัทของ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต�าบลบางแม่นาง อ�าเภอบางใหญ่ 

จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือทาง Email: Nuttapat.ph@tpic.co.th ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2563

 ทั้งน้ี เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจง 

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ส�านักเลขานุการบริษัททาง Email:  

Nuttapat.ph@tpic.co.th หรือโทรสาร 02-191-8290

อนึ่ง บริษัทก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ทัง้นี ้บรษิทัฯ คาดว่า การเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงนิ IPO ดงักล่าว ไม่มผีลกระทบต่อการประกอบธรุกจิหรอืการประมาณการใดๆ 

ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน (หน่วย : ล้านบาท)

1.

2.

การลงทุนสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วย อาคารโรงงานใหม่ พร้อมติดตั้ง

เคร่ืองจกัรใหม่ ส�าหรบัการผลติภณัฑ์ถุงพลาสตกิ และการปรับปรงุอาคาร

โรงงานปัจจุบัน อาคารส�านักงาน

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รวม

จ�านวนเงินใหม่

(ที่ได้รับการอนุมัติ)

ระยะเวลา

ใช้เงิน

76.71

20.00

8.46

-

96.71

คาดว่าจะด�าเนินการ

เสร็จสิ้นในปี 2563

ด�าเนินการเสร็จสิ้นใน

ปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การ

ใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยส�าคัญ

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 25636



June 9th, 2020

Subject:

1. Registration Form (required to bring on the Meeting day)
2. Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders
3. Annual report 2019 (QR Code)
4. Criteria and Policy on the profit allocation and dividend payment
5. Information of proposed Directors to be appointed as the Directors
6. Information of Directors’ and all sub-committees’ remuneration
7. Information of Auditor and their Remuneration Fee for Year 2020
8. Proxy Form B
9. Guidelines for proxy appointment, registration and identification documents required to attend and vote in 
             the Annual General Meeting of Shareholders
10. Details of Directors (proxy for shareholders)
11. Definition of Independent Director
12. Company’s Articles of Association which concern with the shareholders’ meeting
13. Map of meeting place

To:

Enclosure:

Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
Shareholders of Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited

 Pursuant to the resolutions passed by the Board of Directors’ meeting of the Company No. 4/2020 on May 20, 2020, 
please be advised that the 2020 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on Wednesday June 17, 2020, at 10.00 
A.M. at Alpaca Ballroom, Westgate Residence Hotel, address no. 8/8 Bangmuang Sub-District, Bangyai, Nonthaburi, Thailand 
with the following agenda.

1.

2.

To consider and approve the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday  
10th April 2019 (Attachment 2)

To acknowledge the operating results of the Company for the year ending 31st December 2019

Facts and reasons:

Facts and reasons:

Board of Directors’ opinion:

The 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday 10th April 2019 as its copy of Minutes of the 
meeting is attached herewith and the Company has not received any request to amend the said minutes.

The Company’s Operation Results for the year 2019 were reported in the Annual Report and the Financial Statement 
in the QR Code form, distributed together with this invitation, could be summarized as follow:

Board of Directors has considered that the Minutes of the 2019 Annual General Meeting has been stated correctly and 
completely. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the Shareholders’ Meeting for consideration and approval.
Resolution:
This matter shall be passed the affirmative resolution of a majority vote of a total number of votes of shareholders who 
attend the meeting and cast their votes.

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 7



4.

3.

To consider and approve the allocation of profits derived from operation results as a legal reserve, to  
acknowledge the interim dividend payment, and omitted dividend payment for the year 2019 (Attachment 4)

To consider and approve the Financial Statements for year ending 31st December 2019 (Attachment 3)
Facts and reasons:

Facts and reasons:

Board of Directors’ opinion:

Board of Directors’ opinion:

Resolution:

Resolution:

The Financial Statements for the year ended 31st December 2019, which were prepared in accordance with general 
accounting principles and were approved by the auditor, has been respectively reviewed by the Audit Committee and 
the Board of Directors to propose for the shareholders meeting to consider and approve.

According to the Articles of Association, Article 49, The Company shall allocate not less than five (5) percent of its annual 
net profit less the total of any accumulated losses brought forward, to a reserve until such time as the reserve reaches 
an amount of not less than ten (10) percent of the registered capital.

The Company has a policy to pay dividend to the shareholders not less than thirty (30) percent of net profit from  
the operation after deduction of income tax and legal reserve in each year and from financial statement in addition 
consideration.

From the operation result of the year 2019, the Company earned a net profit according to financial statements  
amounting to 33,306,705 THB with 0.123 THB of earning per share. Therefore, it is deemed appropriate to propose to 
the shareholders meeting for consideration and approval the dividend payment for the year 2019 from the net profit 
as mentioned.

Board of Directors has considered that the Company’s financial reports are reasonably accurate and fairly reflect 
the Company’s financial position as at 31st December 2019. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the  
Shareholders’ Meeting to approve the financial statements for the year ended 31st December 2019.

Board of Directors has considered that it is deemed appropriate to propose to the Shareholders’ Meeting for  
acknowledge the Company’s Operation Results and the Statement of Financial Position as of 31th December 2019.

This agenda is not required to be voted as it is an agenda for acknowledgement.

This matter shall be passed the affirmative resolution of a majority vote of a total number of votes of shareholders who 
attend the meeting and cast their votes.

Details

Total Assets

Total Equity

Total Revenue

Earnings per share

Total Liabilities

Sales Revenue

Net Profit

2019 (THB) 2018 (THB)

353,792,535 345,766,461

302,980,877 296,322,467

513,059,515 558,222,682

0.123 THB per share 0.107 THB per share

50,811,658 49,443,994

506,440,537 551,829,782

33,306,705 23,825,629

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 25638



Board of Directors’ opinion:
Board of Directors has considered that the shareholders’ meeting should approve the allocating net profit as a legal 
reserve since the Company still does not have a legal reserve as specified in the Articles of Association and approve 
the dividend payment since the Company has enough profits to pay, Therefore, it is deemed appropriate to propose 
to the shareholders meeting for consideration and approval with the details as follows:

4.1

4.2

4.3

The company will allocate the net profit for the year 2019 of 1,700,000 THB as a legal reserve (equivalent to 5.10 
percent of the net profit of 33,305,705 THB) since the Company still does not has a legal reserve as specified 
in the Articles of Association. As a result, at the end of the year 2019, the Company has a registered capital of 
135,000,000 THB and a legal reserve of 6,710,000 THB or equal to 4.97 percent of the registered capital.

The Company had paid the interim dividend payment from the Company’s net profit from the Company’s  
operation result from January 1, 2019 to December 31, 2019, subject to corporate income tax of 20 percent,  
at the rate of THB 0.10 per share in the total amount of the dividend to be paid of 27,000,000 THB.  
The shareholders who are natural persons can credit the personal income tax of dividends received from the 
Company according to the Revenue Code, Section 47 Bis. only for the dividend payment distributed from the 
profit which the Company paid 20 percent for corporate income tax. Therefore, the income tax credit for this 
dividend is equal to the number of dividends multiplied by 20/80. The Company set a record date for the right 
to receive the dividend on April 17, 2020 and a new scheduled date for dividend payment on April 30, 2020.

The approval for the interim dividend payment by the Board of Directors is to reduce impact from the  
sudden and indefinite postponement of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders. With the interim 
dividend payment at the rate of 0.10 THB per share in the total amount of the dividend to be paid of 27,000,000 
THB, equivalent to 81 percent of the net profit for the year 2019 (net profit from the financial statements for  
the year 2019 equal to 33,306,705 THB), which is in accordance with the dividend payment policy of the  
Company. Therefore, the Board of Directors will not propose any other dividend payment for 2019.

Resolution:
This matter shall be passed the affirmative resolution of a majority vote of a total number of votes of shareholders who 
attend the meeting and cast their votes.

5. To consider and approve the appointment of new Directors to replace those who retire by rotation namely 
(Attachment 5)
Facts and reasons:
According to the Public Company Act B.E. 2535 and the Company’s Articles of Association, Article 18, stipulated that 
one-third (1/3) of directors shall retire by rotation at each Annual General Meeting of Shareholders or, if their number is 
not multiple of three, the number nearest to one-third shall retire from office. The directors who will retire by rotation are:

In addition, the Company has announced to the shareholder to nominate candidate for appointment as directors,  
so that the Board of Directors will propose the suitable person to the Annual General Meeting of Shareholders for  
consideration and vote. The period for nomination started from 1st December 2019 till 31st January 2020 and it has turned 
out that no shareholder has nominated any person for election of the Company’s director.

1. Mr. Piyasak Bhumichitra
2. Mr. Montree Socatiyanurak
3. Mr. Veerasak Prommas ,and
4. Mr. Paiboon Aroonprasobsuk

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 9



Board of Directors’ opinion:
The Nomination and Compensation Committees have considered that all four directors which consist of Mr. Piyasak 
Bhumichitra, Mr. Montree Socatiyanurak, Mr. Veerasak Prommas,and Mr. Paiboon Aroonprasobsuk have performed 
their duties with dedication and prudence and always provide beneficial suggestions to the Company and the  
shareholders. The Nomination and Compensation, therefore, deems appropriate for the Board of Directors to consider 
and approve the re-election of mentioned directors to hold their positions for another term. The Board of Directors, 
excluding the directors with conflict of interest, have deliberately considered that all four directors still have not been 
the Company’s director more than nine (9) years and they all have suitable qualifications for the sake of the Company’s 
business. In addition, there was not any shareholders proposed the nominate person for consideration to appoint as 
a director. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the shareholders meeting to re-elect all four directors as 
directors for another term. 

Resolution:
This matter shall be passed the affirmative resolution of a majority vote of a total number of votes of shareholders  
who attend the meeting and cast their votes.

6. To consider and approve the determination of directors’ and all sub-committees’ remuneration for the year 
2020 (Attachment 6)
Facts and reasons:
According to the Company’s Articles of Association, Article 30, stipulated that director is entitled to obtain  
remunerations and bonus in according to the resolutions passed by the meeting of shareholders. 

The remuneration for the directors approved by the meeting of shareholders in year 2019 was as follows:

Monetary Remuneration

Non-Monetary Remuneration

Position

Individual Health Insurance

- Chairman of Board of Director

- IPD

- Directors

- Accident

- Chairman of Audit Committee

- OPD

- Audit Committee

- Chairman of Risk Management Committee

- Risk Management Committee

- Chairman of Nomination and Compensation Committee

- Nomination and Compensation Committee

Meeting Allowance

Amount

60,000 THB/meeting

2,500 THB/Day

25,000 THB/meeting

1,000 THB/Time

-

-

-

30,000 THB/meeting

8,000 THB/Time

15,000 THB/meeting

-
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Board of Directors’ opinion:
The remuneration of the Directors and all sub-committees has determined by the Nomination and Compensation 
Committee that concurred with the database of remuneration of directors for the listed companies in the year 2019, 
which was prepared by Thai Institute of Director in connection with SET to be used as reference for determine the  
remuneration of directors and all sub-committee. The remuneration received is at the rate of appropriate when  
considering their experience, role, and scope of duties. Furthermore, the remuneration of the director has been carefully 
considered by the Board of Directors who regarded that the rate of remuneration was appropriate by compared with  
the companies in the same business or industry. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the shareholders 
meeting for consideration and approval the remuneration of directors and all sub-committee for the year 2020 as 
detailed below:

Monetary Remuneration

Non-Monetary Remuneration

Position

Individual Health Insurance

- Chairman of Board of Director

- IPD

- Directors

- Accident

- Chairman of Audit Committee

- OPD

- Audit Committee

- Chairman of Risk Management Committee

- Risk Management Committee

- Chairman of Nomination and Compensation Committee

- Nomination and Compensation Committee

Meeting Allowance

Amount

60,000 THB/meeting

2,500 THB/Day

25,000 THB/meeting

1,000 THB/Time

-

-

-

30,000 THB/meeting

8,000 THB/Time

15,000 THB/meeting

-

Resolution:

This matter shall be passed the affirmative resolution of not less than two-third (2/3) of a total number of votes of 
shareholders who attend the meeting

7. To consider and approve the Appointment of the Company’s Auditor and the determination of the audit fee 
for the year 2020 (Attachment 7)
Facts and reasons:
In the fiscal year 2019, the Company’s auditor was Mr. Pisit Chiwaruangroch, CPA No. 2803 from M.R. &  
Associates Co., Ltd. The remuneration was 1,900,00 THB for annually auditing the financial statement in 2019 and the 
Company has not received other services from auditor’s firm.
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Board of Directors’ opinion:
The Audit Committee and the Board of Directors has respectively considered and agreed to appoint  
M.R. & Associates Co., Ltd., which the qualification and remuneration was reasonable, to be the Company’s  
auditor. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the shareholders meeting for consideration and approval  
M.R. & Associates Co., Ltd. to be the Company’s auditor for the fiscal year 2020 with the annual remuneration of 1,900,000 
THB. The auditor team consists as follows:

by stipulating that any of the auditors has authority to audit and express opinion on the Company’s financial statements. 
There is no other business relationship among auditor, company, executive, major shareholders or any related persons, 
therefore, the Auditors are independent in auditing and providing opinions on the Company’s financial statement as 
shown in the attachment of auditor’s information (Attachment 7).

Resolution:

This matter shall be passed the affirmative resolution of a majority vote of a total number of votes of shareholders who 
attend the meeting and cast their votes.

In this regard, the SEC has established the new auditor transition period criteria which require the listed company to 
rotate the auditor when performing duties for the previous 7 fiscal years and there must be an interval for 5 fiscal years, 
from which the auditor must be rotated once performing duties for previous 5 fiscal years and must be an interval for 
2 fiscal years, which is effective from 1st January 2019.

For the fiscal year 2020, the Audit Committee has considered the matter about the performance, independence of 
auditor, the remuneration and other factors, then they had an opinion to appoint M.R. & Associates Co., Ltd. to be the 
Company’s auditor, due to their good working record. Besides, it was agreed on the remuneration of 1,900,000 THB.

Name of auditors
Mr. Pisit Chiwaruangroch
(Years of Audit Service for the Company : 5 years (2015 – 2019))
Mr. Methee Ratanasrimetha
(Years of Audit Service for the Company : None)
Mr. Akadet Pliensakul
(Years of Audit Service for the Company : None)
Ms. Kornthip Wanichwisedkul
(Years of Audit Service for the Company : None)

1.

2.

3.

4.

CPA License No.
2083

3425

5389

6947

Or another auditor within the same office of M.R. & Associates Co., Ltd.

8. To Acknowledge the change of the usage of IPO which considered immaterial by reallocation of the proceed.
Facts and reasons:
The Company has offered the new issued common shares to public and listed in the Market for Alternative Investment 
(mai) on September 5, 2018 in the amount of 70 million shares at 1.48 THB per share. The Company received money 
after net of expenses related to newly issued shares in the amount of 96,710,000 THB. The objectives of the proceeds 
have been disclosed in the IPO prospectus as follows:
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Board of Directors’ opinion:

Resolution:

Board of Directors has considered that it is deemed appropriate to propose to the Shareholders’ Meeting for  
acknowledge the change of the usage of the IPO which considered immaterial by reallocation of the proceed.

This agenda is not required to be voted as it is an agenda for acknowledgement.

According to the law, a request to the shareholder’s meeting to consider other matter in addition to those specified  
in the invitation notice can be done if the affirmative resolution of vote is not less than one-third of total number of 
shares sold.

As of March 31, 2020, Since the Company’s working capital is already enough to use, therefore, the Company  
reallocate the proceed in amount of 6.71 million Baht previously used as working capital to the investment in fixed assets 
as follows:

In this regard, the Company expected that the change of the usage of IPO as mentioned above would neither impact 
to the Company’s operation nor any Company’s planning that was disclosed in the offering newly issued shares form 
and prospectus.

In addition, the Company has schedule the Record date to determine the shareholders entitled to attend the Annual 
General Meeting of Shareholders for the year 2020 by closing the registration book on May 26, 2020.

The shareholders are cordially invited to attend the meeting at the date, time and place mentioned above. Shareholders 
are requested to bring documents for attending the meeting as details appeared in guidelines for proxy appointment, 
registration and identification documents required to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders. 
The Company will conduct the meeting in accordance with the Company’s Articles of Association enclosed herewith.

9. To consider other businesses. (If any)

(Unit: MB)

Objective of IPO proceeds
(Unit: MB)

1)

1)

2)

2)

Invest in Fixed Assets: consist of new factory building and 
installed new machine for plastic bag production, and  
renovate existing factory building and office building.

Invest in Fixed Assets: consist of new factory building and  
installed new machine for plastic bag production, and renovate 
existing factory building and office building.

Balance as of March 31, 2020

Balance as of March 31, 2020

Working capital

Working capital

Balance as of March 31, 2020

Balance as of March 31, 2020

Total

Total

IPO prospectus

New amount  
approved

Duration of the 
proceeds

Duration of the 
proceeds

70.00

76.71

1.75

8.46

26.71

20.00

6.71

-

96.71

96.71

Within 2019

Expected to  
complete in 2020

Within 2018

Completed  
in 2018
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Since the World Health Organization (WHO) has issued a statement stating that the Coronavirus disease 2019,  
(COVID-19) has already entered the global epidemic, which expected to increase in the number of infected people and 
may inevitably be more deaths. As a result, the government has taken more stringent measures to prevent the spread 
of infectious diseases by asking to refrain from activities in locations that involve the large gathering of people including 
the closure of high-risk areas to minimize the losses. In order to maintain the rights and benefits, in case the shareholders 
are unable to attend the Meeting but wish to appoint the Company’s Director to vote on your behalf, please select the 
Company’s director whose names and detail appeared in the detail of directors (proxy for shareholders) enclosed herewith.  
The completed and executed proxy should be submitted together with the required documents to the Company  
Secretary Office, Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited at No. 53/1 Moo 4, Kanchanapisek Road,  
Bangmaenang Sub-District, Bangyai District, Nonthaburi Province, 11140, or E-mail: Nuttapat.ph@tpic.co.th before  
June 15, 2020.

To obtain the highest benefit from the meeting, and to be valuable data for directors and the Company’s  
management to prepare the answers, the shareholders may forward questions in advance to the Company Secretary 
via E-mail: Nuttapat.ph@tpic.co.th or fax: 02-191-8290 before June 15, 2020.

By order of the Board of Directors 
Assoc. Prof. Montree Socatiyanurak

Chairman of Board of Directors

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256314



 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 11.25 น. ณ ห้องประชุมธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

1. รศ.ดร.มนตรี      โสคติยานุรักษ์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

2. นายธีระชัย         ธีระรุจินนท์  กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ

3. นางพูนสิน          ธีระรุจินนท์  กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ

4. นายวีระศักดิ์      พรหมมาศ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

6. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

7. นางพัชรี  ฉัตรแก้วบริบูรณ์  กรรมการบริษัท

8. นายสุภชาต         แตงน้อย   กรรมการบริษัท

9. นางดลนภา         เจียมกนก   กรรมการบริษัท

10. นายณัฐวุฒิ          ปุณณเสถียร  กรรมการบริษัท / ผู้อ�านวยการสายงานขายและขนส่ง 

1. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท  ผู้อ�านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

2. นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์  ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการส�านักงาน

3. นายเดชา  พุดขุนทด   ผู้อ�านวยการสายงานผลิต

 รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานรัุกษ์ (ประธานกรรมการ) ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุในครัง้นี ้โดยมนีายอภริตัน์ ธีระ-รจุนินท์ (เลขานกุารบรษิทั) 

ร่วมกับพิธีกรด�าเนินการประชุม

1. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา  บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ�ากัด (มหาชน)

2. นายตระกูล เฮงสกุล   บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ�ากัด (มหาชน)

1. นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน์  บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด

1. นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์  เลขานุการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อเลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562

ของ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานใหญ่: 53/1 หมู่ที่4 ถนนกาญจนาภิเษก 

ต�าบลบางแม่นาง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000451

เอกสารแนบ 2
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 พิธีกร บริษัทขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าทางบริษัทได้ท�าการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการประชุมในวันนี้ ให้แก่ท่าน 

ผู้ถือหุ้นผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 ทั้งนี้ ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (วัน Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 นั้น  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง จ�านวน 29 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จ�านวน 2 ราย และไม่มีผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น จ�านวน31 ราย นับเป็นจ�านวน

หุ้นรวมทั้งสิ้น201,725,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.71 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วของบริษัทมี

จ�านวนทั้งสิ้น 270,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35. ได้ก�าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวม

กนัไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทั จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ดังนั้น จากจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจ�านวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

 เมื่อพิธีกรชี้แจงเสร็จแล้ว จึงขอให้ประธานฯด�าเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 พิธีกรกล่าวแนะน�ากรรมการที่เข้าร่วมประชุม 10 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท 1 ท่าน ที่ปรึกษาที่บริษัทเชิญเข้าร่วมการประชุม 2 ท่าน และเลขานุการบริษัท1ท่าน จากนั้น ได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออก

เสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ

 ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 

2561 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้น�าส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

 ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดสรรหุ้น IPO ให้กรรมการและผู้บริหารบริษัท ดังที่ปรากฏใน

วาระที่ 3.3 ของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 และบุคคลใดที่เข้าข่ายในการห้ามขายหุ้น (Silent Period)

 ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าข่ายในการห้ามขายหุ้น (Silent Period) มีจ�านวน 1 ท่าน คือ นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ)

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (เลขานุการบริษัท) ได้รายงานรายละเอียดของการจัดสรรหุ้น IPO ให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทให้ที่ประชุม

รับทราบดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์

3. บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ต�าแหน่ง จ�านวน (ราย)

กรรมการ 10

รองกรรมการผู้จัดการ 1

16

กรรมการผู้จัดการ 1

ผู้อ�านวยการ (ผู้บริหารระดับสูง) 4

จ�านวนรวม (หุ้น / ต�าแหน่ง)จ�านวนรวม (หุ้น / ต�าแหน่ง)

500,00050,000

25,000

635,000

25,000

125,000

30,00030,000

80,00020,000

วาระที่ 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256316



 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ เสียง201,725,812 100.00

งดออกเสียง คิดเป็นร้อยละเสียง- -

ไม่เห็นด้วย

บัตรเสีย

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

เสียง

เสียง

-

-

-

-

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานประจ�าปี 2561 และผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2561

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏ

ในงบการเงินประจ�าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และในรายงานประจ�าปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

จากนั้นจึงมอบหมายให้นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท ผู้อ�านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 

2561 ให้ที่ประชุมทราบ

 ประธานฯชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดท�างบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2561 ตามหลักการบัญชีทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจ

สอบและคณะกรรมการตามล�าดับแล้ว โดยนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท 

จ�ากัด ได้แสดงความเห็นไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการด�าเนิน

งานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีราย

ละเอียดอยู่ในรายงานประจ�าปี ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้จัดท�ารายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถสะท้อน

ผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้อย่างแท้จริงและสมเหตุสมผล

 นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) ได้เล่าประวัติความเป็นมาของบริษัทว่า บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537และเริ่ม

ด�าเนินกิจการในปี2538โดยเริ่มจากการผลิตและจ�าหน่ายถุงพลาสติกแรกเริ่มได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเป็นพนักงานขาย และด้วยวัฒนธรรมองค์กร

ที่ต้องการให้พนักงานสนิทสนมกัน บริษัทจึงมีห้องสันทนาการเพื่อให้พนักงานพักผ่อนและใช้เวลาร่วมกันเม่ือปฏิบัติหน้าท่ีเสร็จส้ินในแต่ละวัน  

ครัง้หนึง่ ระหว่างทีเ่ล่นกฬีากบัพนกังานท่านอืน่ ได้บงัเอญิสะดดุกบัเกมหมากรกุทีต่ัง้อยูภ่ายในห้อง จงึเกดิความคิดทีจ่ะน�ามาตัง้เป็นชือ่ตราสนิค้าของ

บริษัท เนื่องจากเป็นชื่อที่จ�าง่ายและติดหู ท�าให้เหตุการณ์นั้นกลายเป็นที่มาของตราสินค้า “หมากรุก”

 ประธานฯชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน 

คอร์รัปชั่นที่ได้ก�าหนดไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทให้ความส�าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม

คุณธรรม สร้างจิตส�านึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงก�าหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและสื่อสารให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและเตรียม

ความพร้อมส�าหรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) เพื่อให้การด�าเนินการด้านการต่อต้าน 

คอร์รัปชั่นมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น และจะรายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป

 นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท (ผู้อ�านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO))รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2561  

โดยนางสาวอรนุตร์ได้รายงานรายละเอียดของผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงาน

ประจ�าปี 2561

 ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายงานประจ�าปี 2561 และผลการด�าเนินงานของ

บริษัทประจ�าปี 2561

 นายอน ุว่องสารกจิ (ผูถ้อืหุน้) ได้สอบถามถงึความเป็นมาของการประกอบธรุกิจของบรษิทั และทีม่าของตราสินค้าถงุพลาสตกิ “หมากรกุ”

 เนื่องจากวาระนี้ เป็นการรายงานผลการด�าเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 17
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มูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันสิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นจ�านวนมากเมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2560 ด้วยเหตุผล

ประการใด

สินค้าคงเหลือท่ีเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าส�าเร็จรูปส�าหรับขายในปี 2562 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนที่เพิ่มขึ้น  

เป็นผลมาจากค่ามัดจ�าในการก่อสร้าง

เงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมการด�าเนินงาน เป็นผลมาจากมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นและเจ้าหนี้การค้าในส่วนของการซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้

ในการผลิตสินค้า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่อยู่ระหว่างติดตั้ง โดยคาดว่า จะมีการขึ้นระบบใหม่ใน

ปี 2562
ค่าก่อสร้างอาคารที่ช�าระแล้วคือค่ามัดจ�าในการด�าเนินการก่อสร้าง และส่วนที่เหลือ บริษัทจะช�าระเป็นงวดตามสัดส่วนที่บริษัทรับเหมา

ก่อสร้างเรียกเก็บ

บริษัทมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของอาคารส�านักงาน มิได้อยู่ภายใต้สัญญาเช่าใด ส่วนที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าคือรถยนต์ (รถกระบะ) ที่ใช้ในการ

ด�าเนินกิจการ และบริษัทไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการประกาศบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับท่ี 16 

เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ มิใช่สินค้าและบริการ

งบการเงนิประจ�าปี 2561 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ได้แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัผลกระทบจากการปรบัปรงุเรือ่งผลประโยชน์พนกังาน

จากฉบับเดิมที่ได้รับค่าชดเชย 300 วันเป็นฉบับใหม่ที่ได้รับค่าชดเชย 400 วัน แต่มูลค่ายังมิได้ปรากฏอยู่ในงบการเงินประจ�าปี 2561 ทั้งนี้ 

มูลค่าดังกล่าวจะสะท้อนอยู่ในงบการเงินส�าหรับไตรมาส 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยมีมูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท

เงินฝากธนาคารส่วนดงักล่าว เป็นเงินทีไ่ด้รบัจากการเพิม่ทนุ โดยบรษิทัได้น�าเงนิส่วนนีฝ้ากธนาคารประเภทฝากประจ�าระยะสัน้ เนือ่งจาก

บรษัิทต้องช�าระค่าก่อสร้างตามงวดทีบ่รษิทัรบัเหมาก่อสร้างเรยีกเก็บ ท้ังนี ้บรษิทัได้จดัสรรเงนิท่ีได้รบัจากการเพิม่ทนุบางส่วนไปลงทนุเพือ่

ให้ได้รับผลตอบแทนในอนาคต

อาคารส�านกังานของบรษิทัอยูภ่ายใต้สญัญาเช่าหรอืไม่ หากใช่ เมือ่มีการประกาศบงัคบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ

ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) จะได้รับผลกระทบอย่างไร
กฎหมายแรงงาน เรือ่งผลประโยชน์พนกังาน จากกฎหมายฉบบัเดมิทีไ่ด้รบัค่าชดเชย 300 วนัเป็นฉบบัใหม่ทีไ่ด้รบัค่าชดเชย 400 วนั ปรากฏ

อยู่ในงบการเงินประจ�าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือไม่
เงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมการด�าเนินงานลดลง ด้วยเหตุผลประการใด

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วยอะไรบ้าง

เงินล่วงหน้าที่ช�าระไปส�าหรับค่าก่อสร้างอาคารเป็นจ�านวนเท่าไหร่

เงินฝากธนาคาร เป็นประเภทเงินฝากประจ�าระยะสั้นหรือระยะยาว และบริษัทจะมีเหตุให้ต้องใช้เงินเร่งด่วนหรือไม่

 ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบการเงินประจ�าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31  

ธนัวาคม 2561

 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อคณะกรรมการ ถึงประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินประจ�าปี 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31  

ธันวาคม 2561 ดังนี้

 นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท (ผู้อ�านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)) ชี้แจงต่อที่ประชุมตามประเด็นข้อสงสัยที่นายอนุ ว่องสาร

กิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามมา ดังนี้

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการงบการเงินประจ�าปี 2561 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256318



 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ เสียง201,725,812 100.00

งดออกเสียง คิดเป็นร้อยละเสียง- -

ไม่เห็นด้วย

บัตรเสีย

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

เสียง

เสียง

-

-

-

-

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเริ่มวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพิ่มขึ้น 1 ท่าน ถือครองหุ้นจ�านวน 1,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2561 และการจัดสรรเงินส�ารองตามกฎหมาย

 ประธานฯได้มอบหมายให้นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (เลขานุการบริษัท) เป็นผู้รายงานรายละเอียดการจ่ายปันผลประจ�าปี 2561 และการ

จัดสรรเงินส�ารองตามกฎหมาย

 ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2561 และการจัดสรร

เงินส�ารองตามกฎหมาย

 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามคณะกรรมการว่า บริษัทมีนโยบายจะท�าให้หุ้น “TPLAS” เป็นหุ้นปันผลหรือไม่ เนื่องจาก

เงินปันผลที่จะจ่าย เปรียบเทียบกับราคาหุ้นและก�าไรสุทธิประจ�าปี 2561 แล้ว อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง

 นายธรีะชยั ธรีะรจุนินท์ (กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ) การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัขึน้อยูก่บัผลประกอบการประจ�าปี และปัจจยัต่างๆ

ทางเศรษฐกิจ

 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) บริษัทมีแนวโน้มที่จะปรับนโยบายการจ่ายปันผล จากเดิมท่ีก�าหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต�่า

กว่าอัตราร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เป็นจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าอัตราร้อยละ 40 หรือมากกว่า ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้  

เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ลงทุน

 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) หากผลประกอบการประจ�าปี2562 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น หรือใกล้เคียงกับผลประกอบการประจ�าปี 2561 

ทางบริษัทมีความตั้งใจหรือมุ่งมั่นที่จะตอบแทนผู้ถือหุ้นโดยการเพิ่มอัตราร้อยละของการจ่ายปันผลหรือไม่

 รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานรุกัษ์ (ประธานกรรมการ) ตามทีไ่ด้กล่าวไว้ในโยบายการจ่ายปันผล บริษทัจะจ่ายเงนิปันผลไม่ต�า่กว่าอัตราร้อยละ 

30 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นั้น บริษัทสามารถจ่ายที่อัตราร้อยละ 40 หรือมากกว่าได้เช่นกัน ส�าหรับปี 2561 จากสถานการณ์ของเศรษฐกิจ

ที่ไม่ค่อยดีนัก แต่ผลประกอบการของบริษัทที่สะท้อนให้เห็นในงบการเงินประจ�าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทางบริษัท

ได้ค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก จึงก�าหนดการจ่ายปันผลประจ�าปี 2561 ดังเช่นที่ได้กล่าวมา

 นายอภริตัน์ ธรีะรจุนินท์ (เลขานกุารบรษิทั) แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบว่า ตามข้อบงัคบัของบรษิทัข้อ 49 บรษิทัต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบยีน ทัง้นีจ้ากผลการด�าเนนิงานของบรษิทัในปี 2561 บรษิทัมกี�าไรสุทธจิากงบการเงนิจ�านวน 23,825,629 

บาท คิดเป็นก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.107 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษัทพบว่า บริษัทมีก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

จ�านวน 94,600,205 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นเงินจ�านวน 1,200,000 บาทเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย (คิดเป็น

ร้อยละ 5.04 ของก�าไรสุทธิปี 2561) เนื่องจากทุนส�ารองตามกฎหมายของบริษัท ยังไม่ครบตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจะมีผลท�าให้

บริษัทมีทุนส�ารองตามกฎหมายเป็นจ�านวน 5,010,000 บาท ณ สิ้นปี 2561 คิดเป็นเป็นอัตราร้อยละ 3.71 ของทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท

 นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น

นอกจากเงินก�าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน และบริษัทฯ 

มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าอัตราร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิ

ประจ�าปี 2561 และก�าไรสะสมเป็นเงินสดในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ�านวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 27,000,000 บาท 

ซึ่งในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะท�าการหักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จ�านวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจ�านวน 

0.01 บาทต่อหุ้น และจ�านวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น โดยก�าหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้น

เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2562 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 19



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ

 ประธานฯได้มอบหมายให้นายอภริตัน์ ธีระรจุนินท์ (เลขานกุารบรษิทั) เป็นผูร้ายงานรายละเอยีดการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบ

ก�าหนดออกตามวาระ

 ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก�าหนด

ออกตามวาระ

 เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืเสนอความเห็น ประธานฯจงึเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ที่ครบก�าหนดออกตามวาระ

 นางสาวป่ินมณ ีเมฆมณัฑนา (ทีป่รกึษาด้านการเงนิ) ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั กรรมการทีพ้่นออกจากต�าแหน่งตามวาระ 

สามารถลงคะแนนเสียงให้กับตนเองได้ และส�าหรับกรรมการ 3 ใน 4 ท่านที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้น เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็มีสิทธิในการลง

คะแนนเสียงให้กับตนเองได้เช่นกัน โดยวาระนี้ การลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งกรรมการ จะท�าการลงคะแนนเสียงทีละบุคคล เรียงตามล�าดับ

 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ในวาระนี้ กรรมการมีสิทธิ์ลงเสียงคะแนนแต่งตั้งตนเองหรือไม่

 นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (เลขานุการบริษัท) ในวาระนี้ มีกรรมการผู้ที่ถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จ�านวน  

4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณฐัวฒุ ิปณุณเสถยีร กรรมการและผูอ้�านวยการสายงานขายและขนส่ง (2) นายสุภชาตแิตงน้อย กรรมการ (3) นางพชัร ีฉตัรแก้ว

บริบูรณ์ กรรมการ และ (4) นางดลนภา เจียมกนก กรรมการ จึงขอเชิญทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้

สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก

 นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (เลขานุการบริษัท)ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดและข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 18 ก�าหนดให้ในการประชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกับส่วนหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่

ได้ โดยกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระมีจ�านวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร (กรรมการ) (2) นายสุภชาต แตงน้อย (กรรมการ) 

(3) นางดลนภา เจียมกนก (กรรมการ) และ (4) นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (กรรมการ)

 นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจากน้ี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเสนอ

บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 

มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการ (ไม่นับรวมเสียงของกรรมการ

ซึ่งมีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความเสียสละ รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และให้ค�า

แนะน�าอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเสมอมา รวมทั้งยังมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควร

เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร (2) นายสุภชาต แตงน้อย (3) นางดลนภา เจียม

กนก และ (4) นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ เสียง201,726,812 100.00

งดออกเสียง คิดเป็นร้อยละเสียง- -

ไม่เห็นด้วย

บัตรเสีย

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

เสียง

เสียง

-

-

-

-

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซักถามหรอืเสนอความเหน็ ประธานฯจงึเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาและลงมตอินมุติัการจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2561 

และการจัดสรรเงินส�ารองตามกฎหมาย

 มต ิทีป่ระชมุพิจารณาแล้ว มมีติเป็นเอกฉนัท์อนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2561 และการจดัสรรเงนิส�ารองตามกฎหมาย  โดยมีคะแนน

เสียง ดังนี้

 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ) การจ่ายปันผลจะต้องค�านึงถึงสถานการณ์และแผนการปฏิบัติการของบริษัท หากมี

ความจ�าเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อลงทุน ซึ่งน�าไปสู่ผลตอบแทนในอนาคต สัดส่วนด้านการจ่ายปันผลก็อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการ

ให้ความไว้วางใจแก่บริษัท ทางบริษัทจึงค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก จึงมั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256320



 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร  

(2) นายสุภชาต แตงน้อย (3) นางดลนภา เจียมกนก และ (4) นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนน

เสียง ดังนี้

เห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย

คิดเป็นร้อยละ 

คิดเป็นร้อยละ 

คิดเป็นร้อยละ 

คิดเป็นร้อยละ 

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

201,656,812

201,726,812

193,676,812

193,676,812

99.97

100.00

96.01

96.01

งดออกเสียง

งดออกเสียง

งดออกเสียง

งดออกเสียง

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

70,000

-

8,050,000

8,050,000

0.03

-

3.99

3.99

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

บัตรเสีย

บัตรเสีย

บัตรเสีย

บัตรเสีย

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

(2) นายสุภชาต แตงน้อย ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

(3) นางดลนภา เจียมกนก ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

(4) นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

ประธานฯ เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร กรรมการและผู้อ�านวยการสายงานขายและขนส่ง (2) นายสุภชาติแตงน้อย 

กรรมการ (3) นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ กรรมการ และ (4) นางดลนภา เจียมกนกกลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมประชุมในวาระถัดไป

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 21



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2562

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

 ประธานฯได้มอบหมายให้นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (เลขานุการบริษัท) เป็นผู้รายงานรายละเอียดการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2562

 ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชมุซกัถามเพิม่เตมิถงึประเดน็ข้อสงสัยต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ

ชุดย่อยประจ�าปี 2562

 นายอน ุว่องสารกจิ (ผู้ถอืหุน้) เมือ่เปรยีบเทยีบกับบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ค่าตอบแทนกรรมการในรปูค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้

ที่เข้าร่วมประชุม อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง จึงอยากทราบว่า บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกี่ครั้งต่อปี และมีก�าหนดวงเงินสูงสุดในการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่

 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ) ตามกติกาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวนครั้งที่เหมาะสมในการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการ คือ 6 ครั้งต่อปี ซึ่งคณะกรรมการได้ก�ากับดูแลเรื่องนี้ตามค�าแนะน�า โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทก็ได้จัดประชุมคณะ

กรรมการรวมทั้งหมด 6 ครั้ง และมีวงเงินสูงสุดในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจ�านวน 3 ล้านบาท

 นายอภรัิตน์ ธรีะรจุนินท์ (เลขานกุารบรษิทั) แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบว่า ตามข้อบงัคบัของบรษิทัข้อ 30 บ�าเหนจ็กรรมการ และค่าตอบแทน

ให้สดุแล้วแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นจะก�าหนด กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ�าเหนจ็ โบนสั หรอืผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามข้อบงัคบัหรอืตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึง่อาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก�าหนด

ไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยใน

ปี 2562 (ปีที่เสนอ) มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท (BOD)

คณะกรรมการบริษัท (BOD) และ 

ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)

มูลค่า

มูลค่า

มูลค่า

- ประธานกรรมการ

- IPD (ผู้ป่วยใน)

- OPD (ผู้ป่วยนอก)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

1. เบี้ยประชุม

1. วงเงินประกันสุขภาพต่อคน

1. เบี้ยประชุม

60,000

2,000

1,000

25,000

- กรรมการ

- อุบัติเหตุ

- กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

30,000

8,000

15,000

-ไม่มี-

เงื่อนไขการได้รับค่าตอบแทน

เงื่อนไขการได้รับค่าตอบแทน

เงื่อนไขการได้รับค่าตอบแทน

หน่วย

หน่วย

หน่วย

เข้าร่วมการประชุมจนตั้งแต่เริ่ม

ระดับสูง รวมถึงบุคลากรที่ได้รับ

เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ระดับสูงด้วย

เข้าร่วมการประชุมจนตั้งแต่เริ่ม

บาท / การประชุม

บาท / วัน

บาท / ครั้ง

บาท / การประชุม

การประชุมจนจบการประชุม

สวัสดิการเทียบเท่าผู้บริหาร

การประชุมจนจบการประชุม

บาท / การประชุม

บาท / ครั้ง

บาท / การประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256322



 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) การจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน มีจ�านวนกี่ครั้งต่อปี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ไม่มีการก�าหนดไว้ ด้วยเหตุผลประการใด

 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ) ณ ปัจจุบัน บริษัทยังมิได้จัดสรรค่าตอบแทนในรูปแบบเงินบ�าเหน็จหรือโบนัส และหาก

มีการจัดสรรในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก�าหนด กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายของบริษัทที่ได้ก�าหนดไว้

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2562

 มต ิท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มมีติเป็นเอกฉนัท์อนมุตักิ�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยประจ�าปี 2562   โดยมคีะแนน

เสียง ดังนี้

 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ) ส�าหรับกรรมการท่านใดที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทน 

2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ เงินเดือนและโบนัส และค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ได้แก่ 

ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งคิดตามจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) บริษัทมีการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเงินบ�าเหน็จหรือโบนัสอย่างไร

 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารซึ่งถือว่าเป็นพนักงานของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบใดบ้าง

 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ) ส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยปกติแล้ว  

จะจดัให้มกีารประชมุทกุไตรมาส และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยปกตแิล้ว จะจดัให้มกีารประชมุ 1-2 ครัง้ต่อปี และเนือ่งจาก

คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เป็นบุคคลเดียวกันกับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ทางบริษัทค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็น

หลกั ด้วยการพยายามลดต้นทนุในส่วนของการบรหิารงาน จงึมไิด้ก�าหนดค่าตอบแทนในรปูของค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุย่อยทีไ่ด้กล่าวมา

เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ เสียง201,726,812 100.00

งดออกเสียง คิดเป็นร้อยละเสียง- -

ไม่เห็นด้วย

บัตรเสีย

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

เสียง

เสียง

-

-

-

-

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562

 ประธานฯมอบหมายให้นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562

 นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท  

เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2562 โดยก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจ�านวน 1,900,000 บาท โดย

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน ประจ�าปี 2562 จ�านวน 1,000,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ

งบการเงิน ส�าหรับไตรมาสประจ�าปี 2562 ไตรมาสละ 300,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นอัตรา

ค่าตอบแทนและหลักการเดียวกันกับปี 2561
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 ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทน

ส�าหรับผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562

 เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุ้นท่านใดซักถามหรอืเสนอความเห็น ประธานฯจงึเสนอห้ทีป่ระชมุพจิารณาและลงมติอนมุติัแต่งต้ังผู้สอบบญัชขีองบรษิทัและ

ก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562

 นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่น�าเสนอมาข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้

เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัท โดยส�านักงานผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

 นายอน ุว่องสารกิจ (ผูถ้อืหุน้) ค่าตอบแทนส�าหรบัผูส้อบบญัชปีระจ�าปี 2562ทีก่�าหนดไว้เท่ากนักบัค่าตอบแทนส�าหรบัผูส้อบบญัชปีระจ�า

ปี 2561 ด้วยเหตุผลประการใด เนื่องจากการสอบบัญชีของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่มีความซับซ้อนมากกว่าเดิม รวมถึงมาตรฐานการท�า

บัญชีที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้ร่วมหารือกันจนได้ 

ข้อสรุปถึงเหตุผลที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2562 คือ บริษัทต้องการ

ความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีเม่ือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทต้องการผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระต่อบริษัท 

และบริษัทได้ท�าการเจรจาต่อรองกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี 2562 อันเป็นเหตุให้ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2562 มิได้

เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2561

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทประจ�าปี 2562 และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจ�านวน 1,900,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 

2803 และ/หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา 3425 และ/หรือนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล 5389 และ/หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล 6947 หรือผู้สอบ

บัญชีท่านอื่นภายในส�านักงานเดียวกันแห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ เสียง201,726,812 100.00

งดออกเสียง คิดเป็นร้อยละเสียง- -

ไม่เห็นด้วย

บัตรเสีย

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

เสียง

เสียง

-

-

-

-

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายชื่อของผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด มีดังนี้

 รายนามผู้สอบบัญชี       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

 นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์       2803

 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจ�านวน 4 ปี ปีพ.ศ. 2558 – 2561)

 นายเมธี รัตนศรีเมธา       3425

 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

 นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล       5389

 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

 นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล      6947

 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาหรือซักถามถึงประเด็น 

ข้อสงสัย

 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) บริษัทมีกลยุทธ์ส�าหรับปี 2562 อย่างไร ในสภาวะที่สภาพเศรษฐกิจไม่ดี การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ชัดเจน โดย

เฉพาะอย่างยิ่งบริษัทได้รับผลกระทบจากการรณรงค์งดใช้พลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

 นายอน ุว่องสารกจิ (ผูถ้อืหุน้) เนือ่งจากในปี 2562 บริษทัมเีป้าหมายทีจ่ะเตบิโตขึน้ในด้านยอดขาย ดงันัน้แผนการก่อสร้างอาคารโรงงาน

ผลิตใหม่ ที่จะต้องมีการย้ายก�าลังการผลิต จะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าหรือไม่

 นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) ข้อได้เปรียบของบริษัทคือ บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจด้วยความมั่นคง เห็นได้

จากผลลัพธ์ที่สะท้อนจากงบการเงินและฐานะทางการเงิน ในสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจที่ไม่ดีมากนัก บริษัทมีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น และเมื่อ

การจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ ความมั่นใจของผู้ค้ารายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทจะมีมากขึ้น กลุ่มรากหญ้าจะกลับมามีก�าลังซื้อ ประกอบกับ

แผนธุรกิจที่วางไว้ จึงมั่นใจได้ว่า บริษัทจะมีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น

 นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) ส�าหรับก�าลังการผลิต บริษัทยังสามารถปรับเพิ่มได้อีกเล็กน้อย ด้วยความแตก

ต่างทางการผลติสนิค้าแต่ละชนดิและขนาด ซ่ึงในส่วนของการขยายก�าลังการผลติตามแผนทีก่�าหนดไว้ บริษทัจะปรบัให้เข้ากบัสถานการณ์ในปัจจบุนั 

เพื่อให้บริษัทสามารถรับมือกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และเพื่อด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เมือ่ทีป่ระชมุได้พจิารณาระเบยีบวาระการประชมุต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และไม่มผู้ีถอืหุน้ท่านใดเสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาอืน่ๆ หรือซกัถามและ

เสนอความเห็น ประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมการประชุมและปิดการประชุมณ เวลา 11.25 น.

ปิดประชุม เมื่อเวลา 11.25 น.

ลงนาม.........................................................

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)

ประธานในที่ประชุม

ลงนาม.........................................................

(นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์)

ผู้บันทึกการประชุม

-ลายมือชื่อ-

-ลายมือชื่อ-
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The Meeting was held on April 10th, 2019 at 10.00 A.M. – 11.25 A.M. at Tarathep Meeting Room, Tarathep Hall, Chaophya Park 
Hotel & Resorts, Bangkok address no.247 Rachadapisek Rd, Khwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Bangkok, Thailand.

 1. Assoc. Prof. Ph.D. Montree Socatiyanurak  Chairman of the Board / Independent Director
 2. Mr. Teerachai Teerarujinon   Director / Managing Director
 3. Mrs. Phoonsin Teerarujinon   Director / Asst. Managing Director
 4. Mr. Veerasak Prommas    Independent Director/ Chairman of Audit Committee
 5. Mr. Paiboon Aroonprasobsuk   Independent Director
 6. Mr. Piyasak Bhumichitra    Independent Director
 7. Mrs. Phatcharee Chatkaewboriboon  Director
 8. Mr. Supachat Tangnoi    Director
 9. Mrs. Donnapa jiamkanok   Director
 10. Mr. Nuttawut Punnasatian   Director

 1. Ms. Oranuth Chaiprasat    Director of Account & Finance (CFO)
 2. Ms. Thitiporn Pratheepratana   Director of Office Operation
 3. Mr. Decha Pudkhuntod    Director of Production

Assoc. Prof. Ph.D. Montree Socatiyanurak (Chairman of the Board) performed as the chairman of this meeting,  
Mr. Apirat Teerarujinon (Company Secretary) together with the master of ceremonies (“MC”) conducted the meeting.

 1. Ms. Pinmanee Makmontana   Financial Advisor from AECS
 2. Mr. Tharkool Hengsakul   Financial Advisor from AECS

 1. Mr. Pisit Chiwaruangroch   Auditor from M.R. & Associated Co., Ltd.

 1. Mr. Apirat Teerarujinon    Company Secretary

Directors Attending:

Executives Attending:

Financial Assistant Attending:

Auditor Attending:

Company Secretary:

Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders
Of

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited 
Headquarter: 53/1 Moo 4, Karnchanapisek Rd. 

Bangmaenang Sub District, Bangyai District, Nonthaburi Province, 11140
Office Tel : 02-191-8288-89  Fax : 02-191-8290

Tax Id : 0107559000451

Attachment 2
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1. Registered mail
2. Advertising in newspaper
3. Publicize the invitation letter together with the supporting documents on the Company’s website.

MC The Company would like to inform the shareholders that the Company has invited and informed about the meeting  
today to the shareholders through 3 ways as follow:

MC introduced 10 directors from the total of 10 directors, 3 executives, 1 auditor, 2 invited consultants, and 1 company secretary 
also with the voting rules and the details of each agenda to the meeting.

MC finished explaining, therefore, The Chairman proceeded the meeting with the following agendas.

In this regard, there is only 1 person listed in the prohibition of selling shares, Mr. Teerachai Teerarujinon (Director / Managing 
Director).

At the date to determine the shareholders entitled to attend the shareholders’ meeting (Record Date) on 11th March 2019,  
however, 29 shareholders attending the meeting in person, 2 shareholders by proxy, and none of the appointment the  
independent director as a proxy-holder, altogether 31 shareholders that holding shares in an aggregate number of 201,725,812 
shares, representing 74.71% of the total shares sold and thereby a quorum was constituted with the Company’s Articles of  
Association.

According to the Articles of Association, Article 35, At the shareholders meeting, there shall be shareholders and proxies (if any) 
attending the meeting at a number amounting to not less than twenty-five (25) persons or not less than one-half of the total 
number of shareholders holding shares altogether amounting to not less than one-thirds (1/3) of the total number of issued 
shares to constitute a quorum. Therefore, From the number of shareholders attending the meeting, considered as a quorum in 
accordance with Articles of Association of the company.

To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 2/2018 
held on May 24th, 2018

The Chairman requested the meeting to consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of  
Shareholders no. 2/2018 held on May 24th, 2018, pursuant to the copy of the minutes that was sent to all shareholders  
together with the invitation of the meeting.

The Chairman invited the meeting to raise additional questions concerning the minutes of the Extraordinary General Meeting 
of Shareholders no. 2/2018 held on May 24th, 2018.

Mr. Apirat Teerarujinon (Company Secretary) informed the details of the IPO stocks allocation to the directors and executives 
of the Company as follows:

Mr. Anu Wongsarakij (Shareholder) inquired details of the IPO stocks allocation to the directors and executives of the  
Company as the detail in the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 2/2018, agenda 3, and any 
person who is considered to be prohibited from selling shares (silent period).

Agenda 1

Position No. of person

Director 10

Assistant Managing Director 1

16

Managing Director 1

Director (Senior Executive) 4

Total (shares / position)No. of share (shares / person)

500,00050,000

25,000

635,000

25,000

125,000

30,00030,000

80,00020,000
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When there were no shareholders asking questions or making any opinions, the Chairman proposed the meeting to consider 
and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 2/2018 held on May 24th, 2018.

The Chairman informed the meeting that the Board of Directors has prepared the report of the Company’s operating results 
for the year 2018 which have details as shown in the financial statements for the year ended 31st December 2018 and the 2018 
annual report which have been sent to the shareholders together with the meeting invitation letter. Afterward, Miss Oranuth 
Chaiprasat (Director of Account & Finance (CFO)) reported the Company’s operating results for the year 2018 to the meeting.

Mr. Teerachai Teerarujinon (Director / Managing Director) shared that the Company was established in 1994 and commenced 
operations in 1995, beginning with the production and distribution of plastic bags. I initially performed my duty as a salesman 
and with an organization culture that requires employees to be intimate, therefore, the Company had a recreation room for 
relaxing and spending time together when performing duties on a daily basis. Once, while playing sports with other employees, 
I accidentally noticed the chess game that was set inside the room, thus, it was an idea to be used as the brand name of the 
products because it is easy to remember and catchy. That was the origin of the brand “Makrook”.

The Chairman further explained about the anti-corruption policy by notifying the meeting that the Company has complied 
with the anti-corruption policy specified in the corporate governance and pay attention to combating all forms of corruption 
by focusing on promoting morality and create correctly awareness in work. Thus, the Company has set the guidelines for  
anti-corruption and communicated to the directors, executives, and all employees, in order to provide knowledge, understanding, 
and strict practice. Currently, the Company is in the process of studying the information and preparing for participation in the 
Thai private sector “Collective Action against Corruption” in order to improve the standard of anti-corruption operations and 
will report the progress in the next meeting.

Ms. Oranuth Chaiprasat (Director of Account & Finance (CFO)) reported to the meeting the Company’s operation  
performance in the fiscal year 2018 ended December 31st, 2018 as the details in the Annual Report 2018.

The Chairman invited the meeting to raise additional questions concerning the Company’s Annual Report and Operation 
Results in the fiscal year 2018.

Mr. Anu Wongsarakij (Shareholder) inquired the Company’s background and the origin of “Makrook”.

As this agenda is to present for acknowledgement, therefore, there was no vote on this agenda.

Resolution: The meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the minutes of the Extraordinary 
General Meeting of Shareholders no. 2/2018 with the following votes:

Approved equivalent tovote(s),    201,725,812 100.00%

Abstained equivalent tovote(s),    - -

Disapproved

Voided Ballot

equivalent to

equivalent to

vote(s),    

vote(s),    

-

-

-

-

of the total of shareholders who attend the meeting and having the right to vote.

To acknowledge the Company’s Annual Report and Operating Results in the fiscal year 2018Agenda 2
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The Chairman clarify to the meeting that the Company prepared the Company’s financial statements of for the year ended 
December 31st, 2018 which was audited by the certified auditor and considered by the Audit Committee and the Board of  
Directors respectively. Due to Mr. Pisit Chiwaruangroch, Certified Public Accountant no. 2803 from M.R. & Associated Co., Ltd., 
commented in the auditor ’s report that the Company’s financial statements show the financial status as of December 31st, 2018, 
the operation results and cash flows for the year ended December 31st, 2018 correctly and appropriately in accordance with 
the financial reporting standards as detailed in the annual report. For the purpose that, the Board of Directors had considered 
that the Company has prepared accurate and fair financial statements which can truly and reasonably reflect the Company’s 
operating result as of December 31st, 2018.

The Chairman invited the meeting to raise additional questions concerning the Company’s Financial Statements for year  
ended December 31st, 2018

Mr. Anu Wongsarakij (Shareholder) inquired questions to directors regarding the financial statements for the year 2018  
ended December 31st, 2018

Ms. Oranuth Chaiprasat (Director of Account & Finance (CFO)) clarify to the meeting regarding to Mr. Anu Wongsarakij’s 
(Shareholder) questions as follows:

To consider and approve the Company’s Financial Statements for year ended December 31st, 2018

3.1 
 
3.2 
 
3.3 
 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7

3.1 
 
3.2 
 
 
3.3 
 
 
 
3.4 
 
3.5 
 
3.6 
 
3.7

Why did the value of inventories and the other non-current assets at year end 2018 have increased considerably 
compared with year end 2017?
Is the Company’s office building under the lease agreement? If yes, how will it be affected when the Financial 
Reporting Standards no. 16 (TFRS 16) is announced?
Does the Financial statement include the increase on compensation for employee benefits according to the labor 
law from 300 Baht to 400 Baht?
What were causes that the cash received from operating activities was decreased?
What did the intangible assets consist of?
How much did the Company pay advance payment for the construction of the building?
What is the type of bank deposit, long-term or short-term, and will the Company has urgent need to use the cash?

An increasing of finished goods for sale in 2019 and the deposit for the building construction were a result of an 
increasing of inventories and other non-current assets respectively.
The Company has ownership of the office building, not under any lease agreement. The part under the 
lease agreement is the truck used in business operation. Also, the Company has not been affected from the  
announcement of the Financial Reporting Standard no. 16 (TFRS 16) since it is assets not products and services.
The Financial statement as of 2018, ended December 31st, 2018 has already included the effect of increase in 
compensation for employee benefits, however, the value is still not reflected in the statements. The said value 
will be reflected in the financial statements for the 2nd quarter of 2019, ended June 30th, 2019 with an estimated 
value of 3 million Baht.
Cash received from operating activities are due to the increasing of inventories and account payable for  
purchasing raw materials for production.
Company’s intangible assets consist of computer programs and programs under installation which are expected 
to set up in year 2019.
The paid of the construction cost is the deposit for the office building construction and the rest will be paid in 
installments as charged by the construction company.
Bank deposit is the money received from the IPO and the Company has brought this money to a short-term 
fixed deposit bank since the Company has to pay the construction fee according to the installment fee charged 
by the construction company. However, the Company has allocated some money received from IPO to invest in 
order to receive returns in the future.

Agenda 3
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When there were no shareholders asking questions or making any opinions, the chairman proposed the meeting to consider 
and approve the financial statements for year 2018, ending December 31st, 2018.

Resolution: The meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the financial statements for the 
year 2018 ended December 31st, 2018 with the following votes:

Approved equivalent tovote(s),    201,725,812 100.00%

Abstained equivalent tovote(s),    - -

Disapproved

Voided Ballot

equivalent to

equivalent to

vote(s),    

vote(s),    

-

-

-

-

of the total of shareholders who attend the meeting and having the right to vote.

Before the agenda 4 was begun, there was 1 additional shareholder who held 1,000 shares.

The Chairman proposed Mr. Apirat Teerarujinon (Company Secretary) to report the details of the dividend payment for  
the year 2018 and the allocation of profits derived from operation results.

The Chairman invited the meeting to raise additional questions concerning the dividend payment for the year 2018 and the 
allocation of profits derived from operation results.

Mr. Anu Wongsarakij (Shareholder) inquired to the directors that “Does the company have a policy to make TPLAS as  
a stock dividend? Due to the dividends to be paid compared with the stock price and net profit for the year 2018, it is at a high 
rate relatively.

Mr. Apirat Teerarujinon (Company Secretary) reported to the meeting that according to the Company’s Articles of Association, 
Article 49, The Company shall allocate not less than five (5) percent of its annual net profit less the total of any accumulated losses 
brought forward, to a reserve until such time as the reserve reaches an amount of not less than ten (10) percent of the registered 
capital. As the operation results for the year 2018, the Company had a net profit according to the financial statement of THB 
23,825,629, equivalent to earning per share of THB 0.107 per share, and unappropriated retained earnings of THB 94,600,205. 
The Board of Directors, therefore, considered for the allocating net profit in amount of THB 1,200,000 to the statutory reserve, 
equivalent to 5.04 percent of the Company’s net profit for the year 2018 since the Company still does not have the statutory 
reserve as complete as specified in the Articles of Association. As a result, the Company has a statutory reserve of THB 5,010,000, 
equivalent to 3.71 percent of the registered capital of THB 135,000,000, at the end of 2018.

Mr. Apirat Teerarujinon (Company Secretary) further explained that according to the Articles of Association, Article 47,  
No dividend shall be distributed otherwise than out of profits. In the event the Company still incurs accumulated losses, no  
dividend shall be distributed. Dividend shall be distributed equally for each share according to the number of shares. The 
Company has a policy to distribute dividends not less than 30 percent of net profit after income tax. The Board of Directors, 
therefore, deemed appropriate to pay dividends from net profit for the year 2018 and the retained earnings at the rate of THB 
0.10 per share in total amount of the dividend to be paid of THB 27,000,000. Thus, the Company shall deduct the withholding 
tax in a rate 10 percent or THB 0.01 per share with the balance of dividend paid in cash after withholding tax will be equivalent 
to THB 0.09 per share by specifying the record date for shareholders’ right to receive the dividends on April 19th, 2019 and the 
payment of dividends on May 2nd, 2019.

To consider and approve the dividend payment for the year 2018 and the allocation of profits derived 
from operation results

Agenda 4
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When there were no shareholders asking questions or making any opinions, the Chairman proposed the dividend payment for 
the year 2018 and the allocation of profits derived from operation results.

Resolution: The meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the dividend payment for the year 
2018 and the allocation of profits derived from operation results with the following votes:

Approved equivalent tovote(s),    201,725,812 100.00%

Abstained equivalent tovote(s),    - -

Disapproved

Voided Ballot

equivalent to

equivalent to

vote(s),    

vote(s),    

-

-

-

-

of the total of shareholders who attend the meeting and having the right to vote.

Mr. Teerachai Teerarujinon (Director / Managing Director) The Company’s dividend payment depends on the annual  
operating results and the economic factors.

Mr. Anu Wongsarakij (Shareholder) Does the Company have a tendency to adjust the dividend payment policy from at least 
30 percent of annual net profit after income tax to 40 percent or more to attract the attention of investors?

Mr. Anu Wongsarakij (Shareholder) inquired that in the event which the Company’s performance is at a better level or as 
closely as the performance of the year 2018, Would the Company determine to compensate the shareholders by increasing the 
percentage of the dividend payment?

The Chairman As described in the dividend payment policy that the Company will pay dividends at least 30 percent of  
net profit after income tax. This means the Company can pay the dividends at the rate 40 percent or more as well. Due to the 
economic situations for the 2018 are quite not good, conversely, the Company’s operating results as reflected in the financial 
statements are at a good level. The Company mainly take into consideration of the shareholders’ benefits, thus, there is a  
dividend payment for the year 2018 as mentioned above.

The Chairman The dividend payment must be considered with the situations and the operation plan. If there is a necessary  
to invest in the future, the proportion of the dividend payment may not increase. However, with the trust of the shareholders, 
the Company highly dedicate to work together to take into consideration of the shareholders’ benefits.

The Chairman proposed Mr. Apirat Teerarujinon (Company Secretary) to reported the details of the appointment of new  
Directors to replace those who retire by rotation namely.

Mr. Apirat Teerarujinon (Company Secretary) In this agenda, there are 4 directors which consist of (1) Mr. Nuttawut  
Punnasatien, (2) Mr. Supachart Tangnoi, (3) Mrs. Phatcharee Chatkaewboriboon, and (4) Mrs. Donnapa jiamkanok nominated for 
the shareholders to re-appoint as directors for another term. Therefore, the meeting asked all these 4 directors to temporarily 
leave the meeting room for allowing shareholders to inquire conveniently.

Mr. Apirat Teerarujinon (Company Secretary) presented to the meeting that this agenda is to comply with the Company’s 
Articles of Association, Article 18, At every shareholders’ annual general meeting, one-third (1/3) of the directors of the company 
shall retire by rotation, if their number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire. A retiring 
director is eligible for re-election. There are 4 directors, consisting of (1) Mr. Nuttawut Punnasatien, (2) Mr. Supachart Tangnoi, 
(3) Mrs. Phatcharee Chatkaewboriboon, and (4) Mrs. Donnapa jiamkanok, due to retire by rotation.

To consider and approve the appointment of new Directors to replace those who retire by rotation namelyAgenda 5
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Mr. Apirat Teerarujinon (Company Secretary) further explained that the Company gave an opportunity for shareholders 
to propose the nominate persons to be considered for the election as the Company’s director for the 2019 Annual General  
Meeting of Shareholders, which the submission period from December 1st, 2018 - January 31st, 2019, but there were no shareholders 
proposed any nominate person. The Board of Directors (excluding the directors with conflict of interest) had considered that all  
4 directors have performed their duties as a director with sacrifice, prudence, honesty, and always provide beneficial suggestions  
to the Company and the shareholders. They also have the qualifications suitable for the Company’s business. Therefore,  
the Board of Directors deemed it appropriate to propose all 4 directors, consisting of (1) Mr. Nuttawut Punnasatien,  
(2) Mr. Supachart Tangnoi, (3) Mrs. Phatcharee Chatkaewboriboon, and (4) Mrs. Donnapa jiamkanok, who were due to retire by 
rotation for re-election as a director for another term by proposing to the meeting to consider appointing individual directors.

The Chairman invited the meeting to raise additional questions concerning the appointment of new Directors to replace  
those who retire by rotation namely.

Ms. Pinmanee Makmontana (Financial Advisor from AECS) According to the Public Company Limited Act, B.E. 2535,  
Directors retired by rotation are able to vote for oneself and for the 3 of 4 directors who are shareholder of the Company also 
have a right to vote for themselves as well. Voting for this agenda is one by one in order.

When there were no shareholders asking questions or making any opinions, the Chairman proposed the meeting to consider 
and approve the appointment of new Directors to replace those who retire by rotation namely.

Mr. Anu Wongsarakij (Shareholder) inquired about the director’s right to vote for oneself.

Resolution: The meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the re-election all 4  
directors, consisting of (1) Mr. Nuttawut Punnasatien, (2) Mr. Supachart Tangnoi, (3) Mrs. Phatcharee Chatkaewboriboon, and  
(4) Mrs. Donnapa jiamkanok, as the Company’s directors for another term with the following votes:

(1) Mr. Nuttawut Punnasatian, with votes are as follows:

(2) Mr. Supachat Tangnoi, with votes are as follows:

Approved

Approved

equivalent to

equivalent to

vote(s),    

vote(s),    

201,656,812

201,726,812

99.97%

100.00%

Abstained

Abstained

equivalent to

equivalent to

vote(s),    

vote(s),    

70,000

-

0.03%

-

Disapproved

Disapproved

Voided Ballot

Voided Ballot

equivalent to

equivalent to

equivalent to

equivalent to

vote(s),    

vote(s),    

vote(s),    

vote(s),    

-

-

-

-

-

-

-

-

of the total of shareholders who attend the meeting and having the right to vote.

of the total of shareholders who attend the meeting and having the right to vote.
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Mr. Apirat Theerarujinon (Company Secretary) informed the meeting in accordance to the Company’s Articles of Association, 
Article 30, directors have a right to receive any remuneration from the Company in the form of gratuity, attendance fee, pension, 
bonus or any other benefit in turn in accordance with the articles of association or consideration of the shareholders meeting.  
The shareholders meeting may stipulate the certain or criterial amount. Such stipulation may be periodically or effectively enforced 
until any change is occurred. Details of the remuneration of Directors and Sub-committee in 2019 (proposed year) are as follow.

(3) Mrs. Donnapa Jiamkanok, with votes are as follows:

(4) Mrs. Phatcharee Chatkaewboriboon, with votes are as follows:

Approved

Approved

equivalent to

equivalent to

vote(s),    

vote(s),    

193,676,812

193,676,812

96.01%

96.01%

Abstained

Abstained

equivalent to

equivalent to

vote(s),    

vote(s),    

8,050,000

8,050,000

3.99%

3.99%

Disapproved

Disapproved

Voided Ballot

Voided Ballot

equivalent to

equivalent to

equivalent to

equivalent to

vote(s),    

vote(s),    

vote(s),    

vote(s),    

-

-

-

-

-

-

-

-

of the total of shareholders who attend the meeting and having the right to vote.

of the total of shareholders who attend the meeting and having the right to vote.

The Chairman invited all 4 directors, consisting of (1) Mr. Nuttawut Punnasatien, (2) Mr. Supachart Tangnoi,  
(3) Mrs. Phatcharee Chatkaewboriboon, and (4) Mrs. Donnapa jiamkanok, to return to the meeting room.

The Chairman proposed Mr. Apirat Theerarujinon (Company Secretary) to report the details of Directors’ and Sub-committee’s 
remuneration for the year 2019.

To consider and approve the Directors’ and all sub-committees’ remuneration in 2019Agenda 6

Monetary Compensation

Board of Director

Audit Committee

THB/Meeting Condition(s)

THB/Meeting Condition(s)

- Chairman

- Chairman

1. Meeting Allowance

1. Meeting Allowance

60,000
Attend the meeting from the start until 

the end of meeting

Attend the meeting from the start until 
the end of meeting

25,000

- Director

- Committee

Other Sub-Committee

30,000

15,000

- -
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Non-Monetary Compensation

Board of Director and Senior Executive Amount/Unit Condition(s)

- IPD

1. Health Insurance per person

2,500 THB/Day
Being a director or senior executive 

Including personnel receiving benefits 
equivalent to high level executives.- Accident

- OPD

8,000 THB/Time

1,000 THB/Time

The Chairman invited the meeting to raise additional questions concerning the remuneration payment of Directors and 
Sub-committee for the year 2019.

The Chairman According to the regulations of SET, number of board meetings to be held per year is 6 times which the  
committee has supervised this matter as recommended. In the past year 2018, the Company held a total of 6 board meetings 
and the maximum payment limit for the Director and Sub-committee is THB 3 million.

The Chairman At the present, the Company has not allocated compensation in the form of gratuities and bonuses and if  
there is an allocation in this matter, the Company will comply with the requirements, laws, regulations of the Company’s Articles 
of Association, and the Company’s policies.

The Chairman The meeting for the Sub-committee namely Risk Management Committee, is held quarterly and for  
Nomination and Compensation Committee is held 1-2 times per year. Since the Sub-Committees were the same person 
as the Board of Directors and the Audit Committee, the Company mainly tried to reduce the cost of administration as the  
benefits of shareholders. The Company, therefore, did not determine the compensation in the form of meeting allowance for the  
Sub-Committee, Risk Management Committee and Nomination and Compensation Committee.

Mr. Anu Wongsarakij (Shareholder) How many times does the Company held Sub-committee meetings, namely Risk  
Management Committee and NC, and why is the compensation of the said Sub-committee is not stipulated?

Mr. Anu Wongsarakij (Shareholder) inquired about the allocation of the directors’ compensation in the form of gratuities 
and bonuses.

Mr. Anu Wongsarakij (Shareholder) What forms of compensation do the directors, who were the executive position and 
considered as the employees of the Company, receive?

The Chairman There were 2 forms of compensation, the executive received, consisting of salary and bonus. The compensation 
of the Directors was only the meeting allowance which depended on the attending to the meeting.

Resolution: The meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved to the Directors’ and all  
sub-committees’ remuneration in 2019

When there were no shareholders asking questions or making any opinions, the Chairman proposed the meeting to consider 
and approve the Directors’ and all sub-committees’ remuneration in 2019.

Mr. Anu Wongsarakij (Shareholder) When compared with other listed companies, Directors’ compensation for attending  
the meeting is relatively high. Therefore, I would like to know how many board meetings does the company hold and is there 
a maximum payment limit for the directors’ remuneration?
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Mr. Veerasak Prommas (Director / The Chairman of Audit Committee) proposed to the meeting to approve the  
appointment of the auditor from M.R. & Associates Co., Ltd to be the Company’s auditor for the year 2019 and determined the 
compensation for the whole year in the amount of THB 1,900,000 consisting of the annual financial audit fee of THB 1,000,000 
and the quarter financial audit fee of THB 300,000 per quarter, excluding the other remunerations such as travel expenses,  
which are the same rate and principles as the year 2018.

Mr. Veerasak Prommas (Director / The Chairman of Audit Committee) There is no other business relationship among 
auditor, company, executive, major shareholders or any related persons, therefore, the Auditors are independent in auditing 
and providing opinions on the Company’s financial statement. The proposed Auditor has been the Company’s Auditor since 
2015 until the present.

Mr. Veerasak Prommas (Director / The Chairman of Audit Committee) The Audit Committee and the Board of Directors, 
respectively, had discussed and concluded the reason for the appointment of the auditor from M.R. & Associates Co., Ltd as the 
Company’s auditor for the year 2019 were the Company needed continuity in auditing when registering on the SET and needed 
the auditor that is independent to the Company. Moreover, the Company had before negotiated with the auditor which causes 
the audit fees for the year 2019 doesn’t change from the year 2018.

Approved equivalent tovote(s),    201,725,812 100.00%

Abstained equivalent tovote(s),    - -

Disapproved

Voided Ballot

equivalent to

equivalent to

vote(s),    

vote(s),    

-

-

-

-

of the total of shareholders who attend the meeting and having the right to vote.

List of the Company’s auditors from M.R. & Associates Co., Ltd are as follow:

Auditor’s name CPA License no.

Mr. Pisit Chiwaruangroch 
(Years of Audit Service for the Company : 5 years (2015 – 2018)) 
Mr. Methee Ratanasrimetha 
(Years of Audit Service for the Company : None) 
Mr. Akadet Pliensakul 
(Years of Audit Service for the Company : None) 
Ms. Kornthip Wanichwisedkul 
(Years of Audit Service for the Company : None)

2803 
 

3425 
 

5389 
 

6947

The Chairman proposed Mr. Veerasak Prommas (Director / The Chairman of Audit Committee) to report the details of the 
appointment of the auditor and to fix their compensations for year ending 31st December 2019.

The Chairman invited the meeting to raise additional questions concerning the appointment of the auditor and to fix their 
remunerations for year ending 31st December 2019.

Mr. Anu Wongsarakij (Shareholder) Why is the compensation, audit fees, for the year 2019 and 2018 are equal since the  
Company’s auditing must comply with more complex regulations and accounting standards after being listed company on the SET?

When there were no shareholders asking questions or making any opinions, the Chairman proposed the meeting to consider 
and approve the appointment of the auditor and to fix their compensations for year ending 31st December 2019.

To consider and approve the appointment of the auditor and to fix their compensations for year ending 
31st December 2019

Agenda 7
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Resolution: The meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved to appoint M.R. & Associates  
Co., Ltd. to be the Company’s Auditor for the year 2019 with the compensation in total of THB 1,900,000. The auditor team 
consists of Mr. Pisit Chiwaruangroch, CPA License no. 2803, and/or Mr. Methee Ratanasrimetha, CPA License no. 3425, and/
or Mr. Akadet Pliensakul License no. 5389, and/or Ms. Kornthip Wanichwisedkul, CPA License no. 6947 or other auditors from  
M.R. & Associates Co., Ltd., with the following votes:

Approved equivalent tovote(s),    201,725,812 100.00%

Abstained equivalent tovote(s),    - -

Disapproved

Voided Ballot

equivalent to

equivalent to

vote(s),    

vote(s),    

-

-

-

-

of the total of shareholders who attend the meeting and having the right to vote.

The Chairman informed to the meeting that there were no other consideration matters, therefore, allowed the meeting to 
propose matters for consideration or to ask questions.

Mr. Anu Wongsarakij (Shareholder) inquired about the Company’s strategy for the year 2019 since the situations, such as  
the bad economic conditions, an unclearly establishment of the government, and especially the campaign to stop using plastic 
bags to protect the environment, were not good.

Mr. Anu Wongsarakij (Shareholder) In 2019, The Company targets to increase in sales volume, the construction plan of new 
production building that has to be relocated will affect the production of products that are sufficient for the needs of customers?

Mr. Teerachai Teerarujinon (Director / Managing Director) For the production capacity, the Company can still increase 
slightly by managing differences in the production of each product and size which adapt to the current situation to enable the 
company to encounter with the various risk factors and run the business efficiently.

Once the meeting had considered all the agendas and there were no shareholders proposing any other matters to additionally 
consider or ask questions and making any opinions, the Chairman thanked all shareholders for attending the meeting and 
closing the meeting at 11.25 A.M.

Meeting adjourned at 11.25 A.M.

Mr. Teerachai Teerarujinon (Director / Managing Director) The Company’s advantage is the Company has proceeded the 
business with stability. It can be seen from the results reflected in the financial statements and financial status. The Company 
still has improved the performance in the situation that is not good for the economy. When the establishment of government 
is completed, the confidence of small traders, who are the Company’s main customers, will increase, the purchasing power of 
the grassroots group will return, and combined with the Company’s business plan can be confident that the Company will have 
better operating results.

To consider other businesses. (If any)Agenda 8

Signed.............................................................
(Assoc. Prof. Ph.D. Montree Socatiyanurak)

Chairman of the meeting

Signed.............................................................
(Mr. Apirat Teerarujinon)

Meeting recorder

-signature-

-signature-
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เอกสารแนบ 4

หลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานและการจ่ายปันผล

การจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 49 บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก�าไรสุทธิ

ประจ�าปี หักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส�ารอง 

ดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนส�ารองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของบริษัท 

ด้วยก็ได้

 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  

ห้ามมใิห้จ่ายเงนิปันผล เงนิปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และบริษทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต�า่กว่าอตัราร้อยละสามสบิ (30) 

ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

 เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส�ารองอื่น ทุนส�ารองตามกฎหมาย และทุนส�ารองส่วนล�้ามูลค่าหุ้นตาม

ล�าดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

 การจ่ายเงนิปันผลให้กระท�าภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้มมีตหิรอืวนัทีค่ณะกรรมการมมีตแิล้วแต่กรณ ีทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอื

ไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

 ในการจ่ายปันผลนี ้บรษิทัท�าการหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายในปันผลดงักล่าวในอตัราร้อยละสบิ (10) ดงันัน้ จ�านวนภาษทีีจ่ะถกูหกัไว้คดิเป็นจ�านวน 

0.01 บาทต่อหุ้น โดยจ�านวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น

 ในปี 2563 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ก�าหนดให้มีการจัดสรรก�าไรสุทธิจ�านวน 

1,700,000 บาท เป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย (คดิเป็นร้อยละ 5.10 ของก�าไรสุทธปิระจ�าปี จ�านวน 33,306,705 บาท เนือ่งจากบรษิทัฯ ยงัมทีนุส�ารอง

ตามกฎหมายไม่ครบตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท และมีทุนส�ารองตาม

กฎหมายจ�านวน 6,710,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.97 ของทุนจดทะเบียน

 ในปี 2563 มีมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ก�าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก�าไรสุทธิ

ของบริษัทฯ ส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ�านวนเงินปันผล

ทั้งหมดที่จ่ายทั้งสิ้น 27,000,000 บาท มีผลให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจ�าปีส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่  

31 ธันวาคม 2562 ในอัตราร้อยละ 81 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562 (จากก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2562 เท่ากับ 33,306,705 บาท)  

โดยก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2563 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลใน 

วันที่ 30 เมษายน 2563
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Attachment 4

Criteria and Policy on the profit allocation and dividend payment

The allocation of the net profit to the statutory reserve

Dividend Policy

 According to the Company’s Article of Association (AOA), Article 49, The Company shall allocate not less than five 
(5) percent of its annual net profit less the total of any accumulated losses brought forward, to a reserve until such time as the 
reserve reaches an amount of not less than ten (10) percent of the registered capital. The Board of Directors may also ask the 
shareholders meeting to approve other reserves for purpose of the Company’s business operations.

 According to the Company’s Articles of Association (AOA), Article 47, No dividend shall be distributed otherwise  
than out of profits. In the event the Company still incurs accumulated losses, no dividend shall be distributed. Dividend shall be 
distributed equally for each share according to the number of shares. The Company has a policy to distribute dividends not less 
than thirty (30) percent of net profit after income tax.

 Distribution of dividends must be effected within one month from the date on which the shareholders’ resolution or 
the Board of Directors’ resolution was passed as relevant. Notice of Distribution of dividend must be sent to all shareholders and 
published in a newspaper.

 The Company shall deduct the withholding tax in a rate 10 percent or 0.01 THB per share with the balance of  
dividend paid in cash after withholding tax will be equivalent to 0.09 THB per share.

 In 2020, the resolution of the Board of Directors’ meeting no. 2/2020 held on April 3, 2020 resolve to pay the  
interim dividend payment from the Company’s net profit from the operation results from January 1, 2019 to December 31, 2019,  
subject to corporate income tax of 20 percent, at the rate of 0.10 THB per share in the total amount of the dividend to be paid 
of 27,000,000 THB. As a result of the interim dividend payment, the total amount of the dividend to be paid from the operation 
results from January 1, 2019 to December 31, 2019, equal to 81 percent of the net profit for the year 2019 (net profit from the 
financial statements for the year 2019 equal to THB 33,306,705). The Company set a record date for the right to receive the 
dividend on April 17, 2020 and a date for dividend payment on April 30, 2020.

 After the approval for the meeting of shareholders, the Company may transfer other reserves fund, legal reserve fund 
and premium reserve fund to compensate for accumulated loses of the company.

 In 2020, the resolution of the Board of Directors meeting no. 1/2020 held on February 25, 2020, resolved for the al-
locating net profit in amount of THB 1,700,000 to the statutory reserve, equivalent 5.10 percent of the Company’s net profit in 
2020 which amount of THB 33,306,705, since the Company still does not have the statutory reserve as specified in the Articles 
of Association. By the ending of 2020, the Company has the registered capital of THB 135,000,000 and the statutory reserve of 
THB 6,710,000 or equal 4.97 percent of registered capital.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256338



เอกสารแนบ 5

รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผลตามข้อบังคับของบริษัท

ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน กรรมการ

ทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน

กรรมการ และต�าแหน่งอืน่ตามทีเ่หน็เหมาะสมด้วยกไ็ด้ รองประธานกรรมการมหีน้าทีต่ามข้อบงัคบัในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย

ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการ

จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า

สอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป  

ให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับต�าแหน่งอีกก็ได้

ข้อที่ 15

ข้อที่ 18

ข้อที่ 21

 มติของกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ในการประชุม

ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ จ�านวน 4 คน ได้แก่

 1. นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

 2. นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์

 3. นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ และ

 4. นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข
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 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ เห็นควรเลือกบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัท

ต�าแหน่ง :   

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ประวัติการท�างาน :

 

 

 

 

 

 

 

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

 

- กิจการอื่นๆ

- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 : 

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง / เริ่มด�ารงต�าแหน่ง :

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

กรรมการ / กรรมการอิสระ

ปริญญาโท นิติศาสตร์ University of Melbourne

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

50,000 หุ้น

2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด

2561 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการส�านักงานกฎหมาย บมจ. บางกอกกล๊าส

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล

2560 – 2561 ผู้อ�านวยการฝ่ายโครงการพิเศษ บจก. ทีซีซี แอส  

  เซ็ทส์ (ประเทศไทย)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)  

  จ�ากัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เอ็มพีเคเอส คอนซัลติ้งส์

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เอสซี ฟิล์มส์ (ประเทศไทย)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เชคแอนด์เบค สตูดิโอ

2555 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บจก. ทุนลดาวัลย์

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ. อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล

2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล

2560 – 2561 ผู้อ�านวยการฝ่ายโครงการพิเศษ บจก. ทีซีซี แอส 

  เซ็ทส์ (ประเทศไทย)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เอ็มพีเคเอส คอนซัลติ้งส์

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เอสซี ฟิล์มส์ (ประเทศไทย)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เชคแอนด์เบค สตูดิโอ

2555 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บจก. ทุนลดาวัลย์

ไม่มี

ไม่มี

5/6 ครั้ง

3 ปี / 2559

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�า

หน้าที่ได้อย่างอิสระ

(1)  ชื่อ นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร
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ต�าแหน่ง :   

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 

 

 

 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ประวัติการท�างาน :

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กิจการอื่นๆ

- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 :

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง / เริ่มด�ารงต�าแหน่ง :

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

ปริญญาเอก Applied Economics University of Minnesota, USA

ปริญญาโท Economics University of Minnesota, USA

ปริญญาโท Economics Development สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาตรี Economics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร DAP รุ่นที่ 69/2551 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

ไม่มี

ไม่มี

2540 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ 

  ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 

  ตอบแทน / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บมจ.  

  บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บมจ. ทีวีธันเดอร์

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

  บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค

2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

  บมจ. สหการประมูล

2559 – 2562 ประธานกรรมการ บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป

2557 – 2561 ประธานกรรมการ บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิรช

2551 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

  บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์

2551 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

  บมจ. เอเซียกรีนเอนเนอจี

2555 – 2562 ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรีเชียสเมททอล

2553 – 2557 กรรมการ บจก. เลิร์นเทค

2553 – 2557 กรรมการ บจก. สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น

ไม่มี

ไม่มี

6/6 ครั้ง

3 ปี / 2559

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�า

หน้าที่ได้อย่างอิสระ

(2)  ชื่อ นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์
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ต�าแหน่ง :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ประวัติการท�างาน :

 

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการอื่นๆ

- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 :

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง / เริ่มด�ารงต�าแหน่ง :

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

กรรมการ / กรรมการอิสระ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ไม่มี

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

2555 – 2557 ผช.กจ.สายปรับโครงสร้างหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

2551 – 2555 ผช.กจ.กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง  บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

6/6 ครั้ง

3 ปี / 2559

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�า

หน้าที่ได้อย่างอิสระ

(3)  ชื่อ นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256342



ต�าแหน่ง :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ประวัติการท�างาน :

 

 

 

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

 

- กิจการอื่นๆ

- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 :

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง / เริ่มด�ารงต�าแหน่ง :

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

กรรมการ / กรรมการอิสระ

ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ไม่มี

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วินท์ ซาโต้

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม เอเชีย

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม สุขุมวิท พร็อพเพอร์ตี้

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์

ไม่มี

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วินท์ ซาโต้

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม สุขุมวิท พร็อพเพอร์ตี้

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม เอเชีย

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์

ไม่มี

ไม่มี

6/6 ครั้ง

3 ปี / 2559

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�า

หน้าที่ได้อย่างอิสระ

(4)  ชื่อ นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข

 หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นนี้ บันทึกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 สรุปการแต่งตั้งและการลาออกของกรรมการบริษัทปี 2562

กรรมการเข้าใหม่ กรรมการลาออก วัน-เดือน-ปี

- - -
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Attachment 5

Information on proposed directors to be appointed as the directors
 Objective and reason regarding the provisions of the Company’s Article of Association (AOA) detailed as follows:

The board of directors of the Company shall comprise not less than five (5) directors, and not less than half of whom 
shall reside in the Kingdom. The Board of Directors shall elect a President from amongst their numbers and, if they 
deem it appropriate, a Vice-President, a Managing Director and such other positions as they see fit. The Vice-President 
role and responsibilities would be at the President’s discretion.
At every shareholders’ annual general meeting, one-third (1/3) of the directors of the company shall retire by rotation, 
if their number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire.

In case of vacancy in the board of directors for reasons other than retirement by rotation, the board of directors shall 
elect a person who has qualifications and does not possess the characteristics prohibited by law to be a substitute 
director at the next meeting of the board of directors, unless the remaining term of office of such a director is less than 
2 months. Such a substitute director shall remain in office only for the remaining term of office of the director whom 
he or she replaces. 

The directors to retire from office in the first year and second years following the registration of the company shall be 
drawn by lots. In every subsequent year the directors who have been in office longest shall retire.

The resolution of the board of directors under the first paragraph shall consist of the votes not less than three-fourths 
(3/4) of the remaining number of directors.

1. Mr. Piyasak Bhumichitra
2. Mr. Montree Socatiyanurak
3. Mr. Veerasak Prommas and
4. Mr. Paiboon Aroonprasobsuk

A retiring director is eligible for re-election.

For this meeting, there are 4 directors who retire by rotation namely as follows;

No. 15

No. 18

No. 21
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The meeting should consider and appoint these persons to be the Company’s directors for another period.

Position
Education
 
Training by IOD
Relationship
Company’s securities holding as at 31st December 2019
Working Experience
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current position in other organization
- in listed companies:
- in non-listed companies:

- in other organization:
- in other organization that may cause any conflict of  
interest to Company:
Numbers of meeting attendance in 2019
Year(s) in position / start from
Conflict of interest

Director / Independent Director
Master Degree of Law, University of Melbourne
Bachelor Degree of Law, Chulalongkorn University
Program DAP 131th/2016
None
50,000 shares
2019 – Present Managing Director -  BG Pathum United
2018 – Present Legal Director - BG Container Glass PCL.
2018 – Present Director – Equator Solar Capital Co.,Ltd.
2017 – 2018 Director, Special Administration division  
  - TCC Asset (Thailand) Co.,Ltd.
2016 – Present Director – Thai Plastic Industrial (1994) PCL.
2015 – Present Director – MPKS Consulting Co.,Ltd.
2013 – Present Director – SC Films (Thailand) Co.,Ltd.
2013 – Present Director – Shake & Bake Studio Co.,Ltd.
2012 – 2017 Legal Manager – Ladawan Capital Co.,Ltd.

None
2019 – Present Managing Director -  BG Pathum United
2018 – Present Legal Director - BG Container Glass PCL.
2018 – Present Director – Equator Solar Capital Co.,Ltd.
2017 – 2018 Director, Special Administration division  
  - TCC Asset (Thailand) Co.,Ltd.
2015 – Present Director – MPKS Consulting Co.,Ltd.
2013 – Present Director – SC Films (Thailand) Co.,Ltd.
2013 – Present Director – Shake & Bake Studio Co.,Ltd.
2012 – 2017 Legal Manager – Ladawan Capital Co.,Ltd.
None

None
5/6 times
3 years / 2016
- Not being a director who get the monthly benefit from the 
Company.
- Not being any kind of service professional to the Company.
- Not having any relationship with any business linking to the 
Company which influent to the decision making independently.

1. Name Mr. Piyasak Bhumichitra
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Position
Education
 
 
 
Training by IOD
Relationship
Company’s securities holding as at 31st December 2019
Working Experience
Current position in other organization
- in listed companies:

- in non-listed companies:

- in other organization:
- in other organization that may cause any conflict of  
interest to Company:
Numbers of meeting attendance in 2019
Year(s) in position / start from
Conflict of interest

Director / Independent Director
Ph.D. of Applied Economics, University of Minnesota, USA
Master Degree of Economics, University of Minnesota, USA
Master Degree of Economics, NIDA
Bachelor Degree of Law, Thammasat University
Program DAP 69th/2008
None
None
1997 – Present Associate Professor - NIDA

2016 – Present Chairman of Risk Management Committee 
  / Audit Committee / Nomination and  
  Compensation Commitee / Chairman of  
  Corporate Governance Committee -  
  Baansuay Group (Suratthani) PCL.
2015 – Present Chairman of Audit Committee - Megachem  
  (Thailand) PCL.
2014 – Present Chairman of the Board / Chairman of Audit 
  Committee - TV Thunder PCL.
2012 – Present Chairman of Audit Committee / Independent  
  Director - East Coast Furnitech PCL.
2011 – Present Audit Committee / Independent Director  
  - Union Auction PCL.
2016 – 2019 Chairman of the Board - PCN Corp PCL.
2014 – 2018 Chairman of the Board -   
  Ocean Commerce PCL.
2008 – 2012 Chairman of Audit Committee - 
  Siam Global House PCL.
2008 – 2012 Chairman of Audit Committee –  
  Asia Green Energy PCL.
2012 – 2019 Chairman of the Board -  
  SPC Precious Metal Co.,Ltd.
2010 – 2014 Director - LearnTech Co.,Ltd.
2010 – 2014 Director - Specialty Tech Corporation Co.,Ltd.
None

None
6/6 times
3 years / 2016
- Not being a director who get the monthly benefit from the 
Company.
- Not being any kind of service professional to the Company.
- Not having any relationship with any business linking to the 
Company which influent to the decision making independently.

2. Name Mr. Montree Socatiyanurak
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Position
Education
 
Training by IOD
Relationship
Company’s securities holding as at 31st December 2019
Working Experience

Current position in other organization
- in listed companies:
- in non-listed companies:
- in other organization:
- in other organization that may cause any conflict of  
interest to Company:
Numbers of meeting attendance in 2019
Year(s) in position / start from
Conflict of interest

Director / Independent Director
Master Degree of Business Administration, NIDA
Bachelor Degree of Economics, Thammasat university
Program DAP 130th/2016
None
None
2016 – Present Director – Thai Plastic Industrial (1994) PCL.
2012 – 2014 Vice President Credit Restructuring Group -  
  KTB PCL.
2008 – 2012 Vice President Business Center Group - 
  KTB PCL.

None
None
None

None
6/6 times
3 years / 2016
- Not being a director who get the monthly benefit from the 
Company.
- Not being any kind of service professional to the Company.
- Not having any relationship with any business linking to the 
Company which influent to the decision making independently.

3. Name Mr. Veerasak Prommas
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 Note: The above information Recorded on December 31st, 2019

 Record of appointment and resignation of directors of the company 2019

New Director Resignation of director(s) Date-Month-Year

- - - 

Position
Education
 
Training by IOD
Relationship
Company’s securities holding as at 31st December 2019
Working Experience

Current position in other organization
- in listed companies:
- in non-listed companies:

- in other organization:
- in other organization that may cause any conflict of  
interest to Company:
Numbers of meeting attendance in 2019
Year(s) in position / start from
Conflict of interest

Director / Independent Director
Master Degree of MBA, UTCC
Bachelor Degree of MBA, UTCC
Program DAP 130th/2016
None
None
2019 – Present Director – Vin Chateau Co.,Ltd.
2017 – Present Director – APM Asia Co.,Ltd.
2016 – Present Director – Thai Plastic Industrial (1994) PCL.
2016 – Present Director – APM Sukhumvit Property Co.,Ltd.
2014 – Present Director – Asset Pro Management Co.,Ltd.

None
2019 – Present Director – Vin Chateau Co.,Ltd.
2017 – Present Director – APM Asia Co.,Ltd.
2016 – Present Director – APM Sukhumvit Property Co.,Ltd.
2014 – Present Director – Asset Pro Management Co.,Ltd.
None

None
6/6 times
3 years / 2016
- Not being a director who get the monthly benefit from the 
Company.
- Not being any kind of service professional to the Company.
- Not having any relationship with any business linking to the 
Company which influent to the decision making independently.

4. Name Mr. Paiboon Aroonprasobsuk
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เอกสารแนบ 6

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 

2563 ดังนี้

 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ส�าหรับปี 2562 และ 2563

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- วงเงินประกันสุขภาพรายบุคคล

- IPD (ผู้ป่วยใน)

- อุบัติเหตุ

- OPD (ผู้ป่วยนอก)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้งประชุม)

มูลค่า

2,500 บาท/วัน

8,000 บาท/ครั้ง

1,000 บาท/ครั้ง

- ประธานกรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

60,000

30,000

25,000

15,000

- 

- 

- 

-

 

ชื่อ

รศ.ดร.มนตรี โสตยานุรักษ์ 

- ประธานคณะกรรมการ

1.

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ 

- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน 

ปี 2562

บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทน 

ปี 2563

บาท/ครั้ง

 

60,000

 

30,000

-

-

60,000

 

30,000

-

-

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ 

กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

30,000

25,000

 

30,000

-

 

30,000

25,000

 

30,000

-

2.

4.

3.
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30,000

 

30,000

 

30,000

 

30,000

 

30,000

 

30,000

นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข 

- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร 

- กรรมการ - ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและขนส่ง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

30,000

15,000

-

 

30,000

- 

-

 

30,000

15,000

-

 

30,000

- 

-

นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์

- กรรมการ

นายสุภชาต แตงน้อย

- กรรมการ

นางดลนภา เจียมกนก

- กรรมการ

7.

9.

8.

6.

10.

 

ชื่อ

ค่าตอบแทน 

ปี 2562

บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทน 

ปี 2563

บาท/ครั้ง

นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร 

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

30,000

15,000

-

-

 

30,000

15,000

-

-

5.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256350



Attachment 6

Information of Directors’ and all sub-committees’ remuneration
The Board of Directors proposes the 2020 Annual General Meeting of Shareholdersto consider and approve on the  
remuneration for the Directors and all sub-committeesfor 2020 as follows:

 The table shows the comparison of remuneration for Directors and all sub-committees between 2019 and 2020.

Monetary remuneration Meeting Allowance (THB/Meeting)

Non-Monetary remuneration

- Individual Health Insurance

- IPD

- Accident

- OPD

Amount

2,500 THB/Day

8,000 THB/Time

1,000 THB/Time

- Chairman of Board of Director
- Director 
- Chairman of Audit Committee 
- Audit Committee 
- Chairman of Risk Management Committee
- Risk Management Committee
- Chairman of Nomination and Compensation Committee
- Nomination and Compensation Committee

60,000 
30,000
25,000 
15,000 

-
-
-
-

Name

Montree Socatiyanurak, Ph.D.
- Chairman Of the Board

1.

Teerachai Teerarujinon
- Director - Managing Director
- Risk Management Committee
- Nomination and Compensation Committee

Piyasak Bhumichitra
- Independent Director
- Audit Committee 
- Chairman of Risk Management Committee
- Nomination and Compensation Committee

Year 2019
(THB/Meeting)

Year 2020
(THB/Meeting)

 
60,000

 
30,000

-
-

 
30,000
15,000

-
-

60,000

 
30,000

-
-

 
30,000
15,000

-
-

 Veerasak Prommas
- Independent Director
- Chairman of the Audit Committee

Phoonsin Teerarujinon
- Director –Assistant Managing Director
- Risk Management Committee

 
30,000
25,000

 
30,000

-

 
30,000
25,000

 
30,000

-

2.

4.

3.

5.

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 51



 
30,000

 
30,000

 
30,000

 
30,000

 
30,000

 
30,000

Paiboon Aroonprasobsuk
- Independent Director
- Audit Committee
- Chairman of Nomination and Compensation Committee

Nuttawut Punnasatian
- Director – Sales and Logistic Director
- Risk Management Committee
- Nomination and Compensation Committee

 
30,000
15,000

-

 
30,000

- 
-

 
30,000
15,000

-

 
30,000

- 
-

Phatcharee Chatkaewboriboon
- Director

Supachat Tangnoi
- Director

Donnapa Jiamkanok
- Director

7.

9.

8.

6.

10.

Name Year 2019
(THB/Meeting)

Year 2020
(THB/Meeting)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256352



เอกสารแนบ 7

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนประจ�าปี 2563

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก�าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

ก�าหนดค่าสอบบญัชขีองทกุปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่4/2563 เมือ่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 

2563 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 

2563 โดยเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน)

การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน

 ปี 2563 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบ

เทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

 ส�านักงานผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

รายชื่อ

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจ�านวน 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562))

นายเมธี รัตนศรีเมธา

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4.

2083 

3425 

5389 

6947

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2561

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2562

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2563 (ปีที่เสนอ)

จ�านวนเงิน (บาท) ส่วนเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (บาท)

1,900,000 -

1,900,000 -

1,900,000 -

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 53



Attachment 7

Information of Auditor and their Remuneration Fee forYear 2020
 Regarding the Public Limited Company Act B.E. 2535 provided that the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 
shall be required to appoint the Company’s Auditor and fixing their Audit Fee for every fiscal year. By following the Company’s 
Audit Committees of recommendation presented at the Board of Directors’ Meeting No. 4/2020 held on the May 20, 2020, it 
was considered proposing to the AGM that M.R. & Associates Co., Ltd. should be selected to be the Company’s Auditor for fiscal 
year 2020 and fixing their Audit Fee as follows described. For the audit team consists of

Audit Fee

Relationship between Company and Proposed Auditor

Being as the company’s auditor of the previous year, as same as, the year 2019

 In 2020, M.R. & Associates Co., Ltd. proposed the total audit fee of Baht 1,900,000 that may compare with the  
previous year of annual audit fee as follows;

 There is no other business relationship among auditor, company, executive, major shareholders or any related  
persons, therefore, the Auditors are independent in auditing and providing opinions on the Company’s financial  
statement.

 The proposed Auditor has been being as the Company’s Auditor since 2015 until the present.

Name of auditors

Mr. PisitChiwaruangroch
(Years of Audit Service for the Company : 5 years (2015 – 2019))
Mr. MetheeRatanasrimetha
(Years of Audit Service for the Company : None)
Mr. AkadetPliensakul
(Years of Audit Service for the Company : None)
Ms. KornthipWanichwisedkul
(Years of Audit Service for the Company : None)

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4.

2083 

3425 

5389 

6947

CPA License No.

Year

Audit Fee for 2018

Audit Fee for 2019

Audit Fee for 2020 (Proposed year)

Audit Fee (THB) Amount adjusting (THB)

1,900,000 -

1,900,000 -

1,900,000 -

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256354



เอกสารแนบ 8

         เขียนที่    

         Written at   

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น...............................................................................................วันที่........................เดือน.......................พ.ศ........................ 

Shareholder’s Registration No.     Date  Month  Year

(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................สัญชาติ.................................................................................. 
 I/We       Nationality
 ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................... 

 Address
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน)
 Being a shareholder of Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited
 โดยถือหุ้นสามัญจ�านวนทั้งสิ้นรวม.....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................เสียงดังนี้
 Holding the total amount of           shares  and are entitled to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ............................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง
 Ordinary share             shares and are entitled to vote equal to vote
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)
 Hereby appoint (the shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy)
 1. ชื่อ..........................................................................................................................อายุ.........................ปี 
  Name        age  years old
  ที่อยู่.....................................................................................................................................................................................  
  Address

หนังสือมอบฉันทะ ( แบบ ข)

Proxy (Form B)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

or to appoint the following Independent Director and A Member of the Audit Committees as follows:
 นาย วีระศักดิ์  พรหมมาศ  อายุ 66 ปี 

 Mr. Veerasak Prommas aged 66 years old
 ที่อยู่    46 ซ.สวนผัก 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 Address  No. 46 SoiSuanphak 11, Taling Chan Sub-district, Taling Chan District, Bangkok.
 หมายเหตุ :  วาระที่ 1 - 4 และวาระที่ 6 - 9 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระดังกล่าว แต่กรรมการมีส่วนได้เสียพิเศษใน 

   วาระที่ 5  
 Note:  Agenda 1 - 4 and Agenda 6 - 9, the directors have no special interest in the said agenda but the  
   director has a special interest in Agenda 5
          มี / Yes  ไม่มี / No

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 55



 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 

ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ต�าบลบางม่วง อ�าเภอบางใหญ่ 

จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting 
of Shareholders on Wednesday 17th June 2020 at 10.00 a.m. at Alpaca Ballroom, Westgate Residence Hotel, address no. 8/8 
Bangmuang Sub-District, Bangyai, Nonthaburi, Thailand or such other date, time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

วาระที่ 3

วาระที่ 2

Agenda 1

Agenda 3

Agenda 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

To consider and approve the Minutes of the 2019 General Meeting of Shareholders held on  
10th February 2019

To consider and approve the Financial Statements for the year ending 31th December 2019

To acknowledge the operating results of the Company for the year ending 31st December 2019

I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า

(ก.)

(ก.)

(ข.)

(ข.)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

Proxy may acknowledge the operation results for the year 2019 and the report of the board on  
my/our behalf.

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

Approve   Disapprove   Abstain

Approve   Disapprove   Abstain

 นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร อายุ 43 ปี 

 Mr. Piyasak Bhumichitra aged 43 years old
 ที่อยู่    42/28 ซ.เมฆสวัสดิ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 Address  42/48 Soi Meksawat, Chong Nonsi Sub-district, Yan Nawa District, Bangkok.
 หมายเหตุ :  วาระที่ 1 - 4 และวาระที่ 6 - 9 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระดังกล่าว แต่กรรมการมีส่วนได้เสียพิเศษใน 

   วาระที่ 5  
 Note:  Agenda 1 - 4 and Agenda 6 - 9, the directors have no special interest in the said agenda but the  
   director has a special interest in Agenda 5
          มี / Yes  ไม่มี / No

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256356



วาระที่ 4

Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเสนองดจ่าย

เงินปันผลประจ�าปี 2562
To consider and approve the allocation of profits derived from operation results as a legal reserve, to  
acknowledge the interim dividend payment, and omitted dividend payment for the year 2019.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร(ก.)

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง
Approve   Disapprove   Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ
To consider and approve the appointment of new directors to replace those who retire by rotation namely

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร(ก.)

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ

นายมนตรี โสคติยานุรักษ์

นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

1.

3.

2.

4.

Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

Appointment of all directors

Appointment of individual directors

Mr. Piyasak Bhumichitra

Mr. Veerasak Prommas

Mr. Montree Socatiyanurak

Mr. Paiboon Aroonprasobsuk

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

Approve   Disapprove   Abstain

Approve   Disapprove   Abstain

Approve   Disapprove   Abstain

Approve   Disapprove   Abstain

Approve   Disapprove   Abstain

Approve   Disapprove   Abstain

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 57



วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2563
To consider and approve the Appointment of the Company’s Auditor and the determination of the Audit Fee 
for the year 2020
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร(ก.)

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง
Approve   Disapprove   Abstain

วาระที่ 8

วาระที่ 9

Agenda 8

Agenda 9

รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยส�าคัญ

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

To acknowledge the change of the usage of IPO which considered immaterial by reallocation of the proceed.

Proxy may acknowledge the change of the usage of IPO which considered immaterial and the report of the 
board on my/our behalf.

To consider other business (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยส�าคัญ และรายงานของคณะกรรมการ

แทนข้าพเจ้า

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร(ก.)

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง
Approve   Disapprove   Abstain

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy Holder in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be 
the vote of the shareholder.

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2563
To consider and approve the determination of directors’ and all sub-committees’ remuneration for the  
year 2020
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร(ก.)

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง
Approve   Disapprove   Abstain
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(6)  ในกรณทีีข้่าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรอืระบไุว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณทีีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอื

มติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะ 

มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the Proxy Holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects.

1).  

3).  

2).  

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

หมายเหตุ

Any action undertaken by the Proxy Holder at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงใดๆ

ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าทีร่ะบไุว้ข้างต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิได้ในใบประจ�าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ

แบบ ข. ตามแนบ

วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf and all 
votes of shareholder may not be split among more than one Proxy.

If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, the Proxy may use the Annex to the Proxy 
form B attached to this notice.

In the Agenda relating the election of Directors, it is appropriate to elect either nominated Directors as a whole or elect 
each nominated Director individually.

ลงนาม / Signed....................................................................ผู้มอบฉันทะ / Proxy

ลงนาม / Signed....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ / Grantor

ลงนาม / Signed....................................................................พยาน / Witness

(....................................................................)

(....................................................................)

(....................................................................)
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 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน)

 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรม 

เวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ต�าบลบางม่วง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

 For the 2020 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Wednesday 17th June 2020 at 10.00 a.m.  
at Alpaca Ballroom, Westgate Residence Hotel, address no. 8/8 Bangmuang Sub-District, Bangyai, Nonthaburi, Thailand or any 
adjournment at any date, time and place thereof.

 The appointment of Proxy by a shareholder of Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited.

หนังสือมอบฉันทะ ( แบบ ข)
Annex to the Proxy (Form B)

วาระที่........

วาระที่........

วาระที่........

Agenda

Agenda

Agenda

เรื่อง...................................................................................................................................................................

เรื่อง...................................................................................................................................................................

เรื่อง...................................................................................................................................................................

Subject:

Subject:

Subject:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ก.)

(ก.)

(ก.)

(ข.)

(ข.)

(ข.)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

Approve   Disapprove   Abstain

Approve   Disapprove   Abstain

Approve   Disapprove   Abstain
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วาระที่........

วาระที่........

Agenda

Agenda

เรื่อง...................................................................................................................................................................

เรื่อง...................................................................................................................................................................

Subject:

Subject:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ก.)

(ก.)

(ข.)

(ข.)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

Approve   Disapprove   Abstain

Approve   Disapprove   Abstain
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เอกสารแนบ 9

ค�าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้

บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทก�าหนดรายชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลง

คะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

บริษัทฯ จะเริ่มท�าการตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องแอล 

แพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ต�าบลบางม่วง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย ตามแผนที่ที่แนบมา

ในเอกสารแนบ 13

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ท�าการเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บนเว็บไซต์ของบริษัทซ่ึงผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี  

http://www.tpic.co.th

บริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังน้ันจึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดน�าเอกสารที่บริษัทส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

ก.

ข.

1.

1.

1.1

2.

•

1.

2.

•

•

การมอบฉันทะ

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรยีกประชมุซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง ครบถ้วนและลงลายมอื

ชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระบริษัทที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระนั้นลงในใบมอบฉันทะ

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมด้วย

เอกสารทีส่่วนราชการออกให้ซึง่ปรากฎรปูถ่ายของผูถ้อืหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ�าตวัประชาชน ใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง

ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ อายุ 65 ปี

ที่อยู่ 46 ซ.สวนผัก 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือ

นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร อายุ 43 ปี

ที่อยู่ 42/28 ซ.เมฆสวัสดิ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

ผู้รับมอบฉันทะต้องน�าหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256362



2.

4.

3.

2.1

2.6

4.2

4.4

4.5

2.2

2.3

2.4

3.1

2.5

3.2

4.1

4.3

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

บริษัทจะไม่รับลงทะเบียนหรือไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหาก

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้น�าความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดย

อนโุลมกบัผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ข้าประชมุซึง่มไิด้มสีญัชาตไิทย หรอืซึง่เป็นนิตบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณ ีท้ังนี้

ภายใต้บังคับดังนี้

เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

หนังสือมอบฉันทะไม่ได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ

เอกสารของผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะที่จ�าเป็นต่อการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

หนังสือมอบฉันทะของผู้ดูแล (Custodian) หมดอายุ

ส�าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติิบุคคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองส�าเนาถกูต้องโดยผูแ้ทนนติบิคุคลและมข้ีอความ

แสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

หนงัสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมา พร้อมหนงัสอืบอกกล่าวเรียกประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมอื

ชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ส�าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนของนติบิคุคลผู้ถอืหุน้ซึง่รบัรองส�าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนติบิคุคลและมข้ีอความ

แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลน้ัน อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดย 

เจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได้ ท้ังน้ีจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและ

เงื่อนไขหรือข้อจ�ากัดอ�านาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งส�านักงานใหญ่

ส�าเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ของผู้แทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะได้ลงลายมอืช่ือรับรองส�าเนา

ถูกต้อง

(เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�าค�าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรอง

ความถูกต้องของค�าแปล

ส�าเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัทของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงาน

ใดในประเทศที่ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมีภูมิล�าเนาอยู่ มีอายุเกินกว่า 1 ปี

มีการขีดฆ่า ขีดตก หรือเพิ่มเติมข้อความใด อันเป็นสาระส�าคัญของหนังสือมอบฉันทะโดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงนามก�ากับการ

แก้ไขดังกล่าว

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

1.3

1.2

เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

ส�าเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ของผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผูม้อบฉนัทะได้ลงลายมอื

ชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 63



Attachment 9

Guideline for Proxy Appointment, Registration, and Documents
Required for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited
June 17th, 2020

A copy of Proxy Form B has been delivered to each of the shareholders by the Company for any shareholder, who 
is unable to attend the shareholders’ meeting in person, to appoint any other person or anyone of the Company’s  
independent directors as their proxy-holder to attend and cast their votes in the shareholders’ meeting.

The Company will examine the accuracy and completion of the proxy from and open the registration counter for  
meeting attendances from 08.00 A.M. at Alpaca Ballroom, Westgate Residence Hotel, address no. 8/8 Bangmuang 
Sub-District, Bangyai, Nonthaburi, Thailand, as the attached map (attachment 13).

In this connection, a barcode system for the registration for meeting attendance is to be applied by the  
Company. Therefore, please bring documents delivered by the Company to each shareholder, together with the  
notice for calling the shareholders’ meeting, on which the relevant barcode in printed for meeting registration purpose.

Any attendant of the meeting must present the following documents (as the case may be) for registration prior to 
attending the meeting:

Further, the Company has also published the proxy form B on the Company’s website, for serving the Company’s 
shareholders to download and use it, at http://www.tpic.co.th

A.

B.

Appointment of Proxy

Registration and presentation of documents prior to attending the meeting

1.

2.

1.

•

•

•

An appointment of another person as proxy-holder

An appointment of the Company’s independent director as a proxy-holder

In case that the shareholders are natural person

holders such as a person identification card, driving license or passport.
A documents issued by the government authority, which is not expired and containing the photo of the card
Attendance in person:

In order to appoint the Company’s independent director as a proxy-holder, the name and information of  
appointed independent director must be specified in the proxy form.

A proxy grant must appoint and authorized only one proxy-holder to attend the shareholders’ meeting and  
cast their votes. The number of shares held by such a proxy grantor cannot be split for more than one 
proxy-holder, in order to separate the votes.

A proxy grantor must fill in information in the proxy form and the signatures of both the proxy grantor and  
the proxy-holder must be placed correctly and completely therein.
A proxy-holder must present and deliver the completed proxy form to the Company’s officer at the place the 
shareholders’ meeting being held prior to attend the shareholders’ meeting.

1.

2.

Mr. Veerasak Prommas aged 65 years old.
Address: No. 46 Soi Suanphak 11, Taling Chan Sub-district, Taling Chan District, Bangkok.
Mr. Piyasak Bhumichitra aged 43 years old.
Address: No. 42/48 Soi Meksawat, Chong Nonsi Sub-district, Yan Nawa District, Bangkok.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256364



2.

3.

In case that the shareholders are juristic person

In case that the shareholders are non-Thai shareholders or juristic person incorporated under foreign laws.  
Provision specified on paragraph 1 and 2 above shall be applied mutatis to a non-Thai shareholder or attendant 
of the meeting or, as the case may be a shareholder which is juristic person incorporated under foreign laws 
subject to the following conditions

Attendance in person by authorized representative issued by the shareholders

Attendance by proxy

1.2

2.1

2.6

3.2

2.3

2.5

2.4

3.1

2.2

1.3

A photocopy of documents of the shareholder issued by the government authority containing details  
as referred in clause 1.1 above, certified true and correct by the proxy grantor; and

A document of such authorized representative issued by the government authority containing details  
as referred to in clause 1.1 above; and

A document of the proxy-holder issued by a government authorized containing details as referred to in 
clause 1.1 above

English translation is required to be attached for any original document with is not made in English  
and suchtranslation must be certified as correct by the authorized representative(s) of such juristic person.

A proxy form, the form of which is attached to the notice for calling the Annual General Meeting of  
Shareholders, that is completely filled, signed by the proxy grantor and the proxy-holder being affixedwith 
Baht 20 stamp duty.

A photocopy of document of the authorized representative who signed the proxy form, issued by  
a government authority containing details as referred to in clause 1.1 above and certified true and correct 
by such authorized representative; and

A photocopy of the Affidavit of the shareholders issued by Ministry of Commerce and dated no longerthan 
1 year, certified as true and correct by its authorized representative, with the company’s sealaffixed (if any) 
and contains details showing that the representative attending the Meeting is legitimatelyauthorized to act 
on the shareholder’s behalf.

Affidavit / Certificate of Incorporation of such juristic person may be issued by either a government authorityof 
the country in where such juristic person is situated or by an officer of such juristic person; provided that, 
such Affidavit / Certificate of Incorporation must contain details of juristicperson’s name, the name(s) of the 
person(s) having authority to sign on behalf of the juristic person togetherwith any restrictions or conditions 
of the power of such person(s) and the address of the head office of thejuristic person; and

A photocopy of the Affidavit of the shareholders issued by Ministr y of Commerce and  
dated no longer than 1 year, certified as true and correct by its authorized representative, with the  
Company’s seal affixed (if any) and contains details showing that the representative attending the  
Meeting is legitimately authorized to act on the shareholder’s behalf.

A document of proxy issued by the government authority containing detail as referred in clause 1.1 above.

Attendance by proxy:
1.1 A proxy from, the form of which is attached to the notice for calling the Annual General Meeting of  

Shareholders, that is completely filled, signed by the proxy grantor and the proxy-holder being affixed with 
THB 20 stamp duty;

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 65



4. The Company shall refuse the registration and shall not allow the shareholder and/or the proxy to attend  
the shareholder’s meeting in the following cases:

4.1

4.3

4.4

4.2

4.5

A photocopy of the affidavit / Certificate of Incorporation of the shareholder issued by Ministry of  
Commerce,a government authority of the country in where such juristic person is situated or by an office 
of such juristicperson, is dated longer than 1 year;

There is any change in material information in the proxy form without the proxy grantor ’s signature  
certifyingeach such amendment;
The documents of the proxy grantor and/or the proxy required for the registration are not completed;  
and

the proxy form is not signed by the proxy grantor;

The proxy of the shareholder appointing the custodian expires.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256366



เอกสารแนบ 10

ข้อมูลกรรมการ – ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

 • 

 • 

 • 

 

 • 

 • 

 •

 • 

  

 • 

 • 

 

 • 

 • 

 •

ต�าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : 46 ซ.สวนผัก 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์

    ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 : 6/6 ครั้ง

การถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : วาระที่ 5

ต�าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ

             พิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ : 42/28 ซ.เมฆสวัสดิ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

การศึกษา : ปริญญาโท นิติศาสตร์ University of Melbourne

    ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 : 5/6 ครั้ง

การถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จ�านวนหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : วาระที่ 5

1. นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (อายุ 65 ปี)

2. นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร (อายุ 43 ปี)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 67



Attachment 10

Director Information – Proxy

2020 Annual General Meeting of Shareholders
June 17th, 2020

 • 
 • 
 • 
 
 • 
 • 
 •

 • 
  
 • 
 • 
 
 • 
 • 
 •

Position: Independent Director / Chairman of Audit Committee.
Address: 46 Soi Suanpak11 Taling Chan Sub district Taling Chan District Bangkok.
Education: Master Degrees, Faculty of Business Administration, NIDA.
     Bachelor Degrees, Faculty of Economics, Thammasat University.
Number of meeting attendance in 2020: 6/6 times.
Company’s securities holding at December 31st, 2019: None.
Interest on the agenda proposed to this Annual General Meeting of Shareholders: Agenda 5

Position: Independent Director / Audit Committee / Chairman of Risk Management Committee /  
              Nomination and Compensation Committee.
Address: 42/28 Soi Mek Sawat Chong Nonsi Sub District Yan Nawa District Bangkok.
Education: Master Degrees, Faculty of Law, University of Melbourne, Australia.
     Bachelor Degrees, Faculty of Law, Chulalongkorn University.
Number of meeting attendance in 2020: 5/6 times.
Company’s securities holding at December 31st, 2019: 50,000 shares.
Interest on the agenda proposed to this Annual General Meeting of Shareholders: Agenda 5

1. Mr. VeerasakPrommas (aged 65 years old)

2. Mr. PiyasakBhumichitra(aged 43 years old)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256368



เอกสารแนบ 11

ค�านิยามกรรมการอิสระ

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนดังนี้

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง(1) ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถิอหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาท่ีได้เงนิเดือนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่

ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

ไม่มหีรอืเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบัผูข้ออนญุาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทั 

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ

เกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้

ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นสวนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่ง

ตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ไม่ประกอบกจิการทีมี่สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้

ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้น 

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 

รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อน

วนัทีย่ืน่ค�าขออนญุาตต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) หรอืวนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ
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Attachment 11

Definition of Independent Director
 The Company has determined the qualifications of the “Independent Director” in accordance with the guidelines set 
by the Capital Market Supervisory Board as follows:

Holding shares not exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of the Company, its parent company, 
subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, including shares held by related 
persons of such independent director;

Not being a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and child, including  
spouse of child, executive, major shareholder, controlling person, or person to be nominated as executive or controlling 
person of the Company or its subsidiary company;

Not being a director appointed as representative of directors of the Company, major shareholder or shareholder  
who is related to a major shareholder;

Not having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions with regard to the 
Company’s business operations

Neither being nor used to be an executive director, employee, staff, advisor who receives salary, or controlling person 
of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, same-level subsidiary company, major 
shareholder or controlling person, unless the foregoing status has ended not less than 2 years prior to the date of 
resolving to appoint such person. Such prohibited characteristic shall not include the case where the independent 
director used to be a government official or advisor of a government unit which is a major shareholder or controlling 
person of the Company;

Neither having nor used to have a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, 
associate company, major shareholder or controlling person, in the manner which may interfere with his independent 
judgment, and neither being nor used to be a significant shareholder or controlling person of any person having a 
business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder 
or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years prior to the date of resolving 
to appoint such person;

Neither being nor used to be an auditor of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, 
major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person, or partner of an 
audit firm which employs auditors of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major 
shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years prior to the date 
of resolving to appoint such person;
Neither being nor used to be a provider of any professional services including those as legal advisor or financial  
advisor who receives service fees exceeding 2 million baht per year from the Company, its parent company,  
subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, and not being a significant  
shareholder, controlling person or partner of the provider of professional services, unless the foregoing relationship  
has ended not less than 2 years prior to the date of resolving to appoint such person;

Not undertaking any business in the same nature and in competition to the business of the Company  
or its subsidiary company or not being a significant partner in a partnership or being an executive director, employee, 
staff, advisor who receives salary or holding shares exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of 
other company which undertakes business in the same nature and in competition to the business of the Company or 
its subsidiary company;
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เอกสารแนบ 12

ข้อบังคับ (ฉบับย่อ)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 

คณะกรรมการ

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธาน

กรรมการ และต�าแหน่งอืน่ตามทีเ่ห็นเหมาะสมด้วยกไ็ด้ รองประธานกรรมการมหีน้าทีต่ามข้อบงัคบัในกจิการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย

ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการ

จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

บ�าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก�าหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน

รางวัล เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจ

ก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรอืจะให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด้

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจ�านวนหุ้น นับรวมกันไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า (1/5) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้

ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด

จะเข้าช่ือกันท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้

รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน

และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป  

ให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

กรรมการของบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับต�าแหน่งอีกก็ได้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน

เป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืก

ตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีพ่งึม ีหรือจะพงึเลอืก

ตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15

ข้อ 18

ข้อ 30

ข้อ 16

ข้อ 17

ข้อ 33
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ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท�าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เรือ่งท่ีจะเสนอต่อทีป่ระชุมพร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองทีเ่สนอเพือ่ทราบ เพือ่อนมุตั ิหรอืเพือ่พจิารณา 

พร้อมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรือ่งดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ถอืหุน้และนายทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดัทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ�านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�านวนหุ้นที่จ่ายได้ทั้งหมด จึงจะ

ครบเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องท�าเป็นหนังสือ

ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉนัทะ และท�าตามแบบทีน่ายทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดัก�าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ 

หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก�าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์

ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

มใิช่การเรยีกประชมุเฉพาะผูถ้อืหุน้ร้องขอให้นดัประชมุใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ถอืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชมุ 

ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จ�าเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34

ข้อ 35

ข้อ 36

จ�านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 

ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น

เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน 

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้ 

การควบหรือเลิกบริษัท

(1) 

(2) 

(3)

(1) 

 

(2)

ก. 

ข. 

ค. 

 

ง. 

จ. 

ฉ.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ข้อ 39

หมวดที่ 7

เงินปันผล และเงินส�ารอง

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณทีีบ่รษิทัยงัจ�าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ�านวนทีจ่ดทะเบยีนไว้ หรอืบรษิทัได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุแล้ว บรษัิทจะจ่ายเงนิปันผลทัง้หมดหรอื

บางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 47
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ส�าเนางบดุล และบัญชีก�าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

(1) 

(2)

คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ�าปี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ข้อ 53

ข้อ 56

หมวดที่ 8

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้ได้เป็นคร้ังคราวเมือ่เหน็ว่าบรษิทัมกี�าไรสมควรพอทีจ่ะท�าเช่นนัน้และเมือ่ได้จ่าย

เงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

บรษัิทต้องจัดสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี หกัด้วยยอดเงนิขาดทนุสะสม

ยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบยีน นอกจากทนุส�ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจ

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนส�ารองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�างบดุล และบัญชีก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ

ประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชีมีสิทธิท�าค�าชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่

มีการพิจารณางบดุล บัญชีก�าไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่ง

รายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทกุปี โดยทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้อาจเลือกผู้สอบบญัชีผู้ซึง่ออกไปนัน้กลับเข้ารบัต�าแหน่งอีก

ก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

การจ่ายเงนิปันผลให้กระท�าภายในหนึง่ (1) เดอืนนบัแต่วนัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมตแิล้วแต่กรณ ีทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอื

ไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส�ารองอื่น ทุนส�ารองตามกฎหมาย และทุนส�ารองส่วนล�้ามูลค่าหุ้นตาม

ล�าดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อ 48

ข้อ 49

ข้อ 52

ข้อ 58

ข้อ 55
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Attachment 12

Articles of Association (Extract Version)
Thai Plastic industrial (1994) Public Company Limited

Section 4
Board of Directors

Section 5
Meeting of Shareholders

The board of directors of the Company shall comprise not less than 5 directors, and not less than half of whom shall 
reside in the Kingdom. The Board of Directors shall elect a President from amongst their numbersand, if they deem it 
appropriate, a Vice-President, a Managing Director and such other positions as they seefit.The Vice-President role and 
responsibilities would be at the President’s discretion.

The director may or may not be the shareholder of the Company.

Directors shall be elected at the meeting of shareholders in accordance with the following rules and procedures:

A retiring director is eligible for re-election.

The above content in paragraph one shall not affect the rights of receiving any remuneration and other benefit as being 
a staff or employee of the company who is also appointed to be a director.

At every shareholders’ annual general meeting, one-third (1/3) of the directors of the company shall retire by rotation, 
if their number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire.

The Board of Directors shall convene an annual general meeting of shareholder within four (4) months from the last 
day of the fiscal year of the Company.

Directors have a right to receive any remuneration from the Company in the form of gratuity, attendance fee, pension, 
bonus or any other benefit in turn in accordance with the articles of association or consideration of the shareholders 
meeting. The shareholders meeting may stipulate the certain or criterial amount. Such stipulation may be periodically 
or effectively enforced until any change is occurred. Moreover, directors shall receive the expense allowance and any 
welfare according to the company’s rules.

Shareholders meeting other than the aforesaid shall be called the extraordinary meeting. The Board of  
Directors may summon an extraordinar y meeting whenever it deems appropriate or shareholders  
holding shares in aggregate not less than one-fifth (1/5) of the total number of issued shares, or shareholders in a  
number of not less than twenty-five (25) persons holding shares in aggregate not less than one-tenth (1/10) of the  
total number of issued shares, may at any time subscribe their names in a letter requesting the Board of Directors 
to call an extraordinary meeting, providing that they clearly state the reasons for such request in the said letter.  
In this case, the Board of Directors shall call the shareholder meeting within one (1) month from the date of receipt of 
such letter from the shareholders.

A. 15

A. 16

A. 17

A. 18

A. 33

A. 30

Each shareholder shall have one vote per one share held.
Each shareholder may exercise all of his/her votes under (1) to elect one or several persons as director or directors 
but the shareholder must not allot his/ her votes to any person in any number.
The candidates shall be ranked in order descending from the highest number of votes received to the lowest, 
and shall be appointed as directors in that order, until all of the director positions are filled. Where there is an 
equality of votes cast for candidates in descending order causing the number of directors to be exceeded, the 
chairperson of the meeting shall have a casting vote.

(1) 
(2) 
 
(3)
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In summoning the shareholders meeting, the Board of Directors shall prepare an invitation notice of the  
meeting specifying the place, date, time, agenda and all the matters to be submitted to the meeting together with 
appropriate details starting clearly whether they will be for acknowledge, for approval or for consideration, including the 
opinions of the Board of Directors on the said matters and shall send the same to the shareholders and the Registrar 
for information not less than seven (7) days prior to the meeting. Publication of invitation of the meeting shall also be 
made in a newspaper for three (3) consecutive days no less than three (3) days prior to the meeting.

At the shareholders meeting, there shall be shareholders and proxies (if any) attending the meeting at a number  
amounting to not less than twenty-five (25) persons or not less than one-half of the total number of shareholders  
holding shares altogether amounting to not less than one-thirds (1/3) of the total number of issued shares to constitute 
a quorum.

At the shareholder meeting, the shareholders may authorize other persons as proxies to attend and vote  
at the meeting on their behalf. The instrument appointing the proxy must bear the date and signature of  
shareholder who appoints his proxy and must be in accordance with the form specified by the Registrar. The instrument  
appointing the proxy shall be submitted to the Chairman of the Board or a person entrusted by him at the meeting 
before the attendance of the proxy with at least the following particulars;

If after one hour from the time fixed for shareholder meeting, the number of shareholder present is insufficient  
to form a quorum as specified, if such shareholder meeting was convened at the request of shareholders, it shall be 
canceled. If such shareholder meeting was not convened at the request of shareholders, the meeting shall be called 
again and, in this latter case, notice calling for the meeting shall be sent to shareholders no less than seven (7) days 
before the date of the meeting. In the latter meeting, aquorum is not compulsory.

The resolutions of the shareholders meeting shall be passed by the following votes:

A. 34

A. 35

A. 36

A. 39

the total number of shares held by grantor,
the name of the proxy,
clear identification of the particular meeting for which the proxy is intended.

In an ordinary circumstance, the majority vote of shareholders who attend the meeting and cast their votes.  
In case of the tie vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
In the following circumstances, a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of  
shareholders who attend the meeting and have right to vote:

(1) 
(2) 
(3)

(1) 
 
(2)

the sale or transfer of the whole or important parts of the business of the Company to other persons;
the purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the 
Company;
the making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a lease of the whole 
or important parts of the business of the Company, the assignment of the management of the business 
of the Company to any other persons, or the amalgamation of the business with other persons with the 
purpose of profit and loss sharing.
the amendment or alteration of the Memorandum or Articles of Associations;
the increase or decrease of the Company’s capital; and
the amalgamation, the dissolution, liquidation or winding-up of the Company.

a. 
b. 
 
c. 
 
 
 
d. 
e. 
f.

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 75



Section 7
Payment of dividend and Legal reserve

Section 8
Accounts, Finance, and Audit

No dividend shall be distributed otherwise than out of profits. In theevent the Company still incurs accumulated losses, 
no dividend shall be distributed. 

The Board of Directors may pay interim dividends to the shareholders from time to time if it determines that the profits 
of the Company justify such payment. After the dividends have been paid, such dividend payment shall be reported 
to the shareholders at the next meeting of shareholders.

The Company shall allocate not less than five (5) percent of its annual net profit less the total of any accumulated losses 
brought forward, to a reserve until such time as the reserve reaches an amount of notless than ten (10) percent of the 
registered capital. The Board of Directors may also ask the shareholders meeting to approve other reserves for purpose 
ofthe Company’s business operations.

The Board of Directors shall arrange for preparation of the Balance Sheet and the Statement of income as of the end of 
the accounting period of the company, and shall submit the same to the Shareholders Meeting at the Annual General 
Meeting to consider approving the Balance Sheet and the Statement of Income, which have been considered by the 
Audit Committee and audited by the Certified Public Accountant.

The Company’s auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders. Retiring auditors may 
be re-appointed for a further term. Auditors’ remuneration shall be established by a resolution of the annual general 
meeting of shareholders.

The auditor has the duty to attend every meeting of shareholders at which the balance sheet, the profit and loss  
statement, and the issues concerning the accounts of the Company are to be considered in order to explain the auditing 
to the shareholders. The Company shall also deliver to the auditor the reports and documents of the Company that 
are to be received by the shareholders at that meeting of shareholders.

The Board of Directors shall deliver the following documents to the shareholders together with the notice calling for 
an annual general meeting of shareholders, 

The auditor shall not be a director, staff, employee, or person holding any position in the company.

Payment of dividends shall be made within one month from the date of the meeting of shareholders or the date of the 
pertinent resolution. Written notice of dividends shall be sent to the shareholders and notice of payment of dividends 
shall be published in a local newspaperfor three (3) consecutive days.

After the approval for the meeting of shareholders, the Company may transfer other reserves fund, legal reserve fund 
and premium reserve fund to compensate for accumulated loses of the company.

In case where the shares of the Company have not yet been completely sold up to the number of shares  
registered or where the Company has already registered an increase in capital, the Company may pay the dividends, 
in whole or in part, by issuing new ordinary shares to the shareholders, provided it has received the approval of the 
meeting of shareholders.

A. 47

A. 48

A. 49

A. 52

A. 55

A. 58

A. 53

A. 56

Dividend shall be distributed equally for each share according to the number of shares.

Copies of the audited balance sheet and the statement of income, including the auditor ’s report. 
Annual report of the board of directors.

(1) 
(2)
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Attachment 13
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