
 
บรษิทั ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากดั (มหาชน) 

ส ำนกังำนใหญ่: 53/1 หมูท่ี ่4 ถนนกำญจนำภิเษก  

ต ำบลบำงแมน่ำง อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี11140 

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

เลขทะเบียนบรษิทั : 0107559000451 

 

ท่ี TPLAS 005/2564 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

เร ื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

เรยีน กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามที่บรษัิท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ได้แจ้งก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิ

เดนซ์ เลขท่ี 8/8 ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ีประเทศไทย นั้น 

 สืบเนื ่องจากสถานการณ ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน ่า 2019 (COVID-19) บรษิ ัทฯ จ ึงให้

ความส าคัญในการก าหนดมาตรการตรวจคัดกรองผู้ที่มาเข้าร่วมการประชุมอย่างเข้มงวด อันถือเป็นความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่วนรวม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกัน

ความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนี้ 

1. บรษิัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นแก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง ท้ังนี้ เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บรษัิทฯ 

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรอืเร ื่องอื่นๆ ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง

ดังต่อไปนี้ 

ทางไปรษณีย์ 

ถึง ส านักเลขานุการบรษัิท 

บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) 

53/1 หมู่ท่ี 4 ถนนกาญจนาภิเษก 

ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ 

จังหวัดนนทบุร ี11140 

ทางโทรศัพท์ / โทรสาร 

02-191-8288-89 / 02-191-2890 

 

ทางอีเมล์ 

Nuttpat.ph@tpic.co.th 

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าประชุมด้วยตนเอง บรษิัทฯ ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติของบรษิัทฯ และการ

เตรยีมตัวของท่านผู้ถือหุ้นเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ

บรษัิทฯ ดังนี้ 

2.1 บรษัิทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนต้ังแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

mailto:Nuttpat.ph@tpic.co.th
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2.2 บรษัิทฯ จะมีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิส าหรับผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมทุกท่านบรเิวณหน้าทางเข้าที่ประชุม

ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าพื้นที่ประชุมส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัด

กรอง หรอืมีอาการและลักษณะต้องสงสัย อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 มีไข้ (มีอุณหภูมิร่างกายต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป) 

 มีอาการไอ ไอแห้ง เจ็บคอ มีน ้ามูก หอบเหนื่อย หรอื มีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ 

ในกรณีท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและไม่ผ่านการคัดกรอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษัิทฯ 

เข้าร่วมประชุมแทนได้ 

2.3 บรษัิทฯ จะมีจุดลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารลงทะเบียน โดยก าหนดให้เว้นระยะในการต่อแถวอย่างน้อย 1.5 

เมตร 

2.4 บรษัิทฯ จะจัดเตรยีมจุดล้างมือหรอืเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นล้างมือด้วยสบู่หรอืเจล

แอลกอฮอล์ก่อนและหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม 

2.5 บรษัิทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ผ่านการคัดกรองและการลงทะเบียน ให้ปฏิบัติตามค าแนะน า

ของบรษัิทฯ ดังนี้ 

 กรุณานั่งในท่ีพ้ืนท่ีของห้องประชุมท่ีบรษัิทฯ ได้จัดไว้ให้ โดยเว้นระยะห่างระหว่างท่ีนั่งอย่างน้อย 1.5 เมตร 

 กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

 กรุณาล้างมือด้วยสบู่หรอืเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ท่ีบรษัิทฯ ได้จัดเตรยีมไว้ 

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสบรเิวณใบหน้า ได้แก่ ตา จมูก ปาก เป็นต้น ด้วยมือท่ียังไม่ได้ล้างโดยไม่จ าเป็น 

 หลักเลี่ยงการใช้หรอืสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน 

 หากมีไข้ ไอ น ้ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้นทันทีและติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิให้เจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ ในการส่งผู้ถือหุ้นกลับไปรักษาตัวท่ี

บ้าน ท่ีพัก หรอืโรงพยาบาล ตามแต่กรณี 

3. บรษัิทฯ จะแจกอาหารว่างท่ีเตรยีมไว้ส าหรับท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และผู้ท่ีบรษัิทฯ เชิญเข้าร่วมประชุม 

เพ่ือน ากลับไปรับประทานภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นเท่านั้น 

บรษัิทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี 

เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

 จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ 

กรรมการผู้จัดการ 

บรษัิท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 


