
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564
บร�ษัท ไทยอ�ตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)



1.

2.

ผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�อยู้่�ในกลุ่้�มเส่ี่�ยู่ง เช่�น เพ่ิ่�งเดิ่นที่างไป-กลุ่ับจากประเที่ศกลุ่้�มเส่ี่�ยู่ง หุ้รอืม่อาการเก่�ยู่วกับที่างเดิ่นหุ้ายู่ใจ สี่ามารถืมอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�อื�นหุ้รอื

กรรมการอ่สี่ระของบรษัิัที่เข�าร�วมประช้่ม โดิยู่สี่�งมาท่ี่�สี่ำานักเลุ่ขาน้การบรษัิัที่ ตามท่ี่�อยู้่�ของบรษัิัที่ดัิงน่�

จึงเรยีู่นมาเพืิ่�อที่ราบแลุ่ะขอความร�วมมือในการปฏ่ิบัต่ตามมาตรการดัิงกลุ่�าวอยู่�างเคร�งครัดิ

บรษัิัที่จะดิำาเน่นการคัดิกรองพิ่ร�อมทัี่�งอ้ปกรณ์์ต�างๆ บรเิวณ์ดิ�านหุ้น�าหุ้�องประช้่ม กรณ่์ท่ี่�พิ่บผู้้�ม่ความเส่ี่�ยู่งต�องขอสี่งวนส่ี่ที่ธ่ิ์�ในการเข�าไปในหุ้�อง

ประช้่ม โดิยู่ที่�านสี่ามารถืมอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�อื�นหุ้รอืกรรมการอ่สี่ระของบรษัิัที่เข�าร�วมประช้่มแที่นไดิ�

บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น) 

(สี่�งถึืง เลุ่ขาน้การบรษัิัที่) 

เลุ่ขท่ี่� 53/1 หุ้ม้� 4 ถืนนกาญจนาภ่ิเษัก

ตำาบลุ่บางแม�นาง อำาเภิอบางใหุ้ญ�

จังหุ้วัดินนที่บ้ร ี11140

กรณ่์การแพิ่ร�ระบาดิของไวรัสี่โคโรนาสี่ายู่พัิ่นธ์้ิ์ใหุ้ม� 2019 ตามท่ี่�ม่การแพิ่ร�ระบาดิของไวรัสี่โคโรนาสี่ายู่พัิ่นธ์้ิ์ใหุ้ม� 2019 (COVID-19) บรษัิัที่ม่ความหุ้�วงใยู่

ต�อสี่ถืานการณ์์ดัิงกลุ่�าว จึงขอแจ�งใหุ้�ที่ราบถึืงแนวที่างปฏ่ิบัต่ ดัิงน่�

แนวทางปฏิิบััติิตินสำำาหรัับัผู้้�เข้�าร่ัวมปรัะชุุม
กรัณีีการัแพร่ัรัะบัาดข้องไวรััสำโคโรันาสำายพันธุุ์�ใหม่ 2019

1.

2.

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

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.



วันท่ี่� 31 ม่นาคม 2564

เร ื�อง

เรยีู่น

ส่ี่�งท่ี่�สี่�งมาดิ�วยู่

กำาหุ้นดิการประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาป ี2564

ที่�านผู้้�ถืือหุ้้�น บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)

1. แบบฟอร์มลุ่งที่ะเบ่ยู่น (ต�องนำามาในวันประช้่ม)

2. สี่ำาเนารายู่งานการประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2563

3. รายู่งานประจำาป ี2563 (ในร้ปแบบ QR Code)

4. หุ้ลัุ่กเกณ์ฑ์์แลุ่ะนโยู่บายู่การจัดิสี่รรกำาไรจากผู้ลุ่การดิำาเน่นงานแลุ่ะการจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่

5. รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิของผู้้�ท่ี่�ไดิ�รับการเสี่นอชื่�อเพืิ่�อเลืุ่อกตั�งเป็นกรรมการบรษัิัที่ 

6. รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิของกรรมการท่ี่�ไดิ�รับการแต�งตั�งแที่นกรรมการท่ี่�ลุ่าออก

7. รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิของค�าตอบแที่นกรรมการแลุ่ะกรรมการช้่ดิยู่�อยู่

8. รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิของผู้้�สี่อบบัญช่่แลุ่ะค�าตอบแที่นประจำาปี 2564

9. หุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะแบบ ข.

10. คำาช่่�แจงวธ่ิิ์มอบฉัันที่ะ การลุ่งที่ะเบ่ยู่น แลุ่ะหุ้ลัุ่กฐานท่ี่�ต�องนำามาแสี่ดิงในวันประช้่ม

11. ข�อม้ลุ่ของกรรมการ (ผู้้�รับมอบฉัันที่ะจากผู้้�ถืือหุ้้�น)

12. คำาน่ยู่ามกรรมการอ่สี่ระ

13. ข�อบังคับของบรษัิัที่ท่ี่�เก่�ยู่วกับการประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�น

14. แผู้นท่ี่�ของสี่ถืานท่ี่�ประช้่ม

 ดิ�วยู่ท่ี่�ประช้่มคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ของ บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น) (“บรษัิัที่”) ครั�งท่ี่� 1/2564 เมื�อวันท่ี่� 

24 ก้มภิาพัิ่นธ์ิ์ 2564 ม่มต่ใหุ้�จัดิการประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2564 ในวันท่ี่� 8 เมษัายู่น 2564 เวลุ่า เวลุ่า 10.00 น. ณ์ หุ้�องแอลุ่แพิ่คคา บอลุ่ร้ม 

โรงแรมเวสี่ต์เกต เรสี่ซ่ิเดินซ์ิ เลุ่ขท่ี่� 8/8 ตำาบลุ่บางม�วง อำาเภิอบางใหุ้ญ� จังหุ้วัดินนที่บ้ร ีประเที่ศไที่ยู่ ตามระเบ่ยู่บวาระการประช้่ม ดัิงน่�

ข�อเที่็จจรงิแลุ่ะเหุ้ต้ผู้ลุ่ การประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2563 ไดิ�จัดิใหุ้�ม่ขึ�นในวันท่ี่� 17 ม่ถ้ืนายู่น 2563 โดิยู่ม่สี่ำาเนารายู่งานการประช้่ม

สี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี ซึิ�งบรษัิัที่ฯ ไดิ�จัดิที่ำาแลุ่�วเสี่ร็จภิายู่ใน 14 วัน สี่�งมาพิ่ร�อมกับหุ้นังสืี่อเช่่ญประช้่มใหุ้�กับผู้้�ถืือหุ้้�นท้ี่กคนแลุ่�ว ตามรายู่

ลุ่ะเอ่ยู่ดิในเอกสี่ารแนบ 2

ข�อเที่็จจรงิแลุ่ะเหุ้ต้ผู้ลุ่ รายู่งานผู้ลุ่การดิำาเน่นงานของบรษัิัที่ฯ ประจำาปี 2563 ดัิงปรากฏิในรายู่งานประจำาปีแลุ่ะงบการเง่นของบรษัิัที่ฯ 

ในร้ปแบบ QR Code ท่ี่�ไดิ�จัดิสี่�งมาพิ่ร�อมกับหุ้นังสืี่อเช่่ญประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2564 พิ่อสี่ร้ปไดิ�ดัิงน่�

ความเห็ุ้นคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ คณ์ะกรรมการบรษัิัที่พ่ิ่จารณ์าแลุ่�วเห็ุ้นว�ารายู่งานการประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2563 ไดิ�ม่การบันทึี่ก

รายู่งานอยู่�างถ้ืกต�องแลุ่ะสี่มบ้รณ์์ จึงเห็ุ้นสี่มควรเสี่นอใหุ้�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�น เพืิ่�อพ่ิ่จารณ์ารับรองรายู่งานการประช้่มดัิงกลุ่�าว

1. พ่ิ่จารณ์ารับรองรายู่งานการประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2563 เมื�อวันท่ี่� 17 ม่ถ้ืนายู่น 2563 (เอกสี่ารแนบ 2)

2. รับที่ราบผู้ลุ่การดิำาเน่นงานของบรษัิัที่ประจำาป ี2563

การลุ่งมต่ วาระน่�ต�องผู้�านมต่อน้มัต่ดิ�วยู่คะแนนเส่ี่ยู่งข�างมากของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มาประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

รายู่การ

-  รวมส่ี่นที่รัพิ่ย์ู่

-  รวมสี่�วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

-  รายู่ไดิ�รวม

-  กำาไรต�อหุ้้�นขั�นพืิ่�นฐาน (บาที่/หุ้้�น)

-  รวมหุ้น่�ส่ี่น

-  รายู่ไดิ�จากการขายู่

-  กำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์

ป ี2563 (บาที่)

373,733,972

311,584,828

473,882,194

0.128

62,149,144 50,811,658

469,712,966 506,440,537

34,592,491

ป ี2562 (บาที่)

353,792,535

302,980,877

513,059,515

0.123

33,306,705

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำากัด (มหาชน) 1



ความเห็ุ้นคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ คณ์ะกรรมการบรษัิัที่พ่ิ่จารณ์าแลุ่�วเห็ุ้นสี่มควรใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นไดิ�รับที่ราบผู้ลุ่การดิำาเน่นงานประจำาปี 2563 แลุ่ะ

ฐานะที่างการเง่น ณ์ วันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2563

การลุ่งมต่ วาระน่�ไม�ต�องไดิ�รับการลุ่งคะแนนเส่ี่ยู่งจากผู้้�ถืือหุ้้�น เพิ่ราะเป็นวาระเพืิ่�อที่ราบ

การลุ่งมต่ วาระน่�ต�องผู้�านมต่อน้มัต่ดิ�วยู่คะแนนเส่ี่ยู่งข�างมากของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มาประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

ข�อเท็ี่จจรงิแลุ่ะเหุ้ต้ผู้ลุ่ งบแสี่ดิงฐานะการเง่นแลุ่ะงบกำาไรขาดิท้ี่นเบ็ดิเสี่ร็จสี่ำาหุ้รับปีส่ี่�นส้ี่ดิวันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2563 โดิยู่ไดิ�จัดิที่ำาขึ�นตามหุ้ลัุ่ก

การบัญช่่ทัี่�วไปแลุ่ะผู้�านการตรวจสี่อบโดิยู่ผู้้�สี่อบบัญช่่รับอน้ญาต แลุ่ะไดิ�ผู้�านการพ่ิ่จารณ์าจากคณ์ะกรรมการตรวจสี่อบแลุ่ะคณ์ะกรรมการ

บรษัิัที่ตามลุ่ำาดัิบแลุ่�ว เพืิ่�อเสี่นอต�อท่ี่�ประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2564 พ่ิ่จารณ์าอน้มัต่

ข�อเท็ี่จจรงิแลุ่ะเหุ้ต้ผู้ลุ่ ตามข�อบังคับของบรษัิัที่ฯ ข�อ 49 “บรษัิัที่ต�องจัดิสี่รรกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ประจำาปีสี่�วนหุ้นึ�งไว�เป็นท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่ ไม�น�อยู่

กว�าร�อยู่ลุ่ะหุ้�า (5) ของกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ประจำาปี หัุ้กดิ�วยู่ยู่อดิเง่นขาดิท้ี่นสี่ะสี่มยู่กมา (ถื�าม่) จนกว�าท้ี่นสี่ำารองน่�จะม่จำานวนไม�น�อยู่กว�าร�อยู่ลุ่ะส่ี่บ (10) 

ของท้ี่นจดิที่ะเบ่ยู่น" แลุ่ะบรษัิัที่ฯม่นโยู่บายู่การจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ใหุ้�แก�ผู้้�ถืือหุ้้�นไม�น�อยู่กว�าร�อยู่ลุ่ะสี่ามส่ี่บ (30) ของกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์หุ้ลัุ่งหัุ้กภิาษ่ัเง่นไดิ�แลุ่ะ

สี่ำารองตามกฎหุ้มายู่แลุ่ะเง่นสี่ำารองอื�นๆ (ถื�าม่) ในแต�ลุ่ะปี

ความเห็ุ้นคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ คณ์ะกรรมการบรษัิัที่พ่ิ่จารณ์าแลุ่�วเห็ุ้นว�า บรษัิัที่ฯ ม่รายู่งานที่างการเง่นท่ี่�ถ้ืกต�องแลุ่ะเป็นธิ์รรม สี่ามารถืสี่ะที่�อน

ผู้ลุ่ประกอบการบรษัิัที่ฯ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2563 ไดิ�อยู่�างแที่�จรงิแลุ่ะสี่มเหุ้ต้สี่มผู้ลุ่ จึงเห็ุ้นสี่มควรเสี่นอใหุ้�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นเพืิ่�อพ่ิ่จารณ์า

อน้มัต่งบการเง่นประจำาปขีองบรษัิัที่ฯ ส่ี่�นส้ี่ดิ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2563

ความเหุ้็นคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ คณ์ะกรรมการบรษัิัที่พ่ิ่จารณ์าแลุ่�วเหุ้็นว�า ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นสี่มควรท่ี่�จะอน้มัต่การจัดิสี่รรกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์เพืิ่�อสี่ำารอง

ตามกฎหุ้มายู่เนื�องจากท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่ของบรษัิัที่ฯ ยัู่งไม�ครบตามข�อบังคับของบรษัิัที่ฯ แลุ่ะคณ์ะกรรมการบรษัิัที่พ่ิ่จารณ์าแลุ่�วเห็ุ้นว�า

บรษัิัที่ฯ ม่กำาไรเพ่ิ่ยู่งพิ่อท่ี่�จะจ�ายู่ปันผู้ลุ่ จึงเห็ุ้นสี่มควรเสี่นอใหุ้�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นพ่ิ่จารณ์าอน้มัต่จ�ายู่ปันผู้ลุ่ตามมต่ท่ี่�เสี่นอไว� โดิยู่ม่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิดัิง

ต�อไปน่� คือ

บรษัิัที่ฯ จะจัดิสี่รรกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ประจำาปีจำานวน 1,740,000 บาที่เป็นท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่ (ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ 5.03 ของกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ประจำา

ปีจำานวน 34,592,491 บาที่) เนื�องจากบรษัิัที่ฯ ยัู่งม่ท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่ไม�ครบตามท่ี่�ระบ้ไว�ในข�อบังคับของบรษัิัที่ฯ โดิยู่ ณ์ ส่ี่�นป ี

2563 บรษัิัที่ฯ ม่ท้ี่นจดิที่ะเบ่ยู่น 135,000,000 บาที่ แลุ่ะม่ท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่จำานวน 8,450,000 บาที่ ค่ดิเป็นอัตราร�อยู่ลุ่ะ 6.26 

ของท้ี่นจดิที่ะเบ่ยู่น

บรษัิัที่ฯ จะที่ำาการจ�ายู่ปันผู้ลุ่เป็นเง่นในอัตรา 0.10 บาที่ต�อหุ้้�น รวมเป็นจำานวนเง่นปันผู้ลุ่ทัี่�งหุ้มดิท่ี่�บรษัิัที่ฯ จะต�องจ�ายู่เที่�ากับ 

27,000,000 บาที่ ซึิ�งในการจ�ายู่ปันผู้ลุ่ บรษัิัที่ฯ จะที่ำาการหัุ้กภิาษ่ั ณ์ ท่ี่�จ�ายู่ในปันผู้ลุ่ดัิงกลุ่�าวในอัตราร�อยู่ลุ่ะ 10 ดัิงนั�น จำานวนภิาษ่ัท่ี่�จะ

ถ้ืกหัุ้กไว�ค่ดิเป็นจำานวน 0.01 บาที่ต�อหุ้้�น โดิยู่จำานวนเง่นปันผู้ลุ่ท่ี่�ผู้้�ถืือหุ้้�นจะไดิ�รับหุ้ลัุ่งหัุ้กภิาษ่ั ณ์ ท่ี่�จ�ายู่แลุ่�ว จะเที่�ากับ 0.09 บาที่ต�อหุ้้�น 

โดิยู่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิการจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่เปรยีู่บเท่ี่ยู่บกับปีท่ี่�ผู้�านมา ม่ดัิงน่�

4.1

4.2

จากผู้ลุ่การดิำาเน่นงานของบรษัิัที่ฯ ในปี 2563 บรษัิัที่ฯ ม่กำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์จากงบการเง่นจำานวน 34,592,491 บาที่ ค่ดิเป็นกำาไรต�อหุ้้�นขั�นพืิ่�นฐาน

 0.128 บาที่ต�อหุ้้�น ดัิงนั�น จึงเห็ุ้นสี่มควรเสี่นอใหุ้�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นเพืิ่�อพ่ิ่จารณ์าอน้มัต่การจัดิสี่รรเง่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่แลุ่ะการจ�ายู่ปันผู้ลุ่

ประจำาป ี2563 จากกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ประจำาปดัีิงกลุ่�าว

3. พ่ิ่จารณ์าอน้มัต่งบการเง่นประจำาป ี2563 ส่ี่�นส้ี่ดิวันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2563 (เอกสี่ารแนบ 3)

4. พ่ิ่จารณ์าอน้มัต่การจัดิสี่รรกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์เพืิ่�อเป็นท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่แลุ่ะการจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ประจำาปี 2563  (เอกสี่ารแนบ 4)

รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิการจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่

1.  จำานวนหุ้้�นท่ี่�จำาหุ้น�ายู่ไดิ�ทัี่�งหุ้มดิ (หุ้้�น)

3.  อัตราการจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ (บาที่ต�อหุ้้�น)

-  เง่นปันผู้ลุ่ประจำาปี

5.  ร�อยู่ลุ่ะของกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ (%)

2.  กำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ (บาที่)

-  เง่นปันผู้ลุ่ระหุ้ว�างกาลุ่

4.  จำานวนเง่นปันผู้ลุ่จ�ายู่ทัี่�งหุ้มดิ (บาที่)

6.  กำาไรต�อหุ้้�นขั�นพืิ่�นฐาน (บาที่ต�อหุ้้�น)

ป ี2563 (ปท่ีี่�เสี่นอ)

270,000,000

0.10

78.05

0.128

34,592,491 33,306,705

- 0.10

27,000,000

ป ี2562 (ปท่ีี่�ผู้�านมา)

270,000,000

-

80.34

0.123

27,000,000

บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)2



การลุ่งมต่ วาระน่�ต�องผู้�านมต่อน้มัต่ดิ�วยู่คะแนนเส่ี่ยู่งข�างมากของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มาประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

การลุ่งมต่ วาระน่�ต�องผู้�านมต่อน้มัต่ดิ�วยู่คะแนนเส่ี่ยู่งข�างมากของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มาประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

หุ้มายู่เหุ้ต้ : การจ�ายู่ปันผู้ลุ่น่� เป็นไปตามนโยู่บายู่การจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ของบรษัิัที่ฯ อยู่�างไรก็ตาม ส่ี่ที่ธ่ิ์ในการรับเง่นปันผู้ลุ่ดัิงกลุ่�าว ยัู่งไม�ม่ความ

แน�นอน เนื�องจากต�องรอการอน้มัต่จากท่ี่�ประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2564

อนึ�งผู้้�ถืือหุ้้�นประเภิที่บ้คคลุ่ธิ์รรมดิาท่ี่�ไดิ�รับเง่นปันผู้ลุ่จากบรษัิัที่ฯ สี่ามารถืขอเครดิ่ตภิาษ่ัเง่นปันผู้ลุ่คืนไดิ� ตามหุ้ลุ่ักเกณ์ฑ์์ท่ี่�ประมวลุ่รัษัฎากร

มาตรา 47 ที่วกิำาหุ้นดิ ในสี่�วนท่ี่�บรษัิัที่ฯ จ�ายู่จากกำาไรท่ี่�บรษัิัที่ฯ ไดิ�เส่ี่ยู่ภิาษ่ัเง่นไดิ�ในอัตราร�อยู่ลุ่ะยู่่�ส่ี่บ (20) ของกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ เครด่ิตภิาษ่ัเง่นปันผู้ลุ่

เที่�ากับเง่นปันผู้ลุ่ค้ณ์ยู่่�ส่ี่บสี่�วนแปดิส่ี่บ (20/80)

ข�อเท็ี่จจรงิแลุ่ะเหุ้ต้ผู้ลุ่ ตามพิ่ระราช่บัญญัต่บรษัิัที่มหุ้าช่นจำากัดิแลุ่ะข�อบังคับของบรษัิัที่ฯ ข�อ 18 กำาหุ้นดิใหุ้�ในการประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นสี่ามัญประจำา

ปท้ีี่กครั�ง ใหุ้�กรรมการออกจากตำาแหุ้น�งหุ้นึ�งในสี่าม (1/3) เป็นอัตรา ถื�าจำานวนกรรมการท่ี่�จะแบ�งออกใหุ้�ตรงเป็นสี่าม (3) สี่�วนไม�ไดิ�ก็ใหุ้�ออกโดิยู่

จำานวนใกลุ่�ท่ี่�ส้ี่ดิกับสี่�วนหุ้นึ�งในสี่าม (1/3) กรรมการท่ี่�ออกตามวาระนั�นอาจถ้ืกเลืุ่อกเข�ามาดิำารงตำาแหุ้น�งใหุ้ม�ไดิ� โดิยู่กรรมการท่ี่�ต�องออกจาก

ตำาแหุ้น�งตามวาระในป ี2564 ไดิ�แก�

ข�อเท็ี่จจรงิแลุ่ะเหุ้ต้ผู้ลุ่ เนื�องจากนายู่ ปิยู่ศักด่ิ� ภ้ิม่จ่ตร แจ�งความประสี่งค์ลุ่าออกจากตำาแหุ้น�งกรรมการอ่สี่ระ กรรมการตรวจสี่อบ ประธิ์าน

กรรมการบรหิุ้ารความเส่ี่�ยู่ง กรรมการสี่รรหุ้าแลุ่ะพ่ิ่จารณ์าค�าตอบแที่น เนื�องจากม่ภิารก่จสี่�วนตัวหุ้ลุ่ายู่ประการ โดิยู่ใหุ้�ม่ผู้ลุ่ตั�งแต�วันท่ี่� 

25 ก้มภิาพัิ่นธ์ิ์ 2564 เป็นต�นไป

ความเห็ุ้นคณ์ะกรรมการบรษัิัที่  คณ์ะกรรมการบรษัิัที่ (โดิยู่ไม�รวมกรรมการท่ี่�ม่สี่�วนไดิ�เส่ี่ยู่) ไดิ�พ่ิ่จารณ์าอยู่�างรอบคอบแลุ่�ว ม่ความเห็ุ้นว�า 

การดิำารงตำาแหุ้น�งกรรมการบรษัิัที่ของทัี่�ง 4 ที่�าน ยัู่งไม�ม่ที่�านใดิท่ี่�ดิำารงตำาแหุ้น�งเก่นกว�า 9 ปี รวมทัี่�งยัู่งม่ค้ณ์สี่มบัต่เหุ้มาะสี่มกับการประกอบ

ธ้ิ์รก่จของบรษัิัที่ แลุ่ะไม�ม่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่�านใดิเสี่นอชื่�อกรรมการเพ่ิ่�มเต่มเพืิ่�อพ่ิ่จารณ์า จึงเห็ุ้นสี่มควรใหุ้�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นเลืุ่อกตั�งกรรมการทัี่�ง 4 ที่�าน

กลัุ่บเข�าเป็นกรรมการต�ออ่กวาระหุ้นึ�ง

โดิยู่กำาหุ้นดิวันบันทึี่กรายู่ชื่�อผู้้�ถืือหุ้้�นเพืิ่�อส่ี่ที่ธ่ิ์ในการรับเง่นปันผู้ลุ่ (Record Date) ในวันท่ี่� 23 เมษัายู่น 2564 แลุ่ะกำาหุ้นดิจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ในวัน

ท่ี่� 7 พิ่ฤษัภิาคม 2564

ทัี่�งน่� บรษัิัที่ฯ ไดิ�เปิดิโอกาสี่ใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นสี่ามารถืเสี่นอรายู่ชื่�อบ้คคลุ่เพืิ่�อพ่ิ่จารณ์าเข�ารับการสี่รรหุ้าเป็นกรรมการในการประช้่มสี่ามัญประจำาปี

ผู้้�ถืือหุ้้�นครั�งน่� โดิยู่ไดิ�กำาหุ้นดิระยู่ะเวลุ่าการเสี่นอรายู่ชื่�อดัิงกลุ่�าวตั�งแต�วันท่ี่� 1 ธัิ์นวาคม 2563 ถึืงวันท่ี่� 31 มกราคม 2564 โดิยู่ไดิ�กำาหุ้นดิหุ้ลัุ่ก

เกณ์ฑ์์ในการเสี่นอชื่�อดัิงกลุ่�าวไว�บนเว็บไซิต์ของบรษัิัที่ฯ แต�ปรากฏิว�า ไม�ม่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่�านใดิเสี่นอรายู่ชื่�อบ้คคลุ่เข�ารับการสี่รรหุ้าเป็นกรรมการ

ของบรษัิัที่ฯ

นอกจากน่� คณ์ะกรรมการสี่รรหุ้าแลุ่ะพ่ิ่จารณ์าค�าตอบแที่นพ่ิ่จารณ์าแลุ่�วเห็ุ้นว�า กรรมการทัี่�ง 4 ที่�าน ไดิ�แก� นายู่ ธ่ิ์ระชั่ยู่ ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่ นาง พ้ิ่นส่ี่น 

ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่ นาง พัิ่ช่ร ีฉััตรแก�วบรบ้ิรณ์์ แลุ่ะ นายู่ ณั์ฐว้ฒ่ิ ปณ้์ณ์เสี่ถ่ืยู่ร ปฏ่ิบัต่หุ้น�าท่ี่�ดิ�วยู่ความเส่ี่ยู่สี่ลุ่ะแลุ่ะดิ�วยู่ความรอบคอบ ใหุ้�คำาแนะนำาอัน

เป็นประโยู่ช่น์ต�อบรษัิัที่ฯ แลุ่ะผู้้�ถืือหุ้้�นมาโดิยู่ตลุ่อดิ จึงเห็ุ้นสี่มควรเสี่นอใหุ้�ท่ี่�ประช้่มคณ์ะกรรมการบรษัิัที่พ่ิ่จารณ์าแต�งตั�งกรรมการทัี่�ง 4 ที่�าน

กลัุ่บเข�าดิำารงตำาแหุ้น�งกรรมการต�ออ่กวาระหุ้นึ�ง

อยู่�างไรก็ตาม คณ์ะกรรมการสี่รรหุ้าแลุ่ะพ่ิ่จารณ์าค�าตอบแที่นไดิ�ร�วมกันพ่ิ่จารณ์ากลัุ่�นกรองสี่รรหุ้าบ้คคลุ่ท่ี่�ม่ค้ณ์สี่มบัต่เหุ้มาะสี่มเพืิ่�อดิำารง

ตำาแหุ้น�งกรรมการใหุ้ม�ของบรษัิัที่ฯ โดิยู่ไดิ�พ่ิ่จารณ์าคัดิเลุ่ือกกรรมการใหุ้ม�ตามหุ้ลุ่ักเกณ์ฑ์์แลุ่ะกระบวนการสี่รรหุ้ากรรมการท่ี่�กำาหุ้นดิไว�ของ

บรษัิัที่ฯ แลุ่ะเป็นไปตาม พิ่.ร.บ. บรษัิัที่มหุ้าช่นจำากัดิแลุ่ะประกาศคณ์ะกรรมการกำากับตลุ่าดิท้ี่นท่ี่�เก่�ยู่วข�อง โดิยู่ไดิ�เสี่นอชื่�อนายู่ ปิต่พิ่งศ์ อาช่า

มงคลุ่เป็นกรรมการใหุ้ม�ของบรษัิัที่ฯ เนื�องจากเป็นผู้้�ท่ี่�ม่ค้ณ์สี่มบัต่ครบถื�วนตามหุ้ลัุ่กเกณ์ฑ์์แลุ่ะกระบวนการสี่รรหุ้ากรรมการท่ี่�กำาหุ้นดิไว� แลุ่ะ

เป็นผู้้�ม่ความร้�ความสี่ามารถืซึิ�งจะช่�วยู่สี่นับสี่น้นการดิำาเน่นงานของบรษัิัที่ฯ ในฐานะกรรมการของบรษัิัที่ฯ

1. นายู่ ธ่ิ์ระชั่ยู่ ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่

2. นาง พ้ิ่นส่ี่น ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่

3. นาง พัิ่ช่ร ีฉััตรแก�วบรบ้ิรณ์์ แลุ่ะ

4. นายู่ ณั์ฐว้ฒ่ิ ปณ้์ณ์เสี่ถ่ืยู่ร

5. พ่ิ่จารณ์าอน้มัต่การแต�งตั�งกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�ครบกำาหุ้นดิออกตามวาระ (เอกสี่ารแนบ 5)

6. รับที่ราบการแต�งตั�งกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�ลุ่าออก (เอกสี่ารแนบ 6)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำากัด (มหาชน) 3



ความเห็ุ้นคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ คณ์ะกรรมการบรษัิัที่ฯ ไดิ�พ่ิ่จารณ์าอยู่�างรอบคอบแลุ่�ว ม่มต่แต�งตั�งนายู่ ปิต่พิ่งศ์ อาช่ามงคลุ่ เป็นกรรมการ

อ่สี่ระ กรรมการตรวจสี่อบ ประธิ์านกรรมการบรหิุ้ารความเส่ี่�ยู่ง กรรมการสี่รรหุ้าแลุ่ะพ่ิ่จารณ์าค�าตอบแที่น แที่นนายู่ ปยิู่ศักด่ิ� ภ้ิม่จ่ตร ท่ี่�ลุ่าออก

เพืิ่�อประโยู่ช่น์ในการดิำาเน่นงานของบรษัิัที่ฯ เนื�องจากเป็นผู้้�ม่ความร้�ความสี่ามารถื แลุ่ะม่ประสี่บการณ์์ท่ี่�จะสี่ามารถืช่�วยู่ใหุ้�ธ้ิ์รก่จของบรษัิัที่ฯ 

ก�าวหุ้น�าแลุ่ะประสี่บความสี่ำาเร็จ แลุ่ะเห็ุ้นควรใหุ้�เสี่นอต�อท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นเพืิ่�อรับที่ราบการแต�งตั�งกรรมการดัิงกลุ่�าว

ความเห็ุ้นคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ คณ์ะกรรมการบรษัิัที่พ่ิ่จารณ์าแลุ่�วเห็ุ้นว�า ค�าตอบแที่นท่ี่�ไดิ�รับนั�นม่ความเหุ้มาะสี่มแลุ่�ว เมื�อเปรยีู่บเท่ี่ยู่บกับ

ธ้ิ์รก่จแลุ่ะ/หุ้รอือ้ตสี่าหุ้กรรมประเภิที่เด่ิยู่วกันกับบรษัิัที่ฯแลุ่ะผู้ลุ่การดิำาเน่นงานในปีท่ี่�ผู้�านมา จึงเห็ุ้นสี่มควรเสี่นอใหุ้�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นพ่ิ่จารณ์า

อน้มัต่ค�าตอบแที่นคณ์ะกรรมการแลุ่ะคณ์ะกรรมการช้่ดิยู่�อยู่ประจำาปี 2564 ตามรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิข�างต�น

การลุ่งมต่ วาระน่�ไม�ต�องไดิ�รับการลุ่งคะแนนเส่ี่ยู่งจากผู้้�ถืือหุ้้�น เพิ่ราะเป็นวาระเพืิ่�อที่ราบ

การลุ่งมต่ วาระน่�ต�องผู้�านมต่อน้มัต่ดิ�วยู่คะแนนเส่ี่ยู่งไม�น�อยู่กว�า 2 ใน 3 ของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มาประช้่ม

ค�าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวเง่นของกรรมการ

ค�าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวเง่นของกรรมการ

ข�อเท็ี่จจรงิแลุ่ะเหุ้ต้ผู้ลุ่ ตามข�อบังคับของบรษัิัที่ฯ ข�อ 30 กรรมการม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ไดิ�รับค�าตอบแที่นจากบรษัิัที่ในร้ปของเง่นรางวัลุ่ เบ่�ยู่ประช้่ม บำาเหุ้น็จ 

โบนัสี่ หุ้รอืผู้ลุ่ประโยู่ช่น์ตอบแที่นในลัุ่กษัณ์ะอื�น ตามข�อบังคับหุ้รอืตามท่ี่�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นพ่ิ่จารณ์า 

การกำาหุ้นดิค�าตอบแที่นของคณ์ะกรรมการแลุ่ะคณ์ะกรรมการช้่ดิยู่�อยู่ของบรษัิัที่ฯ ไดิ�ผู้�านการพ่ิ่จารณ์าจากคณ์ะกรรมการสี่รรหุ้าแลุ่ะพ่ิ่จารณ์า

ค�าตอบแที่น โดิยู่ใช่�ฐานข�อม้ลุ่ค�าตอบแที่นกรรมการ จากบรษัิัที่จดิที่ะเบ่ยู่นในปี 2563 ซึิ�งจัดิที่ำาโดิยู่สี่มาคมสี่�งเสี่รมิสี่ถืาบันกรรมการไที่ยู่ร�วม

กับตลุ่าดิหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่แหุ้�งประเที่ศไที่ยู่ เป็นฐานข�อม้ลุ่อ�างอ่งในการพ่ิ่จารณ์าค�าตอบแที่น ซึิ�งค�าตอบแที่นท่ี่�กรรมการไดิ�รับนั�นเหุ้มาะสี่มแลุ่�ว เมื�อ

พ่ิ่จารณ์ากับประสี่บการณ์์ บที่บาที่ หุ้น�าท่ี่�แลุ่ะความรับผู่้ดิช่อบ

คณ์ะกรรมการบรษัิัที่จึงเห็ุ้นสี่มควรเสี่นอใหุ้�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นพ่ิ่จารณ์ากำาหุ้นดิค�าคตอบแที่นกรรมการบรษัิัที่แลุ่ะกรรมการช้่ดิยู่�อยู่ของบรษัิัที่ฯ 

ในวงเง่นรวมไม�เก่น 3,000,000 บาที่ ซึิ�งประกอบดิ�วยู่ ค�าเบ่�ยู่ประช้่ม โดิยู่ม่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิดัิงต�อไปน่�

7. พ่ิ่จารณ์าอน้มัต่กำาหุ้นดิค�าตอบแที่นกรรมการบรษัิัที่แลุ่ะกรรมการช้่ดิยู่�อยู่ประจำาปี 2564 (เอกสี่ารแนบ 7)

ค�าเบ่�ยู่ประช้่ม (บาที่/ครั�ง)ค�าเบ่�ยู่ประช้่ม (บาที่/ครั�ง) เพ่ิ่�ม / ลุ่ดิเพ่ิ่�ม / ลุ่ดิป ี2564 (ปท่ีี่�เสี่นอ)ป ี2564 (ปท่ีี่�เสี่นอ) ป ี2563 (ปท่ีี่�ผู้�านมา)ป ี2563 (ปท่ีี่�ผู้�านมา)

60,000 60,000

- - -

-

25,000 25,000

- - -

-

- - -

30,000 30,000

- - -

-

15,000 15,000

- - -

-

- - -

ประธิ์านกรรมการบรษัิัที่

ประธิ์านกรรมการบรหิุ้ารความเส่ี่�ยู่ง

ประธิ์านกรรมการบรหิุ้าร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่่าตอบแทน

กรรมการบรษัิัที่

กรรมการตรวจสี่อบ

ประธิ์านกรรมการตรวจสี่อบ

กรรมการบรหิุ้ารความเส่ี่�ยู่ง

กรรมการบรหิุ้าร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่่าตอบแทน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500

8,000

1,000

บาที่/วัน

บาที่/ครั�ง

บาที่/ครั�ง

IPD (ผู้้�ปว่ยใน)

อุบัติเหตุ

OPD (ผู้้�ปว่ยนอก)

-

-

-

วงเงินประกันสุขภาพรายบุค่ค่ล ม้ลค่่า

บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)4



ความเหุ้็นคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ คณ์ะกรรมการบรษัิัที่พ่ิ่จารณ์าแลุ่�ว เห็ุ้นสี่มควรใหุ้�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นพ่ิ่จารณ์าอน้มัต่แต�งตั�ง บรษัิัที่ เอ็ม อาร์ 

แอนด์ิ แอสี่โซิซ่ิเอที่ จำากัดิ เป็นผู้้�สี่อบบัญช่่ของบรษัิัที่ฯ ประจำาปี 2564 ซึิ�งม่รายู่ชื่�อผู้้�สี่อบบัญช่่ตามรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิข�างต�น แลุ่ะกำาหุ้นดิค�าตอบแที่น

ผู้้�สี่อบบัญช่่ประจำาป ี2564 เป็นจำานวน 1,900,000 บาที่

การลุ่งมต่ วาระน่�ต�องผู้�านมต่อน้มัต่ดิ�วยู่คะแนนเส่ี่ยู่งข�างมากของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มาประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

รายู่ชื่�อของผู้้�สี่อบบัญช่่ ม่ดัิงน่�

หุ้รอืผู้้�สี่อบบัญช่่ที่�านอื�นภิายู่ในสี่ำานักงานเด่ิยู่วกันแหุ้�งบรษัิัที่ เอ็ม อาร์ แอนด์ิ แอสี่โซิซ่ิเอที่ จำากัดิ

ข�อเท็ี่จจรงิแลุ่ะเหุ้ต้ผู้ลุ่ ในรอบบัญช่่ปี 2563 ผู้้�สี่อบบัญช่่ของบรษัิัที่ฯ ไดิ�แก� นายู่พ่ิ่ศ่ษัฐ์ ช่่วะเรอืงโรจน์ ผู้้�สี่อบบัญช่่รับอน้ญาตเลุ่ขท่ี่� 2803 

บรษัิัที่ เอ็ม อาร์ แอนด์ิ แอสี่โซิซ่ิเอที่ จำากัดิ โดิยู่ม่ค�าตอบแที่นสี่ำาหุ้รับการตรวจสี่อบงบการเง่นประจำาปี 2563 เป็นจำานวนเง่น 1,900,000 บาที่ 

สี่ำาหุ้รับค�าบรกิารอื�นในรอบปบัีญช่่ท่ี่�ผู้�านมา บรษัิัที่ฯ ไม�ม่การจ�ายู่ค�าบรกิารอื�นใหุ้�แก�สี่ำานักงานสี่อบบัญช่่ท่ี่�ผู้้�สี่อบบัญช่่สัี่งกัดิ

นอกจากน่� บรษัิัที่ฯ ไดิ�เปดิิโอกาสี่ใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นไดิ�ใช่�ส่ี่ที่ธ่ิ์ของตนเสี่นอวาระการประช้่มเป็นการลุ่�วงหุ้น�า เพืิ่�อสี่�งเสี่รมิการปฏ่ิบัต่ตามหุ้ลัุ่กการกำากับ

ด้ิแลุ่ก่จการท่ี่�ด่ิ รวมทัี่�งเสี่นอชื่�อบ้คคลุ่เพืิ่�อพ่ิ่จารณ์าเข�ารับการเลืุ่อกตั�งเป็นกรรมการบรษัิัที่ในการประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2564 โดิยู่เปดิิ

โอกาสี่ใหุ้�สี่ามารถืดิำาเน่นการไดิ�ตั�งแต�วันท่ี่� 1 ธัิ์นวาคม 2563 ถึืงวันท่ี่� 31 มกราคม 2564 โดิยู่บรษัิัที่ฯ ไดิ�เผู้ยู่แพิ่ร�หุ้ลัุ่กเกณ์ฑ์์ในเว็บไซิต์ของ

บรษัิัที่ฯ ท่ี่� http://www.tpic.co.th แลุ่ะแจ�งข�าวผู้�านตลุ่าดิหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่แหุ้�งประเที่ศไที่ยู่ แต�ปรากฏิว�า ไม�ม่ผู้้�ถืือหุ้้�นเสี่นอวาระการประช้่มแลุ่ะ

ชื่�อบ้คคลุ่เพืิ่�อเข�ารับการพ่ิ่จารณ์าแต�งตั�งเป็นกรรมการบรษัิัที่

ทัี่�งน่� คณ์ะกรรมการกำากับหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่แลุ่ะตลุ่าดิหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่ไดิ�กำาหุ้นดิหุ้ลัุ่กเกณ์ฑ์์การหุ้ม้นเวยีู่นผู้้�สี่อบบัญช่่ใหุ้ม� โดิยู่กำาหุ้นดิใหุ้�บรษัิัที่จดิที่ะเบ่ยู่น

ต�องหุ้ม้นเวยีู่นผู้้�สี่อบบัญช่่ เมื�อปฏ่ิบัต่หุ้น�าท่ี่�มาแลุ่�ว 7 รอบปีบัญช่่ โดิยู่จะต�องม่การเว�นวรรค 5 รอบปีบัญช่่ จากเด่ิมท่ี่�จะต�องหุ้ม้นเวยีู่นผู้้�สี่อบ

บัญช่่เมื�อปฏ่ิบัต่หุ้น�าท่ี่�มาแลุ่�ว 5 รอบปบัีญช่่ แลุ่ะต�องม่การเว�นวรรค 2 รอบปบัีญช่่ โดิยู่เร ิ�มบังคับใช่�ตั�งแต�วันท่ี่� 1 มกราคม 2562

ตามกฎหุ้มายู่ การขอใหุ้�ท่ี่�ประช้่มพ่ิ่จารณ์าเร ื�องอื�นนอกจากท่ี่�กำาหุ้นดิไว�ในหุ้นังสืี่อนัดิประช้่ม จะกระที่ำาไดิ�โดิยู่ผู้้�ถืือหุ้้�นซึิ�งม่หุ้้�นนับรวมกันไดิ�ไม�

น�อยู่กว�าหุ้นึ�งในสี่าม (1/3) ของจำานวนหุ้้�นท่ี่�จำาหุ้น�ายู่ไดิ�ทัี่�งหุ้มดิ

คณ์ะกรรมการตรวจสี่อบไดิ�พ่ิ่จารณ์าถึืงค้ณ์สี่มบัต่แลุ่ะประสี่บการณ์์ที่ำางานของผู้้�สี่อบบัญช่่ ซึิ�งเห็ุ้นว�า บรษัิัที่ เอ็ม อาร์ แอนด์ิ แอสี่โซิซ่ิเอที่

จำากัดิ เป็นสี่ำานักงานสี่อบบัญช่่ท่ี่�ม่ความเป็นอ่สี่ระ แลุ่ะม่ความเช่่�ยู่วช่าญในการสี่อบบัญช่่ แลุ่ะเมื�อเปรยีู่บเท่ี่ยู่บกับผู้ลุ่การปฏ่ิบัต่หุ้น�าท่ี่�ท่ี่�ด่ิแลุ่�ว 

บรษัิัที่ เอ็ม อาร์ แอนด์ิ แอสี่โซิซ่ิเอที่ จำากัดิ ม่ค�าสี่อบบัญช่่ท่ี่�ม่ความเหุ้มาะสี่ม

โดิยู่ใหุ้�ผู้้�สี่อบบัญช่่คนใดิคนหุ้นึ�งม่อำานาจในการตรวจสี่อบบัญช่่ แลุ่ะแสี่ดิงความเห็ุ้นต�องบการเง่นของบรษัิัที่ฯ ไดิ� ทัี่�งน่� ผู้้�สี่อบบัญช่่ตามรายู่ชื่�อ

ท่ี่�เสี่นอมาน่� ไม�ม่ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์หุ้รอืสี่�วนไดิ�เส่ี่ยู่กับบรษัิัที่ฯ / ผู้้�บรหิุ้าร / ผู้้�ถืือหุ้้�นรายู่ใหุ้ญ� / หุ้รอืผู้้�ท่ี่�เก่�ยู่วข�องกับบ้คคลุ่ดัิงกลุ่�าวแต�อยู่�างใดิ จึงม่

ความเป็นอ่สี่ระในการตรวจสี่อบแลุ่ะแสี่ดิงความเห็ุ้นต�องบการเง่นของบรษัิัที่ฯ ดัิงปรากฏิข�อม้ลุ่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิของผู้้�สี่อบบัญช่่ตามเอกสี่ารแนบ 8

คณ์ะกรรมการบรษัิัที่จึงเห็ุ้นสี่มควรใหุ้�เสี่นอท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นพ่ิ่จารณ์าแต�งตั�ง บรษัิัที่ เอ็ม อาร์ แอนด์ิ แอสี่โซิซ่ิเอที่ จำากัดิ เป็นผู้้�สี่อบบัญช่่ของ

บรษัิัที่ฯ ประจำาป ี2564 โดิยู่กำาหุ้นดิค�าตอบแที่นผู้้�สี่อบบัญช่่ในปี 2564 เป็นจำานวน 1,900,000 บาที่ ซึิ�งเป็นจำานวนเด่ิมเมื�อเท่ี่ยู่บกับปีท่ี่�ผู้�านมา

8. พ่ิ่จารณ์าอน้มัต่แต�งตั�งผู้้�สี่อบบัญช่่ แลุ่ะกำาหุ้นดิค�าตอบแที่นสี่ำาหุ้รับผู้้�สี่อบบัญช่่ประจำาปี 2564 (เอกสี่ารแนบ 8)

9. พ่ิ่จารณ์าเร ื�องอื�นๆ (ถื�าม่)

1,900,000 1,900,000

(ยัู่งไม�สี่ามารถืระบ้ไดิ�) 46,165

ค�าสี่อบบัญช่่

อื�นๆ (เช่�น ค�าเด่ินที่าง ค�าจัดิที่ำาเอกสี่าร)

1.

2.

ค�าตอบแที่นผู้้�สี่อบบัญช่่ (บาที่) 2564 (ปท่ีี่�เสี่นอ) 2563 (ปท่ีี่�ผู้�านมา)

นายู่ พ่ิ่ศ่ษัฐ์ ช่่วะเรอืงโรจน์
(เป็นผู้้�ลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อในงบการเง่นของบรษัิัที่ฯจำานวน 6 ป ี(2558 – 2562))

2803

นายู่ เมธ่ิ์ รัตนศรเีมธิ์า
(ยัู่งไม�เคยู่เป็นผู้้�ลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อในงบการเง่นของบรษัิัที่ฯ)

3425

นายู่ อัครเดิช่ เปลุ่่�ยู่นสี่ก้ลุ่
(ยัู่งไม�เคยู่เป็นผู้้�ลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อในงบการเง่นของบรษัิัที่ฯ)

5389

นางสี่าว กรท่ี่พิ่ย์ู่ วาณ่์ช่วเิศษัก้ลุ่
(ยัู่งไม�เคยู่เป็นผู้้�ลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อในงบการเง่นของบรษัิัที่ฯ)

6947

1.

2.

3.

4.

รายู่นามผู้้�สี่อบบัญช่่ ผู้้�สี่อบบัญช่่รับอน้ญาตเลุ่ขท่ี่�
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อนึ�ง บรษัิัที่ฯ กำาหุ้นดิรายู่ชื่�อผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�ม่ส่ี่ที่ธ่ิ์เข�าร�วมประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�น (Record Date) ในวันท่ี่� 10 ม่นาคม 2564

จึงขอเรยีู่นเช่่ญที่�านผู้้�ถืือหุ้้�นมาร�วมประช้่ม ตามวัน เวลุ่า แลุ่ะสี่ถืานท่ี่�ดัิงกลุ่�าวข�างต�น โดิยู่ขอใหุ้�เตรยีู่มหุ้ลัุ่กฐานท่ี่�ต�องใช่�เพืิ่�อการประช้่ม

ผู้้�ถืือหุ้้�นดัิงม่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิคำาช่่�แจงวธ่ิิ์การมอบฉัันที่ะ การลุ่งที่ะเบ่ยู่นแลุ่ะหุ้ลัุ่กฐานท่ี่�ต�องนำามาแสี่ดิงในวันประช้่มตามท่ี่�จัดิสี่�งมาพิ่ร�อมน่� บรษัิัที่ฯ 

จะดิำาเน่นการประช้่มตามข�อบังคับของบรษัิัที่ฯ ตามรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิในสี่่�งท่ี่�สี่�งมาดิ�วยู่เพืิ่�อใหุ้�การลุ่งที่ะเบ่ยู่นเข�าประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นเป็นไปดิ�วยู่ความ

สี่ะดิวกรวดิเร็วยู่่�งขึ�น จึงใคร�ขอใหุ้�ที่�านผู้้�ถืือหุ้้�น แลุ่ะ/หุ้รอืที่�านผู้้�รับมอบฉัันที่ะ โปรดินำาแบบฟอร์มลุ่งที่ะเบ่ยู่นซึิ�งพ่ิ่มพ์ิ่บาร์โค�ดิไว�แลุ่�ว พิ่ร�อมหุ้ลัุ่ก

ฐานการแสี่ดิงตนในการเข�าร�วมประช้่มมาแสี่ดิงต�อพิ่นักงานลุ่งที่ะเบ่ยู่นในวันประช้่ม

อยู่�างไรก็ตาม บรษัิัที่ฯ ไดิ�ต่ดิตามสี่ถืานการณ์์การแพิ่ร�ระบาดิของไวรัสี่โคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดิยู่ตลุ่อดิ แลุ่ะม่ความหุ้�วงใยู่ในความ

ปลุ่อดิภัิยู่ของผู้้�เข�าร�วมประช้่มท้ี่กที่�าน โดิยู่บรษัิัที่ฯ ม่การจัดิเตรยีู่มการประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นใหุ้�เหุ้มาะสี่มคำานึงถึืงความปลุ่อดิภัิยู่ดิ�านส้ี่ข

อนามัยู่ ดิำาเน่นการตามแนวที่างแลุ่ะคำาแนะนำาท่ี่�สี่�วนราช่การแลุ่ะหุ้น�วยู่งานท่ี่�เก่�ยู่วข�องไดิ�กำาหุ้นดิขึ�นเก่�ยู่วกับการจัดิประช้่มสัี่มมนา การจัดิ

ก่จกรรมท่ี่�ม่ลัุ่กษัณ์ะเป็นการรวมกันของคนหุ้ม้�มาก ซึิ�งเป็นโอกาสี่ท่ี่�ที่ำาใหุ้�การแพิ่ร�ระบาดิเก่ดิขึ�นแลุ่ะกระจายู่ส้ี่�บ้คคลุ่ทัี่�วไปโดิยู่ง�ายู่

เพืิ่�อเป็นการรักษัาส่ี่ที่ธ่ิ์แลุ่ะผู้ลุ่ประโยู่ช่น์ของผู้้�ถืือหุ้้�นในกรณ่์ท่ี่�ผู้้�ถืือหุ้้�นไม�สี่ามารถืเข�าร�วมประช้่มไดิ�แลุ่ะม่ความประสี่งค์จะมอบฉัันที่ะใหุ้�

กรรมการของบรษัิัที่ลุ่งมต่แที่น ผู้้�ถืือหุ้้�นสี่ามารถืเลุ่ือกมอบฉัันที่ะใหุ้�แก�กรรมการของบรษัิัที่ดัิงม่รายู่ชื่�อแลุ่ะข�อม้ลุ่ของกรรมการผู้้�รับมอบ

ฉัันที่ะตามท่ี่�สี่�งมาพิ่ร�อมน่�แลุ่ะสี่�งหุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะดิังกลุ่�าวพิ่ร�อมเอกสี่ารประกอบมายู่ังสี่ำานักเลุ่ขาน้การบรษัิัที่ บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรม

พิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น) เลุ่ขท่ี่� 53/1 หุ้ม้�ท่ี่� 4 ถืนนกาญจนาภ่ิเษัก ตำาบลุ่บางแม�นาง อำาเภิอบางใหุ้ญ� จังหุ้วัดินนที่บ้ร ี 11140 

ก�อนวันท่ี่� 6 เมษัายู่น 2564

ทัี่�งน่� เพืิ่�อใหุ้�ที่�านผู้้�ถืือหุ้้�นไดิ�รับประโยู่ช่น์ส้ี่งส้ี่ดิจากการประช้่มแลุ่ะเป็นประโยู่ช่น์ต�อคณ์ะกรรมการ แลุ่ะฝ่่ายู่บรหิุ้ารในการเตรยีู่มช่่�แจงในวัน

ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�น ที่�านผู้้�ถืือหุ้้�นสี่ามารถืสี่�งคำาถืามลุ่�วงหุ้น�ามายัู่งบรษัิัที่ก�อนวันประช้่ม (ก�อนวันท่ี่� 6 เมษัายู่น 2564) ท่ี่�สี่ำานักเลุ่ขาน้การบรษัิัที่ที่าง 

Email: Nuttapat.ph@tpic.co.th หุ้รอืโที่รสี่าร 02-191-8290

โดิยู่คำาสัี่�งของคณ์ะกรรมการบรษัิัที่

(รศ. ดิร. มนตร ีโสี่คต่ยู่าน้รักษ์ั)

ประธิ์านกรรมการบรษัิัที่

บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)6



March 31, 2021

Shareholders of Thai Plastic Industrial (1994) Public Company LimitedTo:

Enclosure:

Notice of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

1. To consider and approve the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on June 17, 2020 

 (Attachment 2)

2. To acknowledge the operating results of the Company for the year ending 31 December 2020

Facts and reasons: The 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on June 17, 2020 as its copy of minutes of 

the meeting is attached herewith and the Company has not received any request to amend the said minutes.

Facts and reasons: The Company’s Operation Results for the year 2020 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’ opinion: Board of Directors has considered that the minutes of the 2020 Annual General

Meeting of Shareholders 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 the total number of votes of 

shareholders who attend the meeting and cast their votes.

Subject:

Pursuant to the resolutions passed by the Board of Directors’ meeting Thai Plastic Company (1994) Public Company Limited 

(“the Company”) No. 1/2021 on February 24, 2021, please be advised that the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

shall be held on April 8, 2021 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. Registration Form (required to bring on the Meeting day)

2. Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

3. Annual report 2020 (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 new director who was appointed in replacing of resigning director

7. Information of Directors’ and all sub-committees’ remuneration

8. Information of Auditor and their Remuneration Fee for Year 2021

9. Proxy Form B

10. Guidelines for proxy appointment, registration and identification documents required to attend and

  vote in the Annual General Meeting of Shareholders

11. Details of Directors (proxy for shareholders)

12. Definition of Independent Director

13. Company’s Articles of Association which concern with the shareholders’ meeting

14. Map of meeting place

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำากัด (มหาชน) 7



Board of Directors’ opinion: 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 December 31, 2020.

DETAILS

Total Assets

Total Equity

Total Revenue

Earnings per share (THB/share)

Total Liabilities

Sales Revenue

Net Profit

2020 (THB) 2019 (THB)

373,733,972 353,792,535

311,584,828 302,980,877

473,882,194 513,059,515

0.128 0.123

62,149,144 50,811,658

469,712,966 506,440,537

34,592,491 33,306,705

-

-

-

-

-

-

-

3. To consider and approve the Financial Statement for the year ending 31 December 2020 (Attachment 3)

Facts and reasons: The Financial Statements for the year ended December 31, 2020, 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.

Facts and reasons: 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 2020, the Company earned a net profit according to financial statements 

amounting to 34,592,491 THB with 0.128 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 2020 from the net profit 

as mentioned.

Board of Directors’ opinion: Board of Directors has considered that the Company’s financial reports are reasonably 

accurate and fairly reflect the Company’s financial position as at December 31, 2020. Therefore, it is deemed appropriate 

to propose to the Shareholders’ Meeting to approve the financial statements for the year ended December 31, 2020. 

Board of Directors has considered that the Company’s financial reports are reasonably accurate and fairly reflect the 

Company’s financial position as at December 31, 2020. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the Share-

holders’ Meeting to approve the financial statements for the year ended December 31, 2020.

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:

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.

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

4. To consider and approve the allocation of net profits as a legal reserve and the dividend payment for the year 2020 

 (Attachment 4)

บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)8



The company will allocate the net profit for the year 2020 of 1,740,000 THB as a legal reserve (equivalent to 5.03 

percent of the net profit of 34,592,491 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 2020, the Company has a registered capital of 

135,000,000 THB and a legal reserve of 8,450,000 THB or equal to 6.26 percent of the registered capital.

The Company will pay the dividend in cash at the rate of 0.10 THB per share, totaling the dividend payment that 

the Company has to pay 27,000,000 THB. In such dividend payment, 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. The details of dividend payments compared with the previous year are as 

follows:

Moreover, shareholders who are natural person can credit personal income tax of dividend 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 twenty (20) percent for corporate income tax. Therefore, the income tax credit for this 

dividend is equal to the number of dividend multiplied by twenty–eightieth (20/80).

Furthermore, the Board of Directors resolved to propose the shareholders’ meeting to consider the Record Date 

for the right of shareholders to receive the dividend on April 23, 2021 and the dividend payment shall be made on 

May 7, 2021.

Note: Granting the right to receive the dividend of the Company is still uncertain as it is required to be approved by 

the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

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.

4.1

4.2

DETAILS OF DIVIDEND PAYMENT

Total number of shares sold (THB)1.

2.

3.

-

-

4.

6.

5.

Dividends (THB/Share)

Annual dividend payment

Proportion of dividends (%)

Net profit (THB)

Interim dividend payment

Total dividend payment (THB)

Earnings per share (THB/Share)

2020 (PROPOSED YEAR) 2019 (PROPOSED YEAR)

270,000,000 270,000,000

0.10 -

78.05

0.128

80.34

0.123

34,592,491 33,306,705

- 0.10

27,000,000 27,000,000

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 (1/3) shall retire from office. The directors 

who will retire by rotation are:

1. Mr. Teerachai Teerarujinon

2. Mrs. Phoonsin Teerarujinon

3. Mrs. Phatcharee Chatkaewboriboon and

4. Mr. Nuttawut Punnasatian

5. To consider and approve the appointment of new directors to replace those who retire by rotation namely 

 (Attachment 5)
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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 December 1, 2020 till January 31, 2021 and it has 

turned out that no shareholder has nominated any person for election of the Company’s director.

Moreover, The Nomination and Compensation Committees have considered that all four (4) directors which consist 

of Mr. Teerachai Teerarujinon, Mrs. Phoonsin Teerarujinon, Mrs. Phatcharee Chatkaewboriboon, and Mr. Nuttawut 

Punnasatian 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 these four (4) mentioned directors to hold their 

positions for another term.

Board of Directors’ opinion: Board of Directors, excluding the directors with conflict of interest, have deliberately 

considered that all four (4) 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 (4) directors as directors for another term.

Board of Directors’ opinion: Board of Directors has deliberately considered and approved the appointment 

of Mr. Pitipong Archamongkol to be Independent Director, Audit Committee, Chairman of Risk Management 

Committee, and Nomination and Compensation Committee in replacing of Mr. Piyasak Bhumichitra for the benefit of the 

Company’s business operations since he has knowledge and experiences which will enable the progress and success of the 

Company’s business. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the Shareholders’ Meeting to acknowledge the 

appointment of a new director as mentioned above.

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.

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

Facts and reasons: Mr. Piyasak Bhumichitra wished to resign from the Company’s director as the positions of 

Independent Director, Audit Committee, Chairman of Risk Management Committee, and Nomination and 

Compensation Committee because of his personal duties. The resignation was in effect on February 25, 2021.

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.

However, The Nomination and Compensation Committee has deliberately considered qualifications of candidates 

to be nominated as the Company’s new director in accordance with the Company’s nomination policy and criteria, 

the PLCA, and relevant regulations of the Capital Market Supervisory.  However, the Nomination and Compensation 

Committee proposed the appointment of Mr. Pitipong Archamongkol as the Company’s new director since he has full 

qualifications to serve as the director in accordance with the director nomination policy and possesses knowledge and 

capacity, which will be beneficial to the Company’s business operation.

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 2020, 

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.

6. To acknowledge the appointment of a new director in replacing of resigning director (Attachment 6)

7. To consider and approve the determination of directors’ and all sub-committees’ remuneration for the year 2021 

 (Attachment 7)
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Therefore, the Board of Directors deems appropriate to propose to the Shareholders’ Meeting for consideration the 

determination of directors’ and all sub-committees’ remuneration not exceeding a total amount of 3,000,000 THB 

which consists of meeting allowance as the following details;

Board of Directors’ opinion: Board of Directors have deliberately considered that the 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 2021 as per the aforementioned details.

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.

Facts and reasons: In the fiscal year 2020, the Company’s auditor was Mr. Pisit Chiwaruangroch, CPA No. 2803 from 

M.R. & Associates Co., Ltd. The remuneration was 1,900,000 THB for annually auditing the financial statement in 2020 

and the Company has not received other services from auditor’s firm.

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 January 1, 2019. 

8. To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the  determination of the audit fee for the 

 year 2021 (Attachment 8)

Monetary Remuneration

Non-Monetary Remuneration

MEETING ALLOWANCE (THB/MEETING) +/-
2021 

(PROPOSED YEAR)

2020 

(PREVIOUS YEAR)

60,000 60,000

- --

-

25,000 25,000

- --

-

- --

30,000 30,000

- --

-

15,000 15,000

- --

-

- --

Chairman of Board of Director

Chairman of Risk Management Committee

Chairman of Executive Committee

Chairman of Nomination and Compensation

Committee

Directors

Audit Committee

Chairman of Audit Committee

Risk Management Committee

Executive Committee

Nomination and Compensation Committee

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500

8,000

1,000

THB/Day

THB/Time

THB/Time

IPD

Accident

OPD

-

-

-

INDIVIDUAL HEALTH INSURANCE AMOUNT
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The Audit Committee has respectively considered the qualifications and work experiences of the auditor and viewed 

that M.R. & Associates Co., Ltd. is an audit firm with independence and high expertise. In addition, the audit fees 

proposed by M.R. & Associates Co., Ltd. are considered reasonable relative to their good performance of audit works.

The Board of Directors thus deems it appropriate to propose the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to 

consider the appointment of the auditors from M.R. & Associates Co., Ltd. as the Company’s auditor for the fiscal year 

2021 with the annual remuneration of 1,900,000 THB, which remains unchanged from the audit fees in the previous 

year.

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.

The audit team consists as follows:

Mr. Pisit Chiwaruangroch

(Years of Audit Service for the Company : 6 years (2015 – 2019))

2803

Mr. Methee Ratanasrimetha

(Years of Audit Service for the Company : None)

3425

Mr. Akadet Pliensakul

(Years of Audit Service for the Company : None)

5389

Ms. Kornthip Wanichwisedkul

(Years of Audit Service for the Company : None)

6947

1.

2.

3.

4.

1,900,000 1,900,000

46,165(unidentified)

Audit fees1.

NAME OF AUDITORS CPA LICENSE NO.

2021 (PROPOSED YEAR)AUDITOR’S REMUNERATION (THB) 2020 (PREVIOUS YEAR)

Non-audit fees (such as travelling fees,documents)2.

Board of Directors’ opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose that the 2021 Annual General 

Meeting of Shareholders consider approving the appointment of the auditors from M.R. & Associates Co., Ltd. to be 

the Company’s auditor for the fiscal year 2021, which has the list of auditors as the details mentioned above, and the 

determination of the 2021 annual remuneration of 1,900,000 THB

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.

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 (1/3) of total number 

of shares sold.

In accordance with the good corporate governance, the Company has provided the opportunity for minor shareholders 

to propose any meeting agenda in advance and nominate candidates to be considered for election as the Company’s 

directors at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders from December 1, 2020 to January 31, 2021. In this 

regard, the Company has published such criteria on the Company’s website at http://www.tpic.co.th and through the 

SET portal. Nonetheless, no shareholders has proposed any agenda item or candidates for election as the Company’s 

directors.

9. To consider other business (If any)

บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)12



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 2021 by closing the registration book on March 10, 2021.

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.

However, the Company has been monitoring the Coronavirus disease (COVID-19) pandemic and concerned 

about safety of the attendees, the Company has made preparations to properly conduct the General Meeting of 

Shareholders taking into account health safety, comply with such guidelines and suggestions provided by the 

government agencies and relevant authorities for meeting and seminars, and activities involving the gathering of a 

crowd which are likely to spread the disease to the public.

For shareholders’ right and benefit, 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 before April 6, 2021.

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 

(before April 6, 2021) via e-mail: Nuttapat.ph@tpic.co.th or fax: 02-191-8290.

By order of the Board of Directors

Assoc. Prof. Montree Socatiyanurak

Chairman of Board of Directors
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 บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น) (“บรษัิัที่ฯ”) จัดิประช้่มเมื�อวันท่ี่� 17 ม่ถ้ืนายู่น 2563 เวลุ่า 10.00 – 10.55 น. 

ณ์ หุ้�องแอลุ่แพิ่คคา บอลุ่ร้ม โรงแรมเวสี่ต์เกต เรสี่ซ่ิเดินซ์ิ เลุ่ขท่ี่� 8/8 ตำาบลุ่บางม�วง อำาเภิอบางใหุ้ญ� จังหุ้วัดินนที่บ้ร ีประเที่ศไที่ยู่

เอกสี่ารแนบ 2

รัายงานการัปรัะชุุมสำามัญผู้้�ถืือหุ�นปรัะจำำาป ี2563

บัรัษัิัท ไทยอุติสำาหกรัรัมพลาสำติิก (1994) จำำากัด (มหาชุน)

รัายชืุ�อกรัรัมการัที�เข้�าร่ัวมปรัะชุุม

รัายชืุ�อผู้้�บัรัหิารัที�เข้�าร่ัวมปรัะชุุม

รัายชืุ�อผู้้�สำอบับััญชีุที�เข้�าร่ัวมปรัะชุุม

รัายชืุ�อที�ปรักึษัาทางการัเงินที�เข้�าร่ัวมปรัะชุุม

รัายชืุ�อเลข้านุการับัรัษัิัท

รัายชืุ�อกรัรัมการัที�ไม่ได�เข้�าร่ัวมการัปรัะชุุม

บริษัิัท ไทยอุุตสาหกริริมพลาสติก (1994) จำำากัด (มหาชน)
สี่ำานักงานใหุ้ญ�: 53/1 หุ้ม้�ท่ี่� 4 ถืนนกาญจนาภ่ิเษัก 

ตำาบลุ่บางแม�นาง อำาเภิอบางใหุ้ญ� จังหุ้วัดินนที่บ้ร ี11140
Office Tel : 02-191-8288-89  Fax : 02-191-8290

เลุ่ขที่ะเบ่ยู่นบรษัิัที่ : 0107559000451

เริ่ ่�มการิ่ปริ่ะชุุม เวลา 10.00 น.

 พิิธีีกริ่ แจ�งใหุ้�ท่ี่�ประช้่มที่ราบว�า ผู้้�ถืือหุ้้�นของบรษัิัที่ฯ ท่ี่�เข�าร�วมประช้่มดิ�วยู่ตนเอง จำานวน 24 ที่�าน รวมเป็นจำานวนหุ้้�น 185,720,205 หุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�น

ท่ี่�มอบฉัันที่ะ จำานวน 7 ที่�าน รวมเป็นจำานวนหุ้้�น 31,600 หุ้้�น แลุ่ะผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มอบฉัันที่ะใหุ้�กรรมการอ่สี่ระ จำานวน 11 ที่�าน รวมเป็นจำานวนหุ้้�น 16,166,500 

หุ้้�น  นับรวมเป็นผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มาเข�าร�วมประช้่มจำานวน 42 ที่�าน (ซึิ�งไม�น�อยู่กว�า 25 คน) จำานวนหุ้้�นรวมทัี่�งส่ี่�น 201,918,305 หุ้้�น ค่ดิเป็นอัตราร�อยู่ลุ่ะ 74.78

(ซึิ�งไม�น�อยู่กว�า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้้�นท่ี่�จำาหุ้น�ายู่ไดิ�ทัี่�งหุ้มดิ) ของจำานวนหุ้้�นท่ี่�ออกแลุ่ะจำาหุ้น�ายู่ไดิ�แลุ่�วของบรษัิัที่ฯ ทัี่�งส่ี่�น 270,000,000 หุ้้�น ครบองค์

ประช้่มตามข�อบังคับของบรษัิัที่

1. รศ.ดิร. มนตร ี     โสี่คต่ยู่าน้รักษ์ั  ประธิ์านกรรมการบรษัิัที่ / กรรมการอ่สี่ระ

2. นายู่ ธ่ิ์ระชั่ยู่         ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่  กรรมการบรษัิัที่ / กรรมการผู้้�จัดิการ

3. นาง พ้ิ่นส่ี่น          ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่  กรรมการบรษัิัที่ / รองกรรมการผู้้�จัดิการสี่ายู่งายู่สี่นับสี่น้น

4. นายู่ วรีะศักด่ิ�      พิ่รหุ้มมาศ  กรรมการอ่สี่ระ / กรรมการบรษัิัที่ / ประธิ์านกรรมการตรวจสี่อบ

5. นายู่ ไพิ่บ้ลุ่ย์ู่ อร้ณ์ประสี่บส้ี่ข  กรรมการอ่สี่ระ / กรรมการบรษัิัที่ / กรรมการตรวจสี่อบ

6. นาง พัิ่ช่ร ี  ฉััตรแก�วบรบ้ิรณ์์  กรรมการบรษัิัที่

7. นายู่ ส้ี่ภิช่าต         แตงน�อยู่   กรรมการบรษัิัที่

8. นาง ดิลุ่นภิา         เจ่ยู่มกนก   กรรมการบรษัิัที่

9. นายู่ ณั์ฐว้ฒ่ิ         ปณ้์ณ์เสี่ถ่ืยู่ร  กรรมการบรษัิัที่ / ผู้้�อำานวยู่การสี่ายู่งานขายู่แลุ่ะขนสี่�ง

1. นายู่ อภ่ิรัตน์ ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่  รองกรรมการผู้้�จัดิการสี่ายู่งานปฏ่ิบัต่การ

2. นางสี่าว อรน้ตร์ ใจประสี่าที่   ผู้้�อำานวยู่การสี่ายู่งานบัญช่่แลุ่ะการเง่น (CFO)

3. นางสี่าว ฐ่ต่พิ่ร ประท่ี่ปรัตน์  ผู้้�อำานวยู่การสี่ายู่งานปฏ่ิบัต่การสี่ำานักงาน

4. นายู่ เดิช่า  พ้ิ่ดิข้นที่ดิ   ผู้้�อำานวยู่การสี่ายู่งานผู้ลุ่่ต

1. นายู่ พ่ิ่ศ่ษัฐ์  ช่่วะเรอืงโรจน์  บรษัิัที่ เอ็ม อาร์ แอนด์ิ แอสี่โซิซ่ิเอที่ จำากัดิ

1. นางสี่าว ปิ� นมณ่์ เมฆมัณ์ฑ์นา  บรษัิัที่หุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่ เคท่ี่บ่ (ประเที่ศไที่ยู่) จำากัดิ (มหุ้าช่น)

1. นายู่ ณั์ฐภัิที่ร พ้ิ่นผู้ลุ่ที่วลีุ่าภิ  เลุ่ขาน้การบรษัิัที่

1. นายู่ ปยิู่ศักด่ิ� ภ้ิม่จ่ตร   กรรมการอ่สี่ระ / กรรมการบรษัิัที่ / กรรมการตรวจสี่อบ

บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)14



 พิิธีีกริ่ กลุ่�าวแนะนำาบ้คลุ่ากรของบรษัิัที่ฯ โดิยู่ม่กรรมการของบรษัิัที่ฯ ทัี่�งหุ้มดิ 10 ที่�าน แบ�งเป็น กรรมการท่ี่�เข�าร�วมการประช้่ม 9 ที่�าน (ค่ดิเป็น

อัตราร�อยู่ลุ่ะ 90 ของจำานวนกรรมการบรษัิัที่ 10 ที่�าน) แลุ่ะกรรมการท่ี่�ไม�ไดิ�เข�าร�วมการประช้่ม 1 ที่�าน (ค่ดิเป็นอัตราร�อยู่ลุ่ะ 10 ของจำานวนกรรมการ

บรษัิัที่ 10 ที่�าน) ผู้้�บรหิุ้าร 4 ที่�าน ตัวแที่นผู้้�สี่อบบัญช่่ของบรษัิัที่ 1 ที่�าน ท่ี่�ปรกึษัาดิ�านการเง่น 1 ที่�าน แลุ่ะเลุ่ขาน้การบรษัิัที่ 1 ที่�าน

 ริ่ศ.ดริ่. มนตริ่ ี โสคติยานุรัิ่กษ์์ (ปริ่ะธีานกริ่ริ่มการิ่) ที่ำาหุ้น�าท่ี่�เป็นประธิ์านท่ี่�ประช้่ม (“ประธิ์านฯ”) กลุ่�าวต�อนรับผู้้�ถืือหุ้้�นแลุ่ะผู้้�รับมอบฉัันที่ะท่ี่�

เข�าร�วมประช้่ม แลุ่ะไดิ�มอบหุ้มายู่ใหุ้� พ่ิ่ธ่ิ์กร ช่่�แจงรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิเก่�ยู่วกับระเบ่ยู่บการประช้่ม หุ้ลัุ่กเกณ์ฑ์์การออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน แลุ่ะรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิแต�ลุ่ะวาระ 

ใหุ้�ท่ี่�ประช้่มรับที่ราบ ดัิงต�อไปน่�

ในการออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนในการประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นตามข�อบังคับของบรษัิัที่ ไดิ�กำาหุ้นดิใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นท้ี่กคนม่คะแนนเส่ี่ยู่งหุ้นึ�งเส่ี่ยู่งต�อหุ้นึ�ง

หุ้้�น

การดิำาเน่นการประช้่ม จะเรยีู่งตามลุ่ำาดัิบวาระท่ี่�ไดิ�แจ�งไว�ในหุ้นังสืี่อเช่่ญประช้่ม โดิยู่กรรมการจะช่่�แจงในรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิของแต�ลุ่ะวาระใหุ้�

แก�ที่�านผู้้�ถืือหุ้้�นพ่ิ่จารณ์า

หุ้ากผู้้�ถืือหุ้้�นที่�านใดิประสี่งค์จะซัิกถืาม หุ้รอืต�องการใหุ้�กรรมการหุ้รอืผู้้�บรหิุ้ารช่่�แจงเพ่ิ่�มเต่มในประเด็ินใดิ ขอใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�ต�องการ

สี่อบถืามยู่กมือขึ�น เมื�อประธิ์านฯ หุ้รอืผู้้�ท่ี่�ไดิ�รับมอบหุ้มายู่จากประธิ์านฯ นำาเสี่นอจบในแต�ลุ่ะวาระ หุ้รอืเมื�อพ่ิ่จารณ์าครบท้ี่กวาระแลุ่�ว

แลุ่ะเมื�อประธิ์านฯ ไดิ�อน้ญาตแลุ่�ว ขอใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นหุ้รอืผู้้�รับมอบฉัันที่ะกร้ณ์าแจ�งชื่�อ นามสี่ก้ลุ่ พิ่ร�อมช่่�แจงว�าเป็นผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มาประช้่มดิ�วยู่

ตนเอง หุ้รอืไดิ�รับมอบฉัันที่ะ แลุ่ะการถืามตอบในวาระนั�นๆ ขอใหุ้�แสี่ดิงความค่ดิเห็ุ้นแลุ่ะสี่อบถืามใหุ้�ตรงตามวาระอยู่�างกระชั่บ เพืิ่�อ

เปิดิโอกาสี่ใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นที่�านอื�น ไดิ�ใช่�ส่ี่ที่ธ่ิ์แลุ่ะเพืิ่�อการบรหิุ้ารการประช้่มใหุ้�อยู้่�ในเวลุ่าท่ี่�กำาหุ้นดิ หุ้ากผู้้�ถืือหุ้้�นม่คำาถืามท่ี่�ไม�ตรงกับวาระท่ี่�

พ่ิ่จารณ์า ขอใหุ้�สี่อบถืามในวาระอื�นๆ ในช่�วงที่�ายู่ของการประช้่ม

หุ้ากผู้้�ถืือหุ้้�นแลุ่ะผู้้�รับมอบฉัันที่ะที่�านใดิ ประสี่งค์จะออกจากท่ี่�ประช้่มก�อนปิดิการประช้่ม แลุ่ะประสี่งค์จะลุ่งคะแนนในวาระท่ี่�เหุ้ลืุ่อ ขอ

ความกร้ณ์าสี่�งบัตรลุ่งคะแนนพิ่ร�อมลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อ ใหุ้�เจ�าหุ้น�าท่ี่�บรษัิัที่ฯ ก�อนการออกจากหุ้�องประช้่ม เพืิ่�อที่างบรษัิัที่ฯ จะที่ำาการบันทึี่ก

คะแนนไว�ในระบบ

สี่ำาหุ้รับเงื�อนไขในการอน้มัต่มต่ในแต�ลุ่ะวาระ ม่ดัิงน่�

ผู้้�ถืือหุ้้�นที่�านใดิม่สี่�วนไดิ�เส่ี่ยู่เป็นพ่ิ่เศษัในวาระใดิ หุ้�ามม่ใหุ้�ออกเส่ี่ยู่งในวาระนั�น หุ้รอืบรษัิัที่ฯ อาจเช่่ญใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นดัิงกลุ่�าวออกจากท่ี่�

ประช้่มไดิ�เป็นการชั่�วคราวในวาระนั�นๆ อยู่�างไรก็ตาม ในเร ื�องของการอน้มัต่การแต�งตั�งกรรมการ ผู้้�ถืือหุ้้�นท้ี่กที่�านสี่ามารถืลุ่งคะแนนไดิ�

โดิยู่ไม�ถืือว�าม่สี่�วนไดิ�เส่ี่ยู่เป็นพ่ิ่เศษั

เพืิ่�อไม�ใหุ้�เป็นการเส่ี่ยู่เวลุ่าอันม่ค�าของท้ี่กที่�าน ประธิ์านฯ จะเรยีู่นถืามในท้ี่ก ๆ วาระว�าจะม่ผู้้�ใดิไม�เห็ุ้นดิ�วยู่หุ้รอืงดิออกเส่ี่ยู่งหุ้รอืไม� ถื�าไม�ม่

ผู้้�ใดิคัดิค�านหุ้รอืงดิออกเส่ี่ยู่ง ประธิ์านฯ จะสี่ร้ปวาระนั�นๆ ว�า ท้ี่กที่�านม่มต่เป็นเอกฉัันท์ี่อน้มัต่ตามท่ี่�ประธิ์านฯ เสี่นอ

วาระท่ี่�ต�องผู้�านมต่อน้มัต่ดิ�วยู่คะแนนเส่ี่ยู่งข�างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นซึิ�งมาประช้่มแลุ่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์  ลุ่งคะแนนเส่ี่ยู่ง คือ วาระท่ี่� 1 วาระท่ี่� 3 

วาระท่ี่� 4 วาระท่ี่� 5 แลุ่ะวาระท่ี่� 7

สี่ำาหุ้รับผู้้�ถืือหุ้้�นหุ้รอืผู้้�ท่ี่�มอบฉัันที่ะท่ี่�ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่หุ้รอืประสี่งค์จะงดิออกเส่ี่ยู่ง ประธิ์านฯ จะขอใหุ้�ที่�านท่ี่�ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่หุ้รอืงดิออกเส่ี่ยู่ง

 ลุ่งคะแนนในบัตรลุ่งคะแนนท่ี่�ไดิ�แจกใหุ้� โดิยู่กาเคร ื�องหุ้มายู่ถ้ืก      ลุ่งในกรอบส่ี่�เหุ้ลุ่่�ยู่มในช่�องท่ี่�ที่�านต�องการ พิ่ร�อมทัี่�งลุ่งลุ่ายู่มือ

ชื่�อแลุ่ะขอใหุ้�ที่�านยู่กมือขึ�น เพืิ่�อใหุ้�พิ่นักงานของบรษัิัที่ฯ ไปเก็บบัตรเพืิ่�อมานับคะแนน

สี่ำาหุ้รับวาระท่ี่� 2 แลุ่ะวาระท่ี่� 8 เป็นการรายู่งานผู้ลุ่การดิำาเน่นงานของบรษัิัที่ฯ ในรอบปี 2562 แลุ่ะรายู่งานการเปลุ่่�ยู่นแปลุ่ง

วัตถ้ืประสี่งค์ในการใช่�เง่น IPO อยู่�างไม�เป็นนัยู่สี่ำาคัญ ซึิ�งเป็นเร ื�องเพืิ่�อที่ราบ จึงไม�ม่การลุ่งมต่ 

สี่ำาหุ้รับผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มอบฉัันที่ะแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนมาแลุ่�ว บรษัิัที่ฯ ไดิ�ที่ำาการรวบรวมแลุ่ะบันทึี่กคะแนนไว�ในคอมพ่ิ่วเตอร์แลุ่�ว 

ที่�านท่ี่�รับมอบฉัันที่ะเข�าร�วมประช้่มไม�ต�องออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนอ่ก แลุ่ะสี่ำาหุ้รับผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มอบฉัันที่ะแต�ไม�ไดิ�ระบ้ถึืงวธ่ิิ์การออกเส่ี่ยู่ง

ลุ่งคะแนน ขอใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนตามวธ่ิิ์การท่ี่�แจ�งไป

วาระท่ี่�ต�องผู้�านมต่อน้มัต่ไม�น�อยู่กว�าเส่ี่ยู่ง 2 ใน 3 ของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือ หุ้้�นซึิ�งมาประช้่มคือ วาระท่ี่� 6   

สี่ำาหุ้รับผู้้�ถืือหุ้้�นหุ้รอืผู้้�ท่ี่�มอบฉัันที่ะท่ี่�ไม�คัดิค�านหุ้รอืไม�งดิออกเส่ี่ยู่ง จะถืือว�าที่�านอน้มัต่ตามวาระท่ี่�เสี่นอ แลุ่ะไม�ต�องลุ่งคะแนนเส่ี่ยู่ง

ในบัตรลุ่งคะแนน  บรษัิัที่ฯ จะนำาคะแนนเส่ี่ยู่งท่ี่�ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่แลุ่ะ/หุ้รอืงดิออกเส่ี่ยู่งนั�น หัุ้กออกจากจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิท่ี่�เข�าร�วม

ประช้่มหุ้รอืม่ส่ี่ที่ธ่ิ์�ออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน เพืิ่�อสี่ร้ปผู้ลุ่การลุ่งคะแนนในแต�ลุ่ะวาระ     

1.

2.

3.

4.

6.

5.

7.

ก.

ก.

ข.

ข.

ค.

ค.

เพืิ่�อใหุ้�สี่อดิคลุ่�องกับหุ้ลัุ่กธิ์รรมาภ่ิบาลุ่ท่ี่�ด่ิของตลุ่าดิหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่แหุ้�งประเที่ศไที่ยู่  ในวาระการพ่ิ่จารณ์าลุ่งมต่แต�งตั�งกรรมการนั�น จะ

พ่ิ่จารณ์าเป็นรายู่บ้คคลุ่ ขอใหุ้�ที่�านผู้้�ถืือหุ้้�นทัี่�งท่ี่�ประสี่งค์จะลุ่งคะแนนเห็ุ้นดิ�วยู่ ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่ หุ้รอืงดิออกเส่ี่ยู่ง กร้ณ์าลุ่งคะแนนในบัตรลุ่ง

คะแนนท่ี่�ไดิ�แจกใหุ้�ไปแลุ่ะสี่�งใหุ้�พิ่นักงานของบรษัิัที่ฯ ไปเก็บเพืิ่�อมานับคะแนน ทัี่�งน่� บัตรลุ่งคะแนนท่ี่�ออกเส่ี่ยู่งเห็ุ้นดิ�วยู่ ขอใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นสี่�ง

ใหุ้�แก�พิ่นักงานภิายู่หุ้ลัุ่งจากเสี่ร็จส่ี่�นวาระการประช้่ม

8.
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วาริ่ะทีี่� 1 พิิจาริ่ณารัิ่บริ่องริ่ายงานการิ่ปริ่ะชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�นปริ่ะจำาป ี2562 เมื�อวนัทีี่� 10 เมษ์ายน 2562

 ปริ่ะธีานฯ เสี่นอใหุ้�ท่ี่�ประช้่มพ่ิ่จารณ์ารับรองรายู่งานการประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2562 ซึิ�งไดิ�จัดิประช้่มเมื�อวันท่ี่� 10 เมษัายู่น 2562 โดิยู่

รายู่งานการประช้่มดัิงกลุ่�าวไดิ�นำาสี่�งใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นพิ่ร�อมกับหุ้นังสืี่อเช่่ญประช้่มแลุ่�ว

 ปริ่ะธีานฯ แจ�งต�อท่ี่�ประช้่มว�า การลุ่งมต่ในวาระน่� จำานวนเส่ี่ยู่งท่ี่�ต�องใช่�เพืิ่�อผู้�านมต่ คือ เส่ี่ยู่งข�างมากของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มา

ประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

 จากนั�น เมื�อพ่ิ่ธ่ิ์กรช่่�แจงเสี่ร็จแลุ่�ว จึงขอใหุ้�ประธิ์านฯ ดิำาเน่นการประช้่ม โดิยู่ม่ นายู่ ณั์ฐภัิที่ร พ้ิ่นผู้ลุ่ที่วลีุ่าภิ (เลุ่ขาน้การบรษัิัที่) ที่ำาหุ้น�าท่ี่�เป็นผู้้�

บันทึี่กการประช้่ม ตามวาระดัิงต�อไปน่�

 เมื�อประธิ์านฯ ช่่�แจงเสี่ร็จ พ่ิ่ธ่ิ์กร ไดิ�เปิดิโอกาสี่ใหุ้�ท่ี่�ประช้่มซัิกถืามเพ่ิ่�มเต่มถึืงประเดิ็นข�อสี่งสี่ัยู่ต�างๆ แต�ปรากฏิว�า ไม�ม่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่�านใดิซิักถืาม

หุ้รอืเสี่นอความเห็ุ้น พ่ิ่ธ่ิ์กรจึงขอใหุ้�ท่ี่�ประช้่มพ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่รับรองรายู่งานการประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2562 เมื�อวันท่ี่� 10 เมษัายู่น 2562

 มติ ท่ี่�ประช้่มพ่ิ่จารณ์าแลุ่�ว ม่มต่เป็นเอกฉัันที่์รับรองรายู่งานการประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2562 เมื�อวันท่ี่� 10 เมษัายู่น 2562 โดิยู่ม่

คะแนนเส่ี่ยู่ง ดัิงน่�

ของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�เข�าร�วมประช้่มแลุ่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

เห็ุ้นดิ�วยู่ 201,918,305 100.00ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะเส่ี่ยู่ง
เส่ี่ยู่ง
เส่ี่ยู่ง
เส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง - -ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ
ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่ - -ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

บัตรเส่ี่ยู่ - -ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

วาริ่ะทีี่� 2 รัิ่บที่ริ่าบผู้ลการิ่ดำาเนินงานของบริ่ษั่์ที่ฯ สำาหุ้รัิ่บปสิี�นสุดวนัทีี่� 31 ธัีนวาคม 2562

 ปริ่ะธีานฯ ไดิ�มอบหุ้มายู่ใหุ้� นางสี่าว อรน้ตร์ ใจประสี่าที่ (ผู้้�อำานวยู่การสี่ายู่งานบัญช่่แลุ่ะการเง่น (CFO)) รายู่งานผู้ลุ่การดิำาเน่นงานของบรษัิัที่ฯ 

สี่ำาหุ้รับปส่ีี่�นส้ี่ดิวันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2562 ใหุ้�ท่ี่�ประช้่มที่ราบ

 นางสาว อริ่นุตร์ิ่ ใจปริ่ะสาที่ (ผู้้�อำานวยการิ่สายงานบัญชีุและการิ่เงิน (CFO)) รายู่งานผู้ลุ่การดิำาเน่นงานของบรษัิัที่ฯ  โดิยู่ม่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิ

ดัิงต�อไปน่�

23.83

4,979.55

33.31

4,880.31

345.77

2,912.11

353.79

2,809.99

49.44

670.66

50.81

635.13

296.32

8,562.32

-

302.98

1.04

8,326.48

กำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์

ถ้ืงบรรจ้อาหุ้ารแลุ่ะถ้ืงหุ้้หุ่้�ว (HDPE)

ถ้ืงบรรจ้อาหุ้าร (PP)

หุ้น่�ส่ี่นรวม

กลุ่�องกระดิาษับรรจ้อาหุ้าร (B-LEAF)

ส่ี่นที่รัพิ่ย์ู่รวม

ฟล์ิุ่มยืู่ดิหุ้�อหุ้้�มอาหุ้าร (Wrap)

สี่�วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม

รวม

ฐานะที่างการเง่น (ลุ่�านบาที่)

ปรมิาณ์การขายู่ (ตัน)

ณ์ 31 ธัิ์นวาคม 2562

2562

ณ์ 31 ธัิ์นวาคม 2561

2561

ที่�านประธิ์านฯ จะเป็นผู้้�เรยีู่นใหุ้�ท่ี่�ประช้่มที่ราบถืึงผู้ลุ่การลุ่งคะแนนเส่ี่ยู่งในแต�ลุ่ะวาระ โดิยู่ผู้ลุ่คะแนนเส่ี่ยู่งท่ี่�นับไดิ� จะเป็นคะแนนเส่ี่ยู่งท่ี่�

รวมคะแนนเส่ี่ยู่งของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�เข�าประช้่มทัี่�งดิ�วยู่ตนเองแลุ่ะโดิยู่การมอบฉัันที่ะ โดิยู่ในแต�ลุ่ะวาระจะใช่�จำานวนหุ้้�นของผู้้�เข�าประช้่มลุ่�าส้ี่ดิ

ในวาระนั�นๆ

9.
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289.28

551.83

271.00

506.44

197.51

6.39

173.78

6.62

65.04

558.22

61.56

513.06

23.83

- 0.11

33.31

ถ้ืงบรรจ้อาหุ้ารแลุ่ะถ้ืงหุ้้หุ่้�ว (HDPE)

ถ้ืงบรรจ้อาหุ้าร (PP)

กลุ่�องกระดิาษับรรจ้อาหุ้าร (B-LEAF)

ฟล์ิุ่มยืู่ดิหุ้�อหุ้้�มอาหุ้าร (Wrap)

รวมรายู่ไดิ�จากการขายู่

รวมรายู่ไดิ�

รายู่ไดิ�อื�น

กำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์

ปรมิาณ์การขายู่ (ลุ่�านบาที่) 25622561

0.17 0.17

4.27 6.49

8.02 9.52

10.12 11.12

อัตราสี่�วนหุ้น่�ส่ี่นต�อสี่�วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เที่�า)

อัตราผู้ลุ่ตอบแที่นจากส่ี่นที่รัพิ่ย์ู่ (%)

อัตรากำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ (%)

อัตราผู้ลุ่ตอบแที่นจากสี่�วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (%)

อัตราสี่�วนท่ี่�สี่ำาคัญ ณ์ 31 ธัิ์นวาคม 2562ณ์ 31 ธัิ์นวาคม 2561

 จากนั�น เมื�อพ่ิ่ธ่ิ์กรช่่�แจงเสี่ร็จแลุ่�ว จึงขอใหุ้�ประธิ์านฯ ดิำาเน่นการประช้่ม โดิยู่ม่ นายู่ ณั์ฐภัิที่ร พ้ิ่นผู้ลุ่ที่วลีุ่าภิ (เลุ่ขาน้การบรษัิัที่) ที่ำาหุ้น�าท่ี่�เป็นผู้้�

บันทึี่กการประช้่ม ตามวาระดัิงต�อไปน่�

 พิิธีีกริ่ ไดิ�เปดิิโอกาสี่ใหุ้�ท่ี่�ประช้่มซัิกถืามเพ่ิ่�มเต่มถึืงประเด็ินข�อสี่งสัี่ยู่ต�างๆ แต�ปรากฏิว�า ไม�ม่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่�านใดิซัิกถืามหุ้รอืเสี่นอความเห็ุ้น จึงขอใหุ้�

ท่ี่�ประช้่ม รับที่ราบผู้ลุ่การดิำาเน่นงานของบรษัิัที่ฯ สี่ำาหุ้รับปส่ีี่�นส้ี่ดิวันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2562

 ปริ่ะธีานฯ แจ�งต�อท่ี่�ประช้่มว�า การลุ่งมต่ในวาระน่� จำานวนเส่ี่ยู่งท่ี่�ต�องใช่�เพืิ่�อผู้�านมต่ คือ เส่ี่ยู่งข�างมากของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มา

ประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน 

 พิิธีีกริ่ ไดิ�เปดิิโอกาสี่ใหุ้�ท่ี่�ประช้่มเพ่ิ่�มซัิกถืามเต่มถึืงประเด็ินข�อสี่งสัี่ยู่ต�างๆ แต�ปรากฏิว�า ไม�ม่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่�านใดิซัิกถืามหุ้รอืเสี่นอความเห็ุ้น จึงขอใหุ้�

ท่ี่�ประช้่มพ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่อน้มัต่งบการเง่นประจำาป ี2562 ส่ี่�นส้ี่ดิวันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2562

 มติ ท่ี่�ประช้่มพ่ิ่จารณ์าแลุ่�ว ม่มต่เป็นเอกฉัันท์ี่อน้มัต่งบการเง่นประจำาปี 2562 ส่ี่�นส้ี่ดิวันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2562 โดิยู่ม่คะแนนเส่ี่ยู่ง ดัิงน่�

 ปริ่ะธีานฯ ช่่�แจงใหุ้�ท่ี่�ประช้่มที่ราบว�า บรษัิัที่ฯ ไดิ�จัดิที่ำางบแสี่ดิงฐานะการเง่นแลุ่ะงบกำาไรขาดิท้ี่นเบ็ดิเสี่ร็จของบรษัิัที่ฯ สี่ำาหุ้รับปีส่ี่�นส้ี่ดิวันท่ี่� 31 

ธัิ์นวาคม 2562 ตามหุ้ลัุ่กการบัญช่่ทัี่�วไป โดิยู่ไดิ�ผู้�านการตรวจสี่อบโดิยู่ผู้้�สี่อบบัญช่่รับอน้ญาต แลุ่ะไดิ�ผู้�านการพ่ิ่จารณ์าจากคณ์ะกรรมการตรวจสี่อบแลุ่ะ

คณ์ะกรรมการตามลุ่ำาดัิบแลุ่�ว โดิยู่ นายู่ พ่ิ่ศ่ษัฐ์ ช่่วะเรอืงโรจน์ ผู้้�สี่อบบัญช่่รับอน้ญาตเลุ่ขท่ี่� 2803 จากบรษัิัที่ เอ็ม อาร์ แอนด์ิ แอสี่โซิซ่ิเอที่ จำากัดิ ไดิ�แสี่ดิง

ความเห็ุ้นไว�ในหุ้น�ารายู่งานของผู้้�สี่อบบัญช่่ว�า งบการเง่นของบรษัิัที่ฯ แสี่ดิงฐานะการเง่น ณ์ วันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2562 แลุ่ะผู้ลุ่การดิำาเน่นงานแลุ่ะกระแสี่

เง่นสี่ดิสี่ำาหุ้รับปส่ีี่�นส้ี่ดิวันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2562 โดิยู่ถ้ืกต�องตามท่ี่�ควรในสี่าระสี่ำาคัญตามมาตรฐานการรายู่งานที่างการเง่น ซึิ�งม่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิอยู้่�ในรายู่งาน

ประจำาป ี2562 ทัี่�งน่� คณ์ะกรรมการพ่ิ่จารณ์าแลุ่�วเห็ุ้นว�า บรษัิัที่ฯ ไดิ�จัดิที่ำารายู่งานที่างการเง่นท่ี่�ถ้ืกต�องแลุ่ะเป็นธิ์รรม สี่ามารถืสี่ะที่�อนผู้ลุ่ประกอบการบร ิ

ษััที่ฯ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2562 ไดิ�อยู่�างแที่�จรงิแลุ่ะสี่มเหุ้ต้สี่มผู้ลุ่

วาริ่ะทีี่� 3 พิิจาริ่ณาอนุมัติงบการิ่เงินปริ่ะจำาปี 2562 สิ�นสุดวนัทีี่� 31 ธัีนวาคม 2562

ของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�เข�าร�วมประช้่มแลุ่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

เห็ุ้นดิ�วยู่ 201,918,305 100.00ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะเส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง - -ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่ - -ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

บัตรเส่ี่ยู่ - -ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำากัด (มหาชน) 17



 พิิธีีกริ่ รายู่งานต�อท่ี่�ประช้่มว�า ตามข�อบังคับของบรษัิัที่ข�อ 49 บรษัิัที่ต�องจัดิสี่รรกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ประจำาปีสี่�วนหุ้นึ�งไว�เป็นท้ี่นสี่ำารองไม�น�อยู่กว�าร�อยู่ลุ่ะ

หุ้�า (5) ของกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ประจำาป ีหัุ้กดิ�วยู่ยู่อดิเง่นขาดิท้ี่นสี่ะสี่มยู่กมา (ถื�าม่) จนกว�าท้ี่นสี่ำารองน่�จะม่จำานวนไม�น�อยู่กว�าร�อยู่ลุ่ะส่ี่บ (10) ของท้ี่นจดิที่ะเบ่ยู่น ทัี่�งน่� 

จากผู้ลุ่การดิำาเน่นงานของบรษัิัที่ฯ ในปี 2562 บรษัิัที่ฯ ม่กำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์จากงบการเง่นจำานวน 33,306,705 บาที่ ค่ดิเป็นกำาไรต�อหุ้้�นขั�นพืิ่�นฐานเที่�ากับ 0.123 

บาที่ต�อหุ้้�น คณ์ะกรรมการจึงเห็ุ้นควรใหุ้�ม่การจัดิสี่รรกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์เป็นเง่นจำานวน 1,700,000 บาที่เป็นท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่ (ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ 5.10 ของ

กำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ปี 2562) เนื�องจากท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่ของบรษัิัที่ ยัู่งไม�ครบตามท่ี่�กำาหุ้นดิไว�ในข�อบังคับของบรษัิัที่ ซึิ�งจะม่ผู้ลุ่ที่ำาใหุ้�บรษัิัที่ม่ท้ี่นสี่ำารองตาม

กฎหุ้มายู่เป็นจำานวน 6,710,000 บาที่ ณ์ ส่ี่�นป ี2562 ค่ดิเป็นเป็นอัตราร�อยู่ลุ่ะ 4.97 ของท้ี่นจดิที่ะเบ่ยู่น 135,000,000 บาที่

 ปริ่ะธีานฯ ไดิ�มอบหุ้มายู่ใหุ้� พ่ิ่ธ่ิ์กร เป็นผู้้�รายู่งานรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิการจัดิสี่รรกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์เพืิ่�อเป็นท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่ การจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ระหุ้ว�าง

กาลุ่ แลุ่ะเสี่นองดิจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ประจำาป ี2562

วาริ่ะทีี่� 4 พิิจาริ่ณาอนุมัติการิ่จัดสริ่ริ่กำาไริ่สุที่ธิีเพืิ�อเป็นทุี่นสำาริ่องตามกฎหุ้มาย รัิ่บที่ริ่าบการิ่จ่ายเงินปันผู้ลริ่ะหุ้ว่างกาล และเสนองดจ่าย

เงินปันผู้ลปริ่ะจำาปี 2562

 พิิธีีกริ่    รายู่งานต�อว�า ตามข�อบังคับของบรษัิัที่ ข�อ 47 หุ้�ามม่ใหุ้�จ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่จากเง่นประเภิที่อื�นนอกจากเง่นกำาไร ในกรณ่์ท่ี่�บรษัิัที่ยัู่งม่ยู่อดิขาดิท้ี่น

สี่ะสี่มอยู้่� หุ้�ามม่ใหุ้�จ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ เง่นปันผู้ลุ่ใหุ้�แบ�งตามจำานวนหุ้้�น หุ้้�นลุ่ะเที่�าๆ กัน แลุ่ะบรษัิัที่ฯ ม่นโยู่บายู่การจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ไม�ตำ�ากว�าอัตราร�อยู่ลุ่ะสี่ามส่ี่บ (30) 

ของกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์หุ้ลัุ่งหัุ้กภิาษ่ัเง่นไดิ� อยู่�างไรก็ตาม ท่ี่�ประช้่มคณ์ะกรรมการ ครั�งท่ี่� 2/2563 เมื�อวันท่ี่� 3 เมษัายู่น 2563 ไดิ�ม่มต่จ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ระหุ้ว�างกาลุ่จาก

กำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ของบรษัิัที่ฯ สี่ำาหุ้รับผู้ลุ่การดิำาเน่นงานตั�งแต�วันท่ี่� 1 มกราคม 2562 ถึืงวันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2562 ในอัตรา 0.10 บาที่ต�อหุ้้�น  รวมเป็นเง่นปันผู้ลุ่ท่ี่�จ�ายู่

ทัี่�งส่ี่�น 27,000,000 บาที่ ซึิ�งในการจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ บรษัิัที่จะที่ำาการหัุ้กภิาษ่ั ณ์ ท่ี่�จ�ายู่ในเง่นปันผู้ลุ่ดัิงกลุ่�าวในอัตราร�อยู่ลุ่ะ 10 ดัิงนั�น จำานวนภิาษ่ัท่ี่�จะถ้ืกหัุ้กไว�

ค่ดิเป็นจำานวน 0.01 บาที่ต�อหุ้้�น แลุ่ะจำานวนเง่นปันผู้ลุ่ท่ี่�ผู้้�ถืือหุ้้�นจะไดิ�รับหุ้ลัุ่งหัุ้กภิาษ่ั ณ์ ท่ี่�จ�ายู่แลุ่�วจะเที่�ากับ 0.09 บาที่ต�อหุ้้�น โดิยู่กำาหุ้นดิวันกำาหุ้นดิรายู่ชื่�อ

ผู้้�ถืือหุ้้�นเพืิ่�อรับส่ี่ที่ธ่ิ์ในการรับเง่นปันผู้ลุ่ (Record Date) ในวันท่ี่� 17 เมษัายู่น 2563 แลุ่ะกำาหุ้นดิจ�ายู่ปันผู้ลุ่ในวันท่ี่� 30 เมษัายู่น 2563

 พิิธีีกริ่ รายู่งานต�อท่ี่�ประช้่มว�า ตามข�อบังคับของบรษัิัที่ข�อ 49 บรษัิัที่ต�องจัดิสี่รรกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ประจำาปีสี่�วนหุ้นึ�งไว�เป็นท้ี่นสี่ำารองไม�น�อยู่กว�า

ร�อยู่ลุ่ะหุ้�า (5) ของกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ประจำาปี หัุ้กดิ�วยู่ยู่อดิเง่นขาดิท้ี่นสี่ะสี่มยู่กมา (ถื�าม่) จนกว�าท้ี่นสี่ำารองน่�จะม่จำานวนไม�น�อยู่กว�าร�อยู่ลุ่ะส่ี่บ (10) ของท้ี่นจดิ

ที่ะเบ่ยู่น ทัี่�งน่� จากผู้ลุ่การดิำาเน่นงานของบรษัิัที่ฯ ในปี 2562 บรษัิัที่ฯ ม่กำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์จากงบการเง่นจำานวน 33,306,705 บาที่ ค่ดิเป็นกำาไรต�อหุ้้�นขั�นพืิ่�นฐาน

เที่�ากับ 0.123 บาที่ต�อหุ้้�น คณ์ะกรรมการจึงเห็ุ้นควรใหุ้�ม่การจัดิสี่รรกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์เป็นเง่นจำานวน 1,700,000 บาที่เป็นท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่ (ค่ดิเป็นร�อยู่

ลุ่ะ 5.10 ของกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ปี 2562) เนื�องจากท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่ของบรษัิัที่ ยัู่งไม�ครบตามท่ี่�กำาหุ้นดิไว�ในข�อบังคับของบรษัิัที่ ซึิ�งจะม่ผู้ลุ่ที่ำาใหุ้�บรษัิัที่ม่

ท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่เป็นจำานวน 6,710,000 บาที่ ณ์ ส่ี่�นป ี2562 ค่ดิเป็นเป็นอัตราร�อยู่ลุ่ะ 4.97 ของท้ี่นจดิที่ะเบ่ยู่น 135,000,000 บาที่

 เมื�อ พ่ิ่ธ่ิ์กร รายู่งานเสี่ร็จแลุ่�ว ประธิ์านฯ ไดิ�แจ�งท่ี่�ประช้่มว�า การลุ่งมต่ในวาระน่� จำานวนเส่ี่ยู่งท่ี่�ต�องใช่�เพืิ่�อผู้�านมต่ คือ เส่ี่ยู่งข�างมากของจำานวน

เส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มาประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

 มติ ท่ี่�ประช้่มพ่ิ่จารณ์าแลุ่�ว ม่มต่เป็นเอกฉัันท์ี่อน้มัต่การจัดิสี่รรกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์เพืิ่�อเป็นท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่ รับที่ราบการจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ระหุ้ว�าง

กาลุ่ แลุ่ะเสี่นองดิจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ประจำาป ี2562 โดิยู่ม่คะแนนเส่ี่ยู่ง ดัิงน่�

 พ่ิ่ธ่ิ์กร ไดิ�เปิดิโอกาสี่ใหุ้�ท่ี่�ประช้่มซัิกถืามเพ่ิ่�มเต่มถึืงประเด็ินข�อสี่งสัี่ยู่ต�างๆ แต�ปรากฏิว�า ไม�ม่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่�านใดิซัิกถืามหุ้รอืเสี่นอความเห็ุ้น จึง

ขอใหุ้�ท่ี่�ประช้่มพ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่อน้มัต่การจัดิสี่รรกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์เพืิ่�อเป็นท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่ รับที่ราบการจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ระหุ้ว�างกาลุ่ แลุ่ะเสี่นองดิจ�ายู่

เง่นปันผู้ลุ่ประจำาป ี2562

เห็ุ้นดิ�วยู่ 201,918,305 100.00ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะเส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง - -ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่ - -ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

บัตรเส่ี่ยู่ - -ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

 ปริ่ะธีานฯ แจ�งต�อท่ี่�ประช้่มว�า ในวาระน่� ม่กรรมการผู้้�ท่ี่�ถ้ืกเสี่นอใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นแต�งตั�งเป็นกรรมการอ่กวาระหุ้นึ�ง จำานวน 4 ที่�าน ไดิ�แก� 
(1) นายู่ ปยิู่ศักด่ิ� ภ้ิม่จ่ตร (กรรมการ) (2) นายู่ มนตร ีโสี่คต่ยู่าน้รักษ์ั (ประธิ์านกรรมการ) (3) นายู่ วรีะศักด่ิ� พิ่รหุ้มมาศ (กรรมการ) แลุ่ะ (4) นายู่ ไพิ่บ้ลุ่ย์ู่ 
อร้ณ์ประสี่บส้ี่ข (กรรมการ) จึงขอเช่่ญกรรมการท่ี่�ถ้ืกเสี่นอชื่�อ 3 จาก 4 ที่�าน ท่ี่�มาเข�าร�วมประช้่ม ออกจากหุ้�องประช้่มแหุ้�งน่�ชั่�วคราว (กรรมการท่ี่�ถ้ืกเสี่นอชื่�อ 
1 จาก 4 ที่�าน ไม�ไดิ�เข�าร�วมประช้่ม) เพืิ่�อเปิดิโอกาสี่ใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นไดิ�สี่อบถืามข�อม้ลุ่ไดิ�โดิยู่สี่ะดิวก โดิยู่มอบหุ้มายู่ใหุ้� นายู่ ธ่ิ์ระชั่ยู่ ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่ (กรรมการ / 
กรรมการผู้้�จัดิการ) เป็นประธิ์านในท่ี่�ประช้่ม สี่ำาหุ้รับการพ่ิ่จารณ์าวาระท่ี่� 5 น่�

วาริ่ะทีี่� 5 พิิจาริ่ณาอนุมัติการิ่แต่งตั�งกริ่ริ่มการิ่แที่นกริ่ริ่มการิ่ทีี่�คริ่บกำาหุ้นดออกตามวาริ่ะ

ของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�เข�าร�วมประช้่มแลุ่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)18



 พิิธีีกริ่ รายู่งานเพ่ิ่�มเต่มว�า นอกจากน่� บรษัิัที่ฯ ไดิ�เปิดิโอกาสี่ใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นเสี่นอรายู่ชื่�อบ้คคลุ่ท่ี่�จะเสี่นอบ้คคลุ่เพืิ่�อเข�ารับการพ่ิ่จารณ์าแต�งตั�งเป็น

กรรมการเพืิ่�อใหุ้�ท่ี่�ประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาป ี2563 พ่ิ่จารณ์า ตั�งแต�วันท่ี่� 1 ธัิ์นวาคม 2562 ถึืงวันท่ี่� 31 มกราคม 2563 แต�ไม�ม่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่�านใดิเสี่นอรายู่

ชื่�อบ้คคลุ่เพืิ่�อเข�ารับการพ่ิ่จารณ์าแต�งตั�งเป็นกรรมการ คณ์ะกรรมการ (ไม�นับรวมเส่ี่ยู่งของกรรมการซึิ�งม่สี่�วนไดิ�เส่ี่ยู่) ไดิ�พ่ิ่จารณ์าแลุ่�วเห็ุ้นว�า กรรมการทัี่�ง 

4 ที่�าน ไดิ�ปฏ่ิบัต่หุ้น�าท่ี่�ในฐานะกรรมการดิ�วยู่ความเส่ี่ยู่สี่ลุ่ะ รอบคอบ ซืิ�อสัี่ตย์ู่ส้ี่จรติ แลุ่ะใหุ้�คำาแนะนำาอันเป็นประโยู่ช่น์ต�อบรษัิัที่แลุ่ะผู้้�ถืือหุ้้�นเสี่มอมา รวมทัี่�ง

ยัู่งม่ค้ณ์สี่มบัต่เหุ้มาะสี่มกับการประกอบธ้ิ์รก่จของบรษัิัที่ฯ คณ์ะกรรมการจึงเห็ุ้นควรเสี่นอใหุ้�แต�งตั�งกรรมการท่ี่�ครบกำาหุ้นดิออกตามวาระทัี่�ง 4 ที่�าน ไดิ�แก� 

(1) นายู่ ปิยู่ศักด่ิ� ภ้ิม่จ่ตร (2) นายู่ มนตร ีโสี่คต่ยู่าน้รักษ์ั (3) นายู่ วรีะศักด่ิ� พิ่รหุ้มมาศ แลุ่ะ (4) นายู่ ไพิ่บ้ลุ่ยู่์ อร้ณ์ประสี่บส้ี่ข กลัุ่บเข�าดิำารงตำาแหุ้น�ง

กรรมการอ่กวาระหุ้นึ�ง

 กรรมการท้ั้�ง 3 ท่ั้าน ได้้แก่ (1) นาย มนตร ีโสคติยานุร้กษ์์ (ประธานกรรมการ) (2) นาย วีรีะศ้ักดิ้� พรหมมาศั (กรรมการ) และ (3) นาย ไพบููลย์ 

อรุณประสบูสุข (กรรมการ) ออกจากห้องประชุุมชุ้�วีคราวี

 เมื�อ พ่ิ่ธ่ิ์กร รายู่งานเสี่ร็จแลุ่�ว นายู่ ธ่ิ์ระชั่ยู่ ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่ (กรรมการ / กรรมการผู้้�จัดิการ) ไดิ�แจ�งท่ี่�ประช้่มว�า การลุ่งมต่ในวาระน่� จำานวนเส่ี่ยู่งท่ี่�

ต�องใช่�เพืิ่�อผู้�านมต่ คือ เส่ี่ยู่งข�างมากของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มาประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

 พ่ิ่ธ่ิ์กร ไดิ�เปดิิโอกาสี่ใหุ้�ท่ี่�ประช้่มซัิกถืามเพ่ิ่�มเต่มถึืงประเด็ินข�อสี่งสัี่ยู่ต�างๆ แต�ปรากฏิว�า ไม�ม่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่�านใดิซัิกถืามหุ้รอืเสี่นอความเห็ุ้น จึงขอใหุ้�

ท่ี่�ประช้่มพ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่อน้มัต่การแต�งตั�งกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�ครบกำาหุ้นดิออกตาม

 นาย ธีีริ่ะชัุย ธีีริ่ะรุิ่จินนท์ี่ (กริ่ริ่มการิ่ / กริ่ริ่มการิ่ผู้้�จัดการิ่) ไดิ�มอบหุ้มายู่ใหุ้� พ่ิ่ธ่ิ์กร เป็นผู้้�รายู่งานรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิการแต�งตั�งกรรมการ

แที่นกรรมการท่ี่�ครบกำาหุ้นดิออกตามวาระ

 พิิธีีกริ่ รายู่งานต�อท่ี่�ประช้่มว�า ตามพิ่ระราช่บัญญัต่บรษัิัที่มหุ้าช่นจำากัดิแลุ่ะข�อบังคับของบรษัิัที่ข�อ 18 กำาหุ้นดิใหุ้�ในการประช้่มสี่ามัญประจำาปี

ผู้้�ถืือหุ้้�นท้ี่กครั�ง ใหุ้�กรรมการออกจากตำาแหุ้น�งหุ้นึ�งในสี่าม (1/3) เป็นอัตรา ถื�าจำานวนกรรมการท่ี่�จะแบ�งออกใหุ้�ตรงเป็นสี่ามสี่�วนไม�ไดิ�ก็ใหุ้�ออกโดิยู่จำานวน

ใกลุ่�ท่ี่�ส้ี่ดิกับสี่�วนหุ้นึ�งในสี่าม (1/3) กรรมการท่ี่�ออกตามวาระนั�นอาจถ้ืกเลืุ่อกเข�ามาดิำารงตำาแหุ้น�งใหุ้ม�ไดิ� โดิยู่กรรมการท่ี่�ครบกำาหุ้นดิออกตามวาระม่

จำานวน 4 ที่�าน ไดิ�แก� (1) นายู่ ปยิู่ศักด่ิ� ภ้ิม่จ่ตร (กรรมการ) (2) นายู่ มนตร ีโสี่คต่ยู่าน้รักษ์ั (ประธิ์านกรรมการ) (3) นายู่ วรีะศักด่ิ� พิ่รหุ้มมาศ (กรรมการ) 

แลุ่ะ (4) นายู่ ไพิ่บ้ลุ่ย์ู่ อร้ณ์ประสี่บส้ี่ข (กรรมการ)

 มติ ท่ี่�ประช้่มพ่ิ่จารณ์าแลุ่�ว ม่มต่เป็นเอกฉัันที่์อน้มัต่แต�งตั�งกรรมการท่ี่�ครบกำาหุ้นดิออกตามวาระทัี่�ง 4 ที่�าน ไดิ�แก�  (1) นายู่ ปิยู่ศักด่ิ� ภ้ิม่จ่ตร 

(2) นายู่ มนตร ีโสี่คต่ยู่าน้รักษ์ั (3) นายู่ วรีะศักด่ิ� พิ่รหุ้มมาศ แลุ่ะ (4) นายู่ ไพิ่บ้ลุ่ยู่์ อร้ณ์ประสี่บส้ี่ข กลัุ่บเข�าดิำารงตำาแหุ้น�งกรรมการอ่กวาระหุ้นึ�ง โดิยู่ม่

คะแนนเส่ี่ยู่ง ดัิงน่�

นายู่ ปยิู่ศักด่ิ� ภ้ิม่จ่ตร ไดิ�รับมต่อน้มัต่ดิ�วยู่คะแนนเส่ี่ยู่ง

นายู่ มนตร ีโสี่คต่ยู่าน้รักษ์ั ไดิ�รับมต่อน้มัต่ดิ�วยู่คะแนนเส่ี่ยู่ง

นายู่ วรีะศักด่ิ� พิ่รหุ้มมาศ ไดิ�รับมต่อน้มัต่ดิ�วยู่คะแนนเส่ี่ยู่ง

(1)

(2)

(3)

เห็ุ้นดิ�วยู่

เห็ุ้นดิ�วยู่

เห็ุ้นดิ�วยู่

201,918,305

201,918,305

201,918,305

100.00

100.00

100.00

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

-

-

-

-

-

-

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

-

-

-

-

-

-

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

บัตรเส่ี่ยู่

บัตรเส่ี่ยู่

บัตรเส่ี่ยู่

-

-

-

-

-

-

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�เข�าร�วมประช้่มแลุ่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

ของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�เข�าร�วมประช้่มแลุ่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

ของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�เข�าร�วมประช้่มแลุ่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำากัด (มหาชน) 19



เห็ุ้นดิ�วยู่ 201,918,305 100.00ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะเส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง - -ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่ - -ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

บัตรเส่ี่ยู่ - -ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�เข�าร�วมประช้่มแลุ่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

นายู่ ไพิ่บ้ลุ่ย์ู่ อร้ณ์ประสี่บส้ี่ข ไดิ�รับมต่อน้มัต่ดิ�วยู่คะแนนเส่ี่ยู่ง(4)

 นาย ธีระชุ้ย ธีระรุจินนท์ั้ (กรรมการ / กรรมการผูู้้จ้ด้การ) เชิุญกรรมการท้ั้�ง 3 ท่ั้าน ได้้แก่ (1) นาย มนตร ีโสคติยานุร้กษ์์ (2) นาย วีรีะศ้ักดิ้� พรหมมาศั 

และ (3) นาย ไพบููลย์ อรุณประสบูสุข กล้บูเข้าห้องประชุุมเพ่�อร่วีมประชุุมในวีาระถ้ัด้ไป

 ปริ่ะธีานฯ  ไดิ�มอบหุ้มายู่ใหุ้� พ่ิ่ธ่ิ์กร เป็นผู้้�รายู่งานรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิการกำาหุ้นดิค�าตอบแที่นกรรมการ แลุ่ะคณ์ะกรรมการช้่ดิยู่�อยู่ ประจำาป ี2563

วาริ่ะทีี่� 6 พิิจาริ่ณาอนุมัติกำาหุ้นดค่าตอบแที่นกริ่ริ่มการิ่ และคณะกริ่ริ่มการิ่ชุุดย่อย ปริ่ะจำาป ี2563

 พิิธีีกริ่ รายู่งานต�อท่ี่�ประช้่มว�า ตามข�อบังคับของบรษัิัที่ข�อ 30 บำาเหุ้น็จกรรมการ แลุ่ะค�าตอบแที่นใหุ้�ส้ี่ดิแลุ่�วแต�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นจะกำาหุ้นดิ

 กรรมการม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ไดิ�รับค�าตอบแที่นจากบรษัิัที่ในร้ปของเง่นรางวัลุ่ เบ่�ยู่ประช้่ม บำาเหุ้น็จ โบนัสี่ หุ้รอืผู้ลุ่ประโยู่ช่น์ตอบแที่นในลัุ่กษัณ์ะอื�น ตามข�อบังคับ

หุ้รอืตามท่ี่�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นจะพ่ิ่จารณ์า ซึิ�งอาจกำาหุ้นดิเป็นจำานวนแน�นอนหุ้รอืวางเป็นหุ้ลัุ่กเกณ์ฑ์์แลุ่ะจะกำาหุ้นดิไว�เป็นคราวๆ ไป หุ้รอืจะใหุ้�ม่ผู้ลุ่ตลุ่อดิไป

จนกว�าจะม่การเปลุ่่�ยู่นแปลุ่งก็ไดิ� โดิยู่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิของค�าตอบแที่นกรรมการ แลุ่ะคณ์ะกรรมการช้่ดิยู่�อยู่ในปี 2563 (ปท่ีี่�เสี่นอ) ม่ดัิงน่�

60,000 60,000บาที่/ครั�งประช้่ม บาที่/ครั�งประช้่ม

บาที่/ครั�งประช้่ม บาที่/ครั�งประช้่ม

บาที่/ครั�งประช้่ม บาที่/ครั�งประช้่ม

บาที่/ครั�งประช้่ม บาที่/ครั�งประช้่ม

30,000 30,000

25,000 25,000

15,000 15,000

- -

- -

- -

- -

ประธิ์านกรรมการบรษัิัที่-

-

-

-

-

-

-

-

ประธิ์านกรรมการบรหิุ้ารความเส่ี่�ยู่ง

ประธิ์านกรรมการตรวจสี่อบ

ประธิ์านกรรมการสี่รรหุ้าแลุ่ะพ่ิ่จารณ์าค�าตอบแที่น

กรรมการบรษัิัที่

กรรมการบรหิุ้ารความเส่ี่�ยู่ง

กรรมการตรวจสี่อบ

กรรมการสี่รรหุ้าแลุ่ะพ่ิ่จารณ์าค�าตอบแที่น

ฐานะที่างการเง่น (ลุ่�านบาที่)
2562

ค�าเบ่�ยู่ประช้่ม

2563

ค�าเบ่�ยู่ประช้่ม

 เมื�อ พ่ิ่ธ่ิ์กร รายู่งานเสี่ร็จแลุ่�ว ประธิ์านฯ ไดิ�แจ�งท่ี่�ประช้่มว�า การลุ่งมต่ในวาระน่� จำานวนเส่ี่ยู่งท่ี่�ต�องใช่�เพืิ่�อผู้�านมต่ คือ เส่ี่ยู่งข�างมากไม�น�อยู่กว�า

2 ใน 3 ของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มาประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

 พ่ิ่ธ่ิ์กร ไดิ�เปดิิโอกาสี่ใหุ้�ท่ี่�ประช้่มซัิกถืามเพ่ิ่�มเต่มถึืงประเด็ินข�อสี่งสัี่ยู่ต�างๆ แต�ปรากฏิว�า ไม�ม่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่�านใดิซัิกถืามหุ้รอืเสี่นอความเห็ุ้น จึงขอใหุ้�

ท่ี่�ประช้่มพ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่อน้มัต่กำาหุ้นดิค�าตอบแที่นกรรมการ แลุ่ะคณ์ะกรรมการช้่ดิยู่�อยู่ ประจำาปี 2563

 มติ ท่ี่�ประช้่มพ่ิ่จารณ์าแลุ่�ว ม่มต่เป็นเอกฉัันท์ี่อน้มัต่กำาหุ้นดิค�าตอบแที่นกรรมการ แลุ่ะคณ์ะกรรมการช้่ดิยู่�อยู่ ประจำาปี 2563 โดิยู่ม่คะแนนเส่ี่ยู่ง 

ดัิงน่�

2,500 2,500 บาที่/วัน บาที่/วัน

บาที่/ครั�ง บาที่/ครั�ง

บาที่/ครั�ง บาที่/ครั�ง8,000 8,000 

1,000 1,000 

IPD (ผู้้�ปว่ยู่ใน)-

-

- OPD (ผู้้�ปว่ยู่นอก)

อ้บัต่เหุ้ต้

ค�าตอบแที่นอื�นของกรรมการ ประกันส้ี่ขภิาพิ่ ประกันส้ี่ขภิาพิ่
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เห็ุ้นดิ�วยู่

เห็ุ้นดิ�วยู่

201,918,305

201,918,305

100.00

100.00

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

เส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

-

-

-

-

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

-

-

-

-

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

บัตรเส่ี่ยู่

บัตรเส่ี่ยู่

-

-

-

-

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ

ของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�เข�าร�วมประช้่มแลุ่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

ของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�เข�าร�วมประช้่มแลุ่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

 ปริ่ะธีานฯ ไดิ�มอบหุ้มายู่ใหุ้� นายู่ วรีะศักด่ิ� พิ่รหุ้มมาศ (กรรมการ / ประธิ์านกรรมการตรวจสี่อบ) เป็นผู้้�รายู่งานรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิการผู้้�สี่อบบัญช่่ แลุ่ะ

กำาหุ้นดิค�าตอบแที่นสี่ำาหุ้รับผู้้�สี่อบบัญช่่ประจำาป ี2563

 นาย วรีิ่ะศักดิ� พิริ่หุ้มมาศ (กริ่ริ่มการิ่ / ปริ่ะธีานกริ่ริ่มการิ่ตริ่วจสอบ) ไดิ�เสี่นอใหุ้�ท่ี่�ประช้่มพ่ิ่จารณ์าอน้มัต่แต�งตั�งผู้้�สี่อบบัญช่่จาก บรษัิัที่ เอ็ม

 อาร์ แอนด์ิ แอสี่โซิซ่ิเอที่ จำากัดิ เป็นผู้้�สี่อบบัญช่่ของบรษัิัที่ฯ ประจำาปี 2563 โดิยู่กำาหุ้นดิค�าตอบแที่นผู้้�สี่อบบัญช่่ทัี่�งปีจำานวน 1,900,000 บาที่ โดิยู่ค�า

ตอบแที่นผู้้�สี่อบบัญช่่ แบ�งเป็น ค�าธิ์รรมเน่ยู่มการตรวจสี่อบงบการเง่น ประจำาปี 2563 จำานวน 1,000,000 บาที่ แลุ่ะค�าธิ์รรมเน่ยู่มการตรวจสี่อบงบการ

เง่น สี่ำาหุ้รับไตรมาสี่ ไตรมาสี่ลุ่ะ 300,000 บาที่ ซึิ�งเป็นอัตราค�าตอบแที่นแลุ่ะหุ้ลัุ่กการเด่ิยู่วกันกับปี 2562 ซึิ�งไม�รวมค�าตอบแที่นอื�น เช่�น ค�าใช่�จ�ายู่ในการ

เด่ินที่าง เป็นต�น โดิยู่ม่รายู่ชื่�อของผู้้�สี่อบบัญช่่ของบรษัิัที่ แหุ้�ง บรษัิัที่ เอ็ม อาร์ แอนด์ิ แอสี่โซิซ่ิเอที่ จำากัดิ ดัิงน่�

วาริ่ะทีี่� 7 พิิจาริ่ณาอนุมัติแต่งตั�งผู้้�สอบบัญชีุ และกำาหุ้นดค่าตอบแที่นสำาหุ้รัิ่บผู้้�สอบบัญชีุปริ่ะจำาป ี2563

นายู่ พ่ิ่ศ่ษัฐ์ ช่่วะเรอืงโรจน์

(เป็นผู้้�ลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อในงบการเง่นของบรษัิัที่จำานวน 6 ป ี(2558 – 2562))

2803

นายู่ เมธ่ิ์ รัตนศรเีมธิ์า

(ยัู่งไม�เคยู่เป็นผู้้�ลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อในงบการเง่นของบรษัิัที่)

3425

นายู่ อัครเดิช่ เปลุ่่�ยู่นสี่ก้ลุ่

(ยัู่งไม�เคยู่เป็นผู้้�ลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อในงบการเง่นของบรษัิัที่)

5389

นางสี่าว กรท่ี่พิ่ย์ู่ วาณ่์ช่วเิศษัก้ลุ่

(ยัู่งไม�เคยู่เป็นผู้้�ลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อในงบการเง่นของบรษัิัที่)

6947

1.

2.

3.

4.

รายู่นามผู้้�สี่อบบัญช่่ ผู้้�สี่อบบัญช่่รับอน้ญาตเลุ่ขท่ี่�

หุ้รอืผู้้�สี่อบบัญช่่ที่�านอื�นภิายู่ในสี่ำานักงานเด่ิยู่วกันแหุ้�งบรษัิัที่ เอ็ม อาร์ แอนด์ิ แอสี่โซิซ่ิเอที่ จำากัดิ โดิยู่ใหุ้�ผู้้�สี่อบบัญช่่คนใดิคนหุ้นึ�งม่อำานาจในการตรวจสี่อบ

บัญช่่ แลุ่ะแสี่ดิงความเห็ุ้นต�องบการเง่นของบรษัิัที่ฯ ไดิ�

 นาย วรีิ่ะศักดิ� พิริ่หุ้มมาศ (กริ่ริ่มการิ่ / ปริ่ะธีานกริ่ริ่มการิ่ตริ่วจสอบ) รายู่งานเพ่ิ่�มเต่มว�า ผู้้�สี่อบบัญช่่ท่ี่�นำาเสี่นอมาข�างต�น ไม�ม่ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์

หุ้รอืสี่�วนไดิ�เส่ี่ยู่กับบรษัิัที่ฯ ผู้้�บรหิุ้าร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายู่ใหุ้ญ� หุ้รอืผู้้�ท่ี่�เก่�ยู่วข�องกับบ้คคลุ่ดัิงกลุ่�าวแต�อยู่�างใดิ จึงม่ความเป็นอ่สี่ระในการตรวจสี่อบแลุ่ะแสี่ดิง

ความเห็ุ้นต�องบการเง่นของบรษัิัที่ฯ โดิยู่สี่ำานักงานผู้้�สี่อบบัญช่่ท่ี่�เสี่นอแต�งตั�ง เป็นผู้้�สี่อบบัญช่่ของบรษัิัที่ฯ ตั�งแต�ป ี2558 จนถึืงปัจจ้บัน

 เมื�อ นายู่ วรีะศักด่ิ� พิ่รหุ้มมาศ (กรรมการ / ประธิ์านกรรมการตรวจสี่อบ) รายู่งานเสี่ร็จแลุ่�ว ประธิ์านฯ ไดิ�แจ�งท่ี่�ประช้่มว�า การลุ่งมต่ในวาระน่� 

จำานวนเส่ี่ยู่งท่ี่�ต�องใช่�เพืิ่�อผู้�านมต่ คือ เส่ี่ยู่งข�างมากของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�มาประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

 พ่ิ่ธ่ิ์กร ไดิ�เปดิิโอกาสี่ใหุ้�ท่ี่�ประช้่มซัิกถืามเพ่ิ่�มเต่มถึืงประเด็ินข�อสี่งสัี่ยู่ต�างๆ แต�ปรากฏิว�า ไม�ม่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่�านใดิซัิกถืามหุ้รอืเสี่นอความเห็ุ้น จึงขอใหุ้�

ท่ี่�ประช้่มพ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่อน้มัต่แต�งตั�งผู้้�สี่อบบัญช่่ แลุ่ะกำาหุ้นดิค�าตอบแที่นสี่ำาหุ้รับผู้้�สี่อบบัญช่่ประจำาปี 2563

 มติ ท่ี่�ประช้่มพ่ิ่จารณ์าแลุ่�ว ม่มต่เป็นเอกฉัันท์ี่อน้มัต่แต�งตั�งผู้้�สี่อบบัญช่่ แลุ่ะกำาหุ้นดิค�าตอบแที่นสี่ำาหุ้รับผู้้�สี่อบบัญช่่ประจำาปี 2563 โดิยู่

 ม่คะแนนเส่ี่ยู่ง ดัิงน่�
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 ปริ่ะธีานฯ  ไดิ�แจ�งต�อท่ี่�ประช้่มว�า ไม�ม่เร ื�องเพืิ่�อพ่ิ่จารณ์าอื�นๆ จึงเปิดิโอกาสี่ใหุ้�ท่ี่�ประช้่มเสี่นอเร ื�องเพืิ่�อพ่ิ่จารณ์าหุ้รอืซัิกถืามถึืงประเด็ินข�อสี่งสัี่ยู่

 เมื�อท่ี่�ประช้่มไดิ�พ่ิ่จารณ์าระเบ่ยู่บวาระการประช้่มต�างๆ ครบถื�วนแลุ่�ว แลุ่ะไม�ม่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่�านใดิเสี่นอเร ื�องเพืิ่�อพ่ิ่จารณ์าอื�นๆ หุ้รอืซัิกถืามแลุ่ะเสี่นอ
ความเห็ุ้น ประธิ์านฯ จึงไดิ�กลุ่�าวขอบค้ณ์ผู้้�ถืือหุ้้�นท้ี่กที่�านท่ี่�มาเข�าร�วมการประช้่มแลุ่ะปดิิการประช้่ม ณ์ เวลุ่า 10.55 น.

วาริ่ะทีี่� 8 พิิจาริ่ณาเริ่ ่�องอื�นๆ (ถื�ามี)

ปด่ปริ่ะชุุม เมื�อเวลา 11.55 น.

ลงนาม.........................................................
(นาย ณัฐภัทร พ้นผู้ลทวลีาภ)

ผู้้�บันทึกการประชุม

ลงนาม.........................................................
(รศ.ดร. มนตร ีโสค่ติยานุรักษ์)

ประธานในท่�ประชุม

-ลายมือชื�อ- -ลายมือชื�อ-
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Attachment 2

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

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited held the Meeting on June 17, 2020 at 10.00 A.M. – 10.55 A.M. at Alpaca 

Ballroom, Westgate Residence Hotel, address no. 8/8 Bangmuang Sub-District, Bangyai, Nonthaburi, Thailand.

Directors Attending:

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 / Assistant  Managing Director of Administration Group

4. Mr. Veerasak Prommas    Independent Director / Chairman of Audit Committee

5. Mr. Paiboon Aroonprasobsuk   Independent Director / Director / Audit Committee

6. Mrs. Phatcharee Chatkaewboriboon  Director

7. Mr. Supachat Tangnoi    Director

8. Mrs. Donnapa jiamkanok    Director    

9. Mr. Nuttawut Punnasatian Director   Director  

1. Mr. Apirat Teerarujinin    Assistant Managing Director of Operation group

2. Ms. Oranuth Chaiprasat    Director of Account & Finance (CFO)

3. Ms. Thitiporn Pratheepratana   Director of Office Operation

4. Mr. Decha Pudkhuntod    Director of Production  

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

1. Ms. Pinmanee Makmontana   Financial Advisor from KTBST

1. Mr. Nuttapat Phunphonthaveelarp   Company Secretary

1. Mr. Piyasak Bhumichitra    Independent Director / Director / Audit Committee

Executives Attending:

Auditor Attending:

Financial Assistant Attending:

Company Secretary Attending:

Absent Director:

Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited

 MC reported to the meeting that there were 24 shareholders attending the meeting in person, representing 

185,720,205 shares, 7 shareholders by proxy, representing 31,600 shares, and 11 shareholder who appointed the independent 

director as a proxy-holder, representing 16,166,500 shares. As a resulted, the total number of shareholders altogether 42 

shareholders that holding shares in an aggregate number of 201,918,305 shares, representing 74.78% of the total shares sold 

and thereby a quorum was constituted with the Company’s Articles of Association.
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 MC introduced the personnel of the Company that consisted of 9 directors attending the meeting (equivalent to 90 

percent from the total of 10 directors), 1 director sought leave of absence from attending the meeting (equivalent to 10 percent 

from the total of 10 directors), 4 executives, 1 auditor, 1 invited consultants, and 1 company secretary.

 Assoc. Prof. Ph.D. Montree Socatiyanurak (Chairman of the Board), performed as the Chairman of this meeting 

(“the Chairman”), welcomed all shareholders and proxies to attend the meeting and proposed the MC to inform the meeting 

procedures to the shareholders as follows:

Each shareholder had 1 vote per share in accordance with the Articles of Association of the Company.

The Meeting would be conducted in accordance with the agenda prescribed in the invitation of the 

meeting, in which the directors had explained the details to the shareholders for considerations.

If any shareholders or proxies would like to express any opinion or ask any question, please raise your hands, 

define whether shareholders or proxies and introduce their names to the meeting, and then proceed.

If any shareholders or proxies wishing to leave the meeting and to vote on the remaining agenda before the 

meeting adjourned, please vote, sign and send the ballot to the Company’s staff to record score in the system.

Conditions for approval of resolutions in each agenda are as follows;

Any shareholders who had special interest in any agenda should not be entitled to vote on such agenda, except 

for the election of directors.

In order not to waste valuable time for everyone, the Chairman would ask in every agenda whether anyone 

would disagree or abstain. If there is no objection or abstention, the Chairman will conclude that agenda that 

all of them have unanimously approved as proposed.

In accordance with the Good Governance Principles of the Stock Exchange of Thailand, the resolution of the 

agenda to appointment of the directors would be individually considered. Any of shareholder who wish to vote 

agree, disagree, or abstain, please vote in the given ballot and sent to the Company’s staff for collecting votes 

after the agenda finished.

The Chairman would inform the voting results and resolutions of each agenda. The counting of votes for each 

agenda shall be made from the voting, from the latest number of shares in that agenda, of shareholders or 

proxies attending the meeting with the right to vote.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

Resolution in agenda 1, 3, 4, 5, and 7 would be passed by majority votes by shareholder attending the 

meeting.

Resolution in agenda 6 is required to be affirmative by two-third of vote by shareholder attending the 

meeting.

Agenda 2 and 8 were to acknowledge the Company’s operating results and the change of the usage of 

IPO, however, there would not be a resolution.

For any shareholder or proxy who disagreed or wished to abstain from voting, the Chairman would ask 

those who disagreed or abstained to vote on the ballot by checking the box       in the box with signing 

and requesting to raise your hands for the Company’s staff to collect ballot to count vote.

For any shareholder or proxy who agreed or wished not to abstain, the Chairman would consider to 

be approved according to the proposed agenda and did not need to vote on the ballot. The Company 

would collect the negative votes to deduct from the total number of votes attending the meeting and to 

summarize voting results for each agenda.

For any proxies who had voted, the Company had collected and recorded the vote in the system. The 

proxy did not need to vote again. For the shareholder who gave proxy nut did not specify the vote, the 

proxy was requested to vote in accordance with the method provided.
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When the MC finished explaining, the Chairman then proceeded to conduct the meeting with Mr. Nuttapat 

Phunphonthaveelarp (Company Secretary) acting as the meeting recorder in accordance with the following agenda.

After the Chairman finished declaration, MC invited the meeting to raise additional questions concerning the 2019 Annual 

General Meeting of Shareholders held on Wednesday 10th April 2019. Consequently, there was no shareholder asking questions 

or making any opinions, therefore, MC proposed the meeting to consider and approve the 2019 Annual General Meeting of 

Shareholders held on Wednesday 10th  April 2019.

The Chairman requested the meeting to consider and approve the minutes of the Minutes of the 2019 Annual General 

Meeting of Shareholders held on Wednesday 10th April 2019, pursuant to the copy of the minutes that was sent to all 

shareholders together with the invitation of the meeting.

The Chairman informed to the meeting that the Board of Directors has prepared the report of the Company’s operating results 

for the year 2019 which has details as shown in the financial statements for the year ended 31st December 2019 and the 2019 

annual report which have been sent to the shareholders together with the meeting invitation letter. Afterward, the Chairman 

proposed Ms. Oranuth Chaiprasat (Director of Account & Finance (CFO)) to reported the Company’s operating results for the 

year ended 31st December 2019 to the meeting.

Ms. Oranuth Chaiprasat (Director of Account & Finance (CFO)) reported the Company’s operating results for the year ended 

31st December 2019 to the meeting as the following details.

The Chairman informed to the meeting that the resolution in this agenda would be passed by majority votes by shareholder 

attending the meeting.

Resolution: The meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the minutes of the 2019 Annual 

General Meeting of Shareholders held on Wednesday 10th April 2019 with the following votes:

To consider and approve the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 

Wednesday 10th April 2019

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

Agenda 1 

Agenda 2 

Approved 201,918,305 100.00%equivalent to

Abstained - -equivalent to

Disapproved - -equivalent to

Voided Ballot - -equivalent to

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

vote(s),

vote(s),

vote(s),

vote(s),

345.77

4,979.55

353.79

4,880.31

49.44

2,912.11

50.81

2,809.99

296.32

670.66

302.98

635.13

8,562.32

- 1.04

8,326.48

Total Assets

HDPE Plastic bags

PP Plastic bags

Total Shareholder’s Equity

Food Paper Box

Total Liabilities

Wrapping films

Total Sales Volume

Financial Position (Million Baht)

Sales Volume (Tons)

As of 31 December 2019

2019

As of 31 December 2018

2018
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289.28

0.17

551.83

271.00

0.17

506.44

197.51

4.27

6.39

173.78

6.49

6.62

65.04

8.02

558.22

61.56

9.52

513.06

23.83

-

10.12

0.11

11.12

33.31

HDPE Plastic bags

Net Profit (%)

PP Plastic bags

DOE (x)

Food Paper Box

ROE (%)

Wrapping films

ROA (%)

Total Sales Revenues

Total Incomes

Other income

Net Profit

Sales Revenues (Million Baht)

Important Financial Ratios

2019

As of 31 December 2019

2018

As of 31 December 2018

The Chairman clarified to the meeting that the Company prepared the Company’s financial statements of for the year 

ending 31st December 2019 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 Company 

Limited, commented in the auditor’s report that the Company’s financial statements correctly and appropriately showed 

the financial status as of 31st December 2019, the operation results and cash flows in accordance with the financial reporting 

standards as detailed in the annual report. For this purpose, the Board of Directors had considered that the Company has 

prepared accurate and fair financial statements, which could truly and reasonably reflect the Company’s operating result as of 

31st December 2019

The Chairman informed to the meeting that this agenda was to present for acknowledgement, therefore, there was no vote 

on this agenda.

The Chairman informed to the meeting that the resolution in this agenda would be passed by majority votes by shareholder 

attending the meeting.

After the Chairman finished declaration, MC invited the meeting to raise additional questions concerning the Financial 

Statements for year ending 31st December 2019. Consequently, there was no shareholder asking questions or making any 

opinions, therefore, MC proposed the meeting to consider and approve the Financial Statements for year ending 31st December 

2019.

After the Chairman finished declaration, MC invited the meeting to raise additional questions concerning the 

operating results of the Company for the year ending 31st December 2019. Consequently, there was no shareholder asking 

questions or making any opinions.

To consider and approve the Financial Statements for year ending 31st  December 2019Agenda 3

Resolution: The meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the minutes of the 2019 

Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday 10th  April 2019 with the following votes:
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After the Chairman finished declaration, MC invited the meeting to raise additional questions concerning the allocation of 

profits derived from operation results as a legal reserve, the interim dividend payment, and omitted dividend payment for 

the year 2019. Consequently, there was no shareholder asking questions or making any opinions, therefore, MC proposed the 

meeting 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.

The Chairman  proposed MC to report the details of the allocation of profits derived from operation results as a legal reserve, 

the interim dividend payment, and omitted dividend payment for the year 2019.

The Chairman  informed to the meeting that the resolution in this agenda would be passed by majority votes by shareholder 

attending the meeting.

MC  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 2019, the Company had a net profit according to the financial statement of THB 33,306,705, equivalent to earning 

per share of THB 0.123 per share. The Board of Directors, therefore, considered for the allocating net profit in amount of THB 

1,700,000 to the legel reserve, equivalent to 5.10 percent of the Company’s net profit for the year 2019 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 6,710,000, equivalent to 4.97 percent of the registered capital of THB 135,000,000, at the end of 2019.

MC  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 thirty (30) percent of net profit after income tax. However, the Board of Directors’ meeting no. 2/2020 held on April 

3, 2020, resolved to pay the interim dividend payment from the Company’s net profit from the operating results from January 

1, 2020 to December 31, 2020 at the rate of 0.10 THB per share, totaling the dividend to be paid of 27,000,000 THB. Thus, the 

Company shall deduct the withholding tax in a rate of 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 17, 2020 and the payment of dividends on April 30, 2020.

MC  elucidated that the approval for the interim dividend payment by the Board of Directors was to reduce the impacts from 

the sudden and indefinite postponement of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders. Since 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), 

was in line with the dividend payment policy of the Company, therefore, the Board of Directors did not propose any other 

dividend payment for 2019.

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

Agenda 4

Resolution: The meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved 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:

Approved 201,918,305 100.00%equivalent to

Abstained - -equivalent to

Disapproved - -equivalent to

Voided Ballot - -equivalent to

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

vote(s),

vote(s),

vote(s),

vote(s),
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Approved 201,918,305 100.00%equivalent to

Abstained - -equivalent to

Disapproved - -equivalent to

Voided Ballot - -equivalent to

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

vote(s),

vote(s),

vote(s),

vote(s),

The Chairman informed to the meeting that there are 4 directors which consist of (1) Mr. Piyasak Bhumichitra, (2) Mr. Montree 

Socatiyanurak, (3) Mr. Veerasak Prommas, and (4) Mr. Paiboon Aroonprasobsuk nominated for the shareholders to re-appoint 

as directors for another term. Therefore, the meeting asked 3 of 4 nominated directors who attened the meeting to temporarily 

leave the meeting room for allowing shareholders to inquire conveniently (1 of 4 nominated directors was absent meeting). 

In this regard, the Chairman assigned Mr. Teerachai Teerarujinon (Director / Managing Director) to act as the Chairman of the 

meeting for consideration of this agenda (agenda 5).

The 3 directors were (1) Mr. Montree Socatiyanurak, (2) Mr. Veerasak Prommas, and (3) Mr. Paiboon Aroonprasobsuk tempo-

rarily left the meeting room.

Mr. Teerachai Teerarujinon (Director / Managing Director) proposed MC to report the details of the appointment of new 

Directors to replace those who retire by rotation namely.

To consider and approve the appointment of new Directors to replace those who retire by rotation namelyAgenda 5

Mr. Teerachai Teerarujinon (Director / Managing Director) informed to the meeting that the resolution in this agenda would 

be passed by majority votes by shareholder attending the meeting.

MC 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. Piyasak Bhumichitra (Director), (2) Mr. Montree Socatiyanurak (Chairman of the Board of 

Directors), (3) Mr. Veerasak Prommas (Director), and (4) Mr. Paiboon Aroonprasobsuk (Director), due to retire by rotation.

After the Chairman finished declaration, MC invited the meeting to raise additional questions concerning the appointment 

of new Directors to replace those who retire by rotation namely. Consequently, there was no shareholder asking questions or 

making any opinions, therefore, MC proposed the meeting to consider and approve the appointment of new Directors to 

replace those who retire by rotation namely.

MC 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 1, 2019 - January 31, 2020, 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 haveperformed 

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. Piyasak Bhumichitra, (2) Mr. Montree Socatiyanurak, (3) Mr. Veerasak 

Prommas, and (4) Mr. Paiboon Aroonprasobsuk, 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.

Resolution: The meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the re-election all 4 directors, 

consisting of (1) Mr. Piyasak Bhumichitra, (2) Mr. Montree Socatiyanurak, (3) Mr. Veerasak Prommas, and (4) Mr. Paiboon 

Aroonprasobsuk, as the Company’s directors for another term with the following votes :
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MC informed the meeting that according 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 2020 (proposed year) are as follow:

Mr. Piyasak Bhumichitra, with votes are as follows:

Mr. Montree Socatiyanurak, with votes are as follows:

Mr. Veerasak Prommas, with votes are as follows:

Mr. Paiboon Aroonprasobsuk, with votes are as follows:

(1)

(2)

(3)

(4)

Mr. Teerachai Teerarujinon (Director / Managing Director) invited all 3 directors, consisting of (1) Mr. Montree Socatiyanurak, 

(2)  Mr. Veerasak Prommas, and (3)  Mr. Paiboon Aroonprasobsuk, to return to the meeting room.

The Chairman proposed MC to report the details of the Directors’ and all sub-committees’ remuneration for the year 2020.

To consider and approve the Directors’ and all sub-committees’ remuneration for the year 2020Agenda 6

Approved

Approved

201,918,305

201,918,305

100.00%

100.00%

equivalent to

equivalent to

Abstained

Abstained

-

-

-

-

equivalent to

equivalent to

Disapproved

Disapproved

-

-

-

-

equivalent to

equivalent to

Voided Ballot

Voided Ballot

-

-

-

-

equivalent to

equivalent to

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.

vote(s),

vote(s),

vote(s),

vote(s),

vote(s),

vote(s),

vote(s),

vote(s),

Approved 201,918,305 100.00%equivalent to

Abstained - -equivalent to

Disapproved - -equivalent to

Voided Ballot - -equivalent to

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

vote(s),

vote(s),

vote(s),

vote(s),

Approved 201,918,305 100.00%equivalent to

Abstained - -equivalent to

Disapproved - -equivalent to

Voided Ballot - -equivalent to

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

vote(s),

vote(s),

vote(s),

vote(s),

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำากัด (มหาชน) 29



60,000 THB/meeting

THB/meeting

THB/meeting

THB/meeting

30,000

25,000

15,000

-

-

-

-

Chairman of Board of Director-

-

-

-

-

-

-

-

Chairman of Risk Management Committee

Chairman of Audit Committee

Chairman of Nomination and Compensation Committee

Directors

Risk Management Committee

Audit Committee

Nomination and Compensation Committee

Monetary Remuneration

60,000 THB/meeting

THB/meeting

THB/meeting

THB/meeting

30,000

25,000

15,000

-

-

-

-

2019

Meeting Allowance

2020

Meeting Allowance

2,500 2,500 THB/Day THB/Day

THB/Time THB/Time

THB/Time THB/Time8,000 8,000 

1,000 1,000 

IPD-

-

- OPD

Accident

Non-Monetary Remuneration Health Insurance Health Insurance

The Chairman informed to the meeting that the resolution in this agenda required to be affirmative by two-third of vote by 

shareholder attending the meeting.

After the Chairman finished declaration, MC invited the meeting to raise additional questions concerning the Directors’ and 

all sub-committees’ remuneration for the year 2020. Consequently, there was no shareholder asking questions or making any 

opinions, therefore, MC proposed the meeting to consider and approve the Directors’ and all sub-committees’ remuneration 

for the year 2020.

Resolution: The meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved to the Directors’ and all 

sub-committees’ remuneration for the year 2020.

The Chairman proposed Mr. Veerasak Prommas (Director / The Chairman of Audit Committee) to report the details of the 

Appointment of the Company’s Auditor and the determination of the audit fee for the year 2020.

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 2020 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 2019.

To consider and approve the appointment of the Company’s Auditor and the determination of the audit fee 

for the year 2020

Agenda 7

Approved 201,918,305 100.00%equivalent to

Abstained - -equivalent to

Disapproved - -equivalent to

Voided Ballot - -equivalent to

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

vote(s),

vote(s),

vote(s),

vote(s),
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Approved 201,918,305 100.00%equivalent to

Abstained - -equivalent to

Disapproved - -equivalent to

Voided Ballot - -equivalent to

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

vote(s),

vote(s),

vote(s),

vote(s),

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

Mr. Pisit Chiwaruangroch

(Years of Audit Service for the Company : 5 years (2015 – 2019))

2803

Mr. Methee Ratanasrimetha

(Years of Audit Service for the Company : None)

3425

Mr. Akadet Pliensakul

(Years of Audit Service for the Company : None)

5389

Ms. Kornthip Wanichwisedkul

(Years of Audit Service for the Company : None)

6947

1.

2.

3.

4.

Auditor’s name CPA License no.

or another auditor from M.R. & Associates Co., Ltd shall audit and provide his/her opinion on the Company’s Financial 

Statements.

The Chairman informed to the meeting that the resolution in this agenda would be passed by majority votes by shareholder 

attending the meeting.

After the Chairman finished declaration, MC invited the meeting to raise additional questions concerning the 

appointment of the Company’s Auditor and the determination of the audit fee for the year 2020. Consequently, there was 

no shareholder asking questions or making any opinions, therefore, MC proposed the meeting to consider and approve the 

appointment of the Company’s Auditor and the determination of the audit fee for the year 2020.

Mr. Veerasak Prommas  (Director / The Chairman of Audit Committee) futher reported that 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.

Resolution: The meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the appointment of the Company’s 

Auditor and the determination of the audit fee for the year 2020 with the following votes:

The Chairman proposed MC to report the details of the change of the usage of IPO which considered immaterial by 
reallocation of the proceed.

MC informed to the Meeting that 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 total amount of 96,710,000 THB. The objectives of 
the proceeds have been disclosed in the IPO prospectus as follows:

To acknowledge the change of the usage of IPO which considered immaterial by reallocation of the proceed.Agenda 8
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70,000

76.71

Within 2019

Expected to complete in 2020

26.17 

20.00

6.71

-

96.71

96.71

1.75

8.46

Within 2018

Completed in 2018

Balance as of March 31, 2020

Balance as of March 31, 2020

Balance as of March 31, 2020

Balance as of March 31, 2020

Total

Total

Working capital

Working capital

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.

1)

1)

2)

2)

Objective of IPO proceeds

(Unit: Million Baht)

Objective of IPO proceeds

(Unit: Million Baht)

As disclosed in the IPO 

prospectus

As disclosed in the IPO 

prospectus

Duration of the proceeds

Duration of the proceeds

MC continued to inform that 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:

MC further explained that 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.

After the Chairman finished declaration, MC invited the meeting to raise additional questions concerning the 

change of the usage of IPO which considered immaterial by reallocation of the proceed. Consequently, there was no 

shareholder asking questions or making any opinions.

The Chairman informed to the meeting that this agenda was to present for acknowledgement, therefore, there was no vote 

on this agenda.
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Meeting adjourned at 10.55 A.M.

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.

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 10.55 A.M.

To consider other businesses. (If any)Agenda 9

Signed.........................................................

(Mr. Nuttapat Phunphonthaveelarp)

Meeting recorder

Signed.........................................................

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

Chairman of the meeting

-signature- -signature-
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เอกสี่ารแนบ 4

หลักเกณฑ์์และนโยบายการิจัำดสริริกำาไริและการิจ่ำายปัันผล

ตามข�อบังคับของบรษัิัที่ฯ ข�อท่ี่� 49 บรษัิัที่ต�องจัดิสี่รรกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ประจำาปีสี่�วนหุ้นึ�งไว�เป็นท้ี่นสี่ำารองไม�น�อยู่กว�าร�อยู่ลุ่ะหุ้�า (5) ของกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ประจำาป ีหัุ้กดิ�วยู่

เง่นขาดิท้ี่นสี่ะสี่มยู่กมา (ถื�าม่) จนกว�าท้ี่นสี่ำารองน่�จะม่จำานวนไม�น�อยู่กว�าร�อยู่ลุ่ะส่ี่บ (10) ของท้ี่นจดิที่ะเบ่ยู่น นอกจากท้ี่นสี่ำารองดัิงกลุ่�าว คณ์ะกรรมการอาจ

เสี่นอใหุ้�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นลุ่งมต่ใหุ้�จัดิสี่รรท้ี่นสี่ำารองอื�น ตามท่ี่�เห็ุ้นว�าจะเป็นประโยู่ช่น์ในการดิำาเน่นก่จการของบรษัิัที่ดิ�วยู่ก็ไดิ�

ตามข�อบังคับของบรษัิัที่ ข�อ 47 หุ้�ามม่ใหุ้�จ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่จากเง่นประเภิที่อื�นนอกจากเง่นกำาไร ในกรณ่์ท่ี่�บรษัิัที่ยัู่งม่ยู่อดิขาดิท้ี่นสี่ะสี่มอยู่้� หุ้�ามม่ใหุ้�จ�ายู่

เง่นปันผู้ลุ่ เง่นปันผู้ลุ่ใหุ้�แบ�งตามจำานวนหุ้้�น หุ้้�นลุ่ะเที่�าๆ กัน แลุ่ะบรษัิัที่ฯ ม่นโยู่บายู่การจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ไม�ตำ�ากว�าอัตราร�อยู่ลุ่ะสี่ามส่ี่บ (30) ของกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์

หุ้ลัุ่งหัุ้กภิาษ่ัเง่นไดิ�

ในปี 2564 มต่ท่ี่�ประช้่มคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ครั�งท่ี่� 1/2564 กำาหุ้นดิใหุ้�ม่การจัดิสี่รรกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์จำานวน 1,740,000 บาที่ เป็นท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่ 

(ค่ดิเป็นร�อยู่ลุ่ะ 5.03 ของกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ประจำาปี จำานวน 34,592,491 บาที่ เนื�องจากบรษัิัที่ฯ ยัู่งม่ท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่ไม�ครบตามท่ี่�ระบ้ไว�ในข�อบังคับ

ของบรษัิัที่ฯ โดิยู่ ณ์ ส่ี่�นปี 2563 บรษัิัที่ฯ ม่ท้ี่นจดิที่ะเบ่ยู่น 135,000,000 บาที่ แลุ่ะม่ท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่จำานวน 8,450,000 บาที่ ค่ดิเป็นอัตรา

ร�อยู่ลุ่ะ 6.26 ของท้ี่นจดิที่ะเบ่ยู่น

ในป ี2564 มต่คณ์ะกรรมการบรษัิัที่ครั�งท่ี่� 1/2564 กำาหุ้นดิใหุ้�ม่การจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ในอัตรา 0.10 บาที่ต�อหุ้้�น รวมเป็นจำานวนเง่นปันผู้ลุ่ทัี่�งหุ้มดิท่ี่�บรษัิัที่ฯ

จะต�องจ�ายู่เที่�ากับ 27,000,000 บาที่ ซึิ�งในการจ�ายู่ปันผู้ลุ่น่� บรษัิัที่ฯ จะที่ำาการหัุ้กภิาษ่ั ณ์ ท่ี่�จ�ายู่ในปันผู้ลุ่ดัิงกลุ่�าวในอัตราร�อยู่ลุ่ะส่ี่บ (10) ดัิงนั�น

จำานวนภิาษ่ัท่ี่�จะถ้ืกหัุ้กไว�ค่ดิเป็นจำานวน 0.01 บาที่ต�อหุ้้�น โดิยู่จำานวนเง่นปันผู้ลุ่ ท่ี่�ผู้้�ถืือหุ้้�นจะไดิ�รับหุ้ลัุ่งหัุ้กภิาษ่ั ณ์ ท่ี่�จ�ายู่แลุ่�วจะเที่�ากับ 0.09 บาที่ต�อหุ้้�น 

โดิยู่บรษัิัที่ฯ จะนำาเสี่นอต�อท่ี่�ประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาป ี2564 เพืิ่�อพ่ิ่จารณ์าแลุ่ะอน้มัต่ต�อไป

เมื�อบรษัิัที่ไดิ�รับอน้มัต่จากท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นแลุ่�ว บรษัิัที่อาจโอนท้ี่นสี่ำารองอื�น ท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่ แลุ่ะท้ี่นสี่ำารองสี่�วนลุ่ำ�าม้ลุ่ค�าหุ้้�นตามลุ่ำาดัิบเพืิ่�อช่ดิเช่ยู่

ผู้ลุ่ขาดิท้ี่นสี่ะสี่มของบรษัิัที่ไดิ�

การจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ใหุ้�กระที่ำาภิายู่ใน 1 เดืิอนนับแต�วันท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นม่มต่หุ้รอืวันท่ี่�คณ์ะกรรมการม่มต่แลุ่�วแต�กรณ่์ ทัี่�งน่�ใหุ้�แจ�งเป็นหุ้นังสืี่อไปยัู่งผู้้�ถืือหุ้้�น

แลุ่ะใหุ้�โฆษัณ์าคำาบอกกลุ่�าวการจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่นั�นในหุ้นังสืี่อพ่ิ่มพ์ิ่ดิ�วยู่

การิจัำดสริริกำาไริสุทธิิเป็ันทุนสำาริอุงตามกฎหมาย

นโยบายการิจ่ำายเงินปัันผล

รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิการจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่

จำานวนหุ้้�นท่ี่�จำาหุ้น�ายู่ไดิ�ทัี่�งหุ้มดิ (บาที่)

อัตราการจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ (บาที่ต�อหุ้้�น)

เง่นปันผู้ลุ่ประจำาปี

ร�อยู่ลุ่ะของกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ (%)

กำาไรต�อหุ้้�นขั�นพืิ่�นฐาน (บาที่ต�อหุ้้�น)

กำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ (บาที่)

เง่นปันผู้ลุ่ระหุ้ว�างกาลุ่

จำานวนเง่นปันผู้ลุ่จ�ายู่ทัี่�งหุ้มดิ (บาที่)

2563 (ปท่ีี่�เสี่นอ) 2562 (ปท่ีี่�ผู้�านมา)

270,000,000 270,000,000

0.10

78.05

0.128 0.123

34,592,491 33,306,705

-

-

0.10

27,000,000 27,000,000

80.34

1.

3.

-

2.

-

4.

5.

6.

บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)34



The allocation of the net profit to the statutory reserve

Dividend Policy

Attachment 4

Criteria and Policy on the profit allocation and dividend payment

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.

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 2021, the resolution of the Board of Directors meeting no. 1/2021 resolved for the allocating net profit in amount of 

1,740,000 THB to the statutory reserve, equivalent 5.03 percent of the Company’s net profit in 2020 which amount of 34,592,491 

THB, 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 135,000,000 THB and the statutory reserve of 8,450,000 THB or equal 6.26 

percent of registered capital.

In 2021, the resolution of the Board of Directors’ meeting no. 1/2021 resolved for the annual dividend payment of 0.10 THB per 

share in total amount of the dividend to be paid of 27,000,000 THB. Thus, the Company shall deduct the withholding tax in a 

rate ten (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. The Company will propose the dividend payment to the consideration of the 2021 Annual General Meeting 

of Shareholders for approval accordingly.

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.

DETAILS OF DIVIDEND PAYMENT

Total number of shares sold (Shares)

Dividends (THB/Share)

Annual dividend payment

Proportion of dividends (%)

Earnings per share (THB/Share)

Net profit (THB)

Interim dividend payment

Total dividend payment (THB)

2020 (PROPOSED YEAR) 2019 (PREVIOUS YEAR)

270,000,000 270,000,000

0.10

78.05

0.128 0.123

34,592,491 33,306,705

-

-

0.10

27,000,000 27,000,000

80.34

1.

3.

-

2.

-

4.

5.

6.
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วตัถุืปริ่ะสงค์และเหุ้ตุผู้ลตามข�อบังคับของบริ่ษั่์ที่ฯ

เอกสี่ารแนบ 5

ริ่ายละเอียดของผู้้�ทีี่�ได�รัิ่บการิ่เสนอชืุ�อเพืิ�อเลือกตั�งเปน็กริ่ริ่มการิ่บริ่ษั่์ที่

ใหุ้�บรษัิัที่ม่คณ์ะกรรมการคณ์ะหุ้นึ�ง ประกอบดิ�วยู่กรรมการไม�น�อยู่กว�า หุ้�า (5) คน แลุ่ะกรรมการไม�น�อยู่กว�ากึ�งหุ้นึ�งของจำานวนกรรมการ

ทัี่�งหุ้มดิ ต�องม่ถ่ื�นท่ี่�อยู้่�ในราช่อาณ์าจักร แลุ่ะใหุ้�คณ์ะกรรมการเลืุ่อกตั�งกรรมการดิ�วยู่กัน เป็นประธิ์านกรรมการ แลุ่ะอาจเลืุ่อกรองประธิ์าน

กรรมการ แลุ่ะตำาแหุ้น�งอื�นตามท่ี่�เห็ุ้นเหุ้มาะสี่มดิ�วยู่ก็ไดิ� รองประธิ์านกรรมการม่หุ้น�าท่ี่�ตามข�อบังคับในก่จการซึิ�งประธิ์านกรรมการมอบหุ้มายู่

ในการประช้่มสี่ามัญประจำาปท้ีี่กครั�ง กรรมการจะต�องออกจากตำาแหุ้น�งอยู่�างน�อยู่จำานวนหุ้นึ�งในสี่าม (1/3) โดิยู่อัตรา ถื�าจำานวนกรรมการจะ

แบ�งออกใหุ้�เป็นสี่ามสี่�วนไม�ไดิ�ก็ใหุ้�ออกโดิยู่จำานวนใกลุ่�เค่ยู่งท่ี่�ส้ี่ดิกับสี่�วนหุ้นึ�งในสี่าม (1/3)

ในกรณ่์ท่ี่�ตำาแหุ้น�งกรรมการว�างลุ่งเพิ่ราะเหุ้ต้อื�นนอกจากถึืงคราวออกตามวาระ คณ์ะกรรมการอาจเลืุ่อกบ้คคลุ่ซึิ�งม่ค้ณ์สี่มบัต่ แลุ่ะไม�ม่

ลัุ่กษัณ์ะต�องหุ้�ามตามกฎหุ้มายู่เข�าเป็นกรรมการแที่นในการประช้่มคณ์ะกรรมการคราวถัืดิไป เว�นแต�วาระของกรรมการจะเหุ้ลืุ่อน�อยู่กว�าสี่อง 

(2) เดืิอน บ้คคลุ่ซึิ�งเข�าเป็นกรรมการแที่นดัิงกลุ่�าวจะอยู้่�ในตำาแหุ้น�งกรรมการไดิ�เพ่ิ่ยู่งเที่�าวาระท่ี่�ยัู่งเหุ้ลืุ่ออยู้่�ของกรรมการท่ี่�ตนแที่น

กรรมการท่ี่�จะต�องออกจากตำาแหุ้น�งในปีแรก แลุ่ะปีท่ี่�สี่องภิายู่หุ้ลุ่ังจดิที่ะเบ่ยู่นบรษัิัที่นั�น ใหุ้�จับสี่ลุ่ากว�าผู้้�ใดิจะออก สี่�วนปีหุ้ลัุ่งๆ ต�อไปใหุ้�

กรรมการท่ี่�อยู้่�ในตำาแหุ้น�งนานท่ี่�ส้ี่ดิเป็นผู้้�ออกจากตำาแหุ้น�ง

มต่ของกรรมการตามวรรคหุ้นึ�งต�องประกอบดิ�วยู่คะแนนเส่ี่ยู่งไม�น�อยู่กว�าสี่ามในส่ี่� (3/4) ของจำานวนกรรมการท่ี่�ยัู่งเหุ้ลืุ่ออยู้่�

ในการประช้่มครั�งน่�ม่กรรมการท่ี่�ครบกำาหุ้นดิออกจากตำาแหุ้น�งตามวาระ จำานวน 4 คน ไดิ�แก�

กรรมการซึิ�งพิ่�นจากตำาแหุ้น�งตามวาระน่� อาจไดิ�รับเลืุ่อกใหุ้�เข�ามารับตำาแหุ้น�งอ่กก็ไดิ�

ข�อท่ี่� 15

ข�อท่ี่� 18

ข�อท่ี่� 21

1.     นายู่ ธ่ิ์ระชั่ยู่ ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่

2.     นาง พ้ิ่นส่ี่น ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่

3.     นาง พัิ่ช่ร ีฉััตรแก�วบรบ้ิรณ์์ แลุ่ะ

4.     นายู่ ณั์ฐว้ฒ่ิ ปณ้์ณ์เสี่ถ่ืยู่ร 
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การพ่ิ่จารณ์าเลืุ่อกตั�งกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�ครบกำาหุ้นดิออกตามวาระ เห็ุ้นควรเลืุ่อกบ้คคลุ่ดัิงต�อไปน่�เป็นกรรมการของบรษัิัที่

ตำาแหุ้น�ง :   

ค้ณ์ว้ฒ่ิที่างการศึกษัา : 

ประวัต่การอบรมโดิยู่สี่มาคมสี่ถืาบันกรรมการบรษัิัที่ไที่ยู่ :

ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์ที่างครอบครัวระหุ้ว�างกัน : 

การถืือครองหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่ของบรษัิัที่ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2563 : 

ประวัต่การที่ำางาน :

การดิำารงตำาแหุ้น�งกรรมการ / ผู้้�บรหิุ้ารในก่จการอื�น

- ก่จการท่ี่�เป็นบรษัิัที่จดิที่ะเบ่ยู่น

- ก่จการท่ี่�ไม�เป็นบรษัิัที่จดิที่ะเบ่ยู่น

- ก่จการอื�นๆ

- ก่จการอื�นท่ี่�อาจที่ำาใหุ้�เก่ดิความขัดิแยู่�งที่างผู้ลุ่ประโยู่ช่น์กับบรษัิัที่

การเข�าร�วมประช้่มคณ์ะกรรมการในป ี2563 : 

จำานวนปท่ีี่�ดิำารงตำาแหุ้น�ง / เร ิ�มดิำารงตำาแหุ้น�ง :

การม่สี่�วนไดิ�เส่ี่ยู่กับบรษัิัที่ :

กรรมการบรษัิัที่

มัธิ์ยู่มศึกษัา วทิี่ย์ู่-คณ่์ต โรงเรยีู่นวัดิจันที่ร์ประด่ิษัฐารามวทิี่ยู่าคม

หุ้ลัุ่กส้ี่ตร DAP ร้�นท่ี่� 131/2559

นางพ้ิ่นส่ี่น ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่ (ค้�สี่มรสี่)

นางพัิ่ช่ร ีฉััตรแก�วบรบ้ิรณ์์ (พ่ิ่�สี่าว)

นางดิลุ่นภิา เจ่ยู่มกนก (น�องสี่าว)

ตนเอง : 160,080,000 หุ้้�น

ค้�สี่มรสี่ / บ้ตรท่ี่�ยัู่งไม�บรรลุ้่น่ต่ภิาวะ : 75,000 หุ้้�น

2545 – ปัจจ้บัน กรรมการผู้้�จัดิการ 

  บมจ. ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994)

ไม�ม่

2507 – ปัจจ้บัน กรรมการ

  บจก. อ้ตสี่าหุ้กรรมอาหุ้ารไที่ยู่ (1964)

2549 – ปัจจ้บัน กรรมการ

  บจก. ท่ี่ เอ็น เอช่ ซ่ิเรยีู่ลุ่ส์ี่แอนด์ิมอร์

ไม�ม่

ไม�ม่

6/6 ครั� ง

4 ป ี/ 2559

- เป็นกรรมการท่ี่�ม่สี่�วนร�วมในการบรหิุ้ารงานท่ี่�ไดิ�รับเง่นเดืิอนประจำา

- ไม�เป็นผู้้�ใหุ้�บรกิารวชิ่าช่่พิ่

- ไม�ม่ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์ที่างธ้ิ์รก่จท่ี่�ม่นัยู่สี่ำาคัญอันอาจม่ผู้ลุ่ที่ำาใหุ้�ไม�สี่ามารถืที่ำา

หุ้น�าท่ี่�ไดิ�อยู่�างอ่สี่ระ 

(1)  ชื่�อ นายู่ ธ่ิ์ระชั่ยู่ ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่
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ตำาแหุ้น�ง :   

ค้ณ์ว้ฒ่ิที่างการศึกษัา : 

ประวัต่การอบรมโดิยู่สี่มาคมสี่ถืาบันกรรมการบรษัิัที่ไที่ยู่ :

ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์ที่างครอบครัวระหุ้ว�างกัน :

การถืือครองหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่ของบรษัิัที่ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2563 :

ประวัต่การที่ำางาน :

การดิำารงตำาแหุ้น�งกรรมการ / ผู้้�บรหิุ้ารในก่จการอื�น

- ก่จการท่ี่�เป็นบรษัิัที่จดิที่ะเบ่ยู่น

- ก่จการท่ี่�ไม�เป็นบรษัิัที่จดิที่ะเบ่ยู่น

- ก่จการอื�นๆ

- ก่จการอื�นท่ี่�อาจที่ำาใหุ้�เก่ดิความขัดิแยู่�งที่างผู้ลุ่ประโยู่ช่น์กับบรษัิัที่

การเข�าร�วมประช้่มคณ์ะกรรมการในป ี2563 : 

จำานวนปท่ีี่�ดิำารงตำาแหุ้น�ง / เร ิ�มดิำารงตำาแหุ้น�ง :

การม่สี่�วนไดิ�เส่ี่ยู่กับบรษัิัที่ :

กรรมการบรษัิัที่

มัธิ์ยู่มศึกษัา คหุ้ะกรรมศาสี่ตร์ โรงเรยีู่นวัดิจันที่ร์ประด่ิษัฐารามวทิี่ยู่าคม

หุ้ลัุ่กส้ี่ตร DAP ร้�นท่ี่� 131/2559

นายู่ ธ่ิ์ระชั่ยู่ ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่ (ค้�สี่มรสี่)

ตนเอง : 75,000 หุ้้�น

ค้�สี่มรสี่ / บ้ตรท่ี่�ยัู่งไม�บรรลุ้่น่ต่ภิาวะ : 160,080,000 หุ้้�น

2545 – ปัจจ้บัน รองกรรมการผู้้�จัดิการ

  บมจ. ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994)

ไม�ม่

2507 – ปัจจ้บัน กรรมการ

  บจก. อ้ตสี่าหุ้กรรมอาหุ้ารไที่ยู่ (1964)

2549 – ปัจจ้บัน กรรมการ

  บจก. ท่ี่ เอ็น เอช่ ซ่ิเรยีู่ลุ่ส์ี่แอนด์ิมอร์

ไม�ม่

ไม�ม่

6/6 ครั� ง

4 ป ี/ 2559

- เป็นกรรมการท่ี่�ม่สี่�วนร�วมในการบรหิุ้ารงานท่ี่�ไดิ�รับเง่นเดืิอนประจำา

- ไม�เป็นผู้้�ใหุ้�บรกิารวชิ่าช่่พิ่

- ไม�ม่ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์ที่างธ้ิ์รก่จท่ี่�ม่นัยู่สี่ำาคัญอันอาจม่ผู้ลุ่ที่ำาใหุ้�ไม�สี่ามารถืที่ำา

หุ้น�าท่ี่�ไดิ�อยู่�างอ่สี่ระ 

(2)  ชื่�อ นาง พ้ิ่นส่ี่น ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่
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ตำาแหุ้น�ง :   

ค้ณ์ว้ฒ่ิที่างการศึกษัา : 

ประวัต่การอบรมโดิยู่สี่มาคมสี่ถืาบันกรรมการบรษัิัที่ไที่ยู่ :

ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์ที่างครอบครัวระหุ้ว�างกัน : 

การถืือครองหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่ของบรษัิัที่ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2563 :

ประวัต่การที่ำางาน : 

การดิำารงตำาแหุ้น�งกรรมการ / ผู้้�บรหิุ้ารในก่จการอื�น

- ก่จการท่ี่�เป็นบรษัิัที่จดิที่ะเบ่ยู่น

- ก่จการท่ี่�ไม�เป็นบรษัิัที่จดิที่ะเบ่ยู่น

- ก่จการอื�นๆ

- ก่จการอื�นท่ี่�อาจที่ำาใหุ้�เก่ดิความขัดิแยู่�งที่างผู้ลุ่ประโยู่ช่น์กับบรษัิัที่

การเข�าร�วมประช้่มคณ์ะกรรมการในป ี2563 : 

จำานวนปท่ีี่�ดิำารงตำาแหุ้น�ง / เร ิ�มดิำารงตำาแหุ้น�ง :

การม่สี่�วนไดิ�เส่ี่ยู่กับบรษัิัที่ :

กรรมการบรษัิัที่

มัธิ์ยู่มศึกษัา โรงเรยีู่นจันที่ร์ประด่ิษัฐารามวทิี่ยู่าคม

หุ้ลัุ่กส้ี่ตร DAP ร้�นท่ี่� 131/2559

นายู่ ธ่ิ์ระชั่ยู่ ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่ (น�องช่ายู่)

นาง ดิลุ่นภิา เจ่ยู่มกนก (น�องสี่าว)

ตนเอง : 8,050,000 หุ้้�น

ค้�สี่มรสี่ / บ้ตรท่ี่�ยัู่งไม�บรรลุ้่น่ต่ภิาวะ : ไม�ม่

ไม�ม่

ไม�ม่

2507 – ปัจจ้บัน กรรมการ

  บจก. อ้ตสี่าหุ้กรรมอาหุ้ารไที่ยู่ (1964)

2549 – ปัจจ้บัน กรรมการ

  บจก. ท่ี่ เอ็น เอช่ ซ่ิเรยีู่ลุ่ส์ี่แอนด์ิมอร์

ไม�ม่

ไม�ม่

6/6 ครั� ง

4 ป ี/ 2559

- ไม�เป็นกรรมการท่ี่�ม่สี่�วนร�วมในการบรหิุ้ารงานท่ี่�ไดิ�รับเง่นเดืิอนประจำา

- ไม�เป็นผู้้�ใหุ้�บรกิารวชิ่าช่่พิ่

- ไม�ม่ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์ที่างธ้ิ์รก่จท่ี่�ม่นัยู่สี่ำาคัญอันอาจม่ผู้ลุ่ที่ำาใหุ้�ไม�สี่ามารถืที่ำา

หุ้น�าท่ี่�ไดิ�อยู่�างอ่สี่ระ 

(3)  ชื่�อ นาง พัิ่ช่ร ีฉััตรแก�วบรบ้ิรณ์์



ตำาแหุ้น�ง :   

ค้ณ์ว้ฒ่ิที่างการศึกษัา : 

ประวัต่การอบรมโดิยู่สี่มาคมสี่ถืาบันกรรมการบรษัิัที่ไที่ยู่ :

ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์ที่างครอบครัวระหุ้ว�างกัน :

การถืือครองหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่ของบรษัิัที่ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2563 :

ประวัต่การที่ำางาน :

การดิำารงตำาแหุ้น�งกรรมการ / ผู้้�บรหิุ้ารในก่จการอื�น

- ก่จการท่ี่�เป็นบรษัิัที่จดิที่ะเบ่ยู่น

- ก่จการท่ี่�ไม�เป็นบรษัิัที่จดิที่ะเบ่ยู่น

- ก่จการอื�นๆ

- ก่จการอื�นท่ี่�อาจที่ำาใหุ้�เก่ดิความขัดิแยู่�งที่างผู้ลุ่ประโยู่ช่น์กับบรษัิัที่

การเข�าร�วมประช้่มคณ์ะกรรมการในป ี2563 : 

จำานวนปท่ีี่�ดิำารงตำาแหุ้น�ง / เร ิ�มดิำารงตำาแหุ้น�ง :

การม่สี่�วนไดิ�เส่ี่ยู่กับบรษัิัที่ :

กรรมการบรษัิัที่

ปรญิญาเอก บรหิุ้ารธ้ิ์รก่จ South of Australia

ปรญิญาโที่ บรหิุ้ารธ้ิ์รก่จ มหุ้าวทิี่ยู่าลัุ่ยู่ อัสี่สัี่มชั่ญ

ปรญิญาตร ีบรหิุ้ารธ้ิ์รก่จ มหุ้าวทิี่ยู่าลัุ่ยู่ อัสี่สัี่มชั่ญ

หุ้ลัุ่กส้ี่ตร DAP ร้�นท่ี่� 130/2559

ไม�ม่

ตนเอง : 70,000 หุ้้�น

ค้�สี่มรสี่ / บ้ตรท่ี่�ยัู่งไม�บรรลุ้่น่ต่ภิาวะ : ไม�ม่

2557 – ปัจจ้บัน  ผู้้�อำานวยู่การสี่ายู่งานขายู่แลุ่ะขนสี่�ง 

  บมจ. ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994)

2553 – 2554 ผู้้�ช่�วยู่ผู้้�อำานวยู่การอาว้โสี่

  บลุ่. ฟลิุ่ลุ่่ป (ประเที่ศไที่ยู่)

ไม�ม่

2555 – 2563 กรรมการ

  บจก. ไที่ยู่โฮเรกา ซัิพิ่พิ่ลุ่ายู่

ไม�ม่

ไม�ม่

6/6 ครั� ง

4 ป ี/ 2559

- เป็นกรรมการท่ี่�ม่สี่�วนร�วมในการบรหิุ้ารงานท่ี่�ไดิ�รับเง่นเดืิอนประจำา

- ไม�เป็นผู้้�ใหุ้�บรกิารวชิ่าช่่พิ่

- ไม�ม่ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์ที่างธ้ิ์รก่จท่ี่�ม่นัยู่สี่ำาคัญอันอาจม่ผู้ลุ่ที่ำาใหุ้�ไม�สี่ามารถืที่ำา

หุ้น�าท่ี่�ไดิ�อยู่�างอ่สี่ระ 

(4)  ชื่�อ นายู่ ณั์ฐว้ฒ่ิ ปณ้์ณ์เสี่ถ่ืยู่ร

 หุ้มายู่เหุ้ต้ : ข�อม้ลุ่ข�างต�นน่� บันทึี่กเมื�อวันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2563

 สี่ร้ปการแต�งตั�งแลุ่ะการลุ่าออกของกรรมการบรษัิัที่ป ี2563

กรรมการเข�าใหุ้ม� กรรมการลุ่าออก วัน-เดืิอน-ปี

- - -

บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)40



Objective and reason regarding the provisions of the Company’s Article of Association (AOA) detailed as follows:

Attachment 5

Information on proposed directors to be appointed as the directors

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. 

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

A retiring director is eligible for re-election.

No. 15

No. 18

No. 21

1.     Mr. Teerachai Teerarujinon

2.     Mrs. Phoonsin Teerarujinon

3.     Mrs. Phatcharee Chatkaewboriboon and

4.     Mr. Nuttawut Punnasatian
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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 2020

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 2020

Year(s) in position / start from

Conflict of interest

Director

Secondary School : Chanpradittharam Wittayakom School

DAP no. 131/2016

Mrs. Phoonsin Teerarujinon (Spouse)

Mrs. Phatcharee Chatkaewboriboon (Sister)

Mrs. Donnapa Jiamkanok (Sister)

Held by self: 160,080,000 shares

Held by spouse and/or minor child: 75,000 shares

2002 – present :  Managing Director

  Thai Plastic Industrial (1994) PCL

None

1964 – present :  Director

  Thai Food Industry (1964) Company Limited

2006 – present :  Director

  T N H Cereals & More Company Limited

None

None

6/6 times

4 years / 2016

-  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. Teerachai Teerarujinon

บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)42



Position

Education 

Training by IOD

Relationship

Company’s securities holding as at 31st December 2020

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 2020

Year(s) in position / start from

Conflict of interest

Director

Secondary School : Chanpradittharam Wittayakom School

DAP no. 131/2016

Mr. Teerachai Teerarujinon (Spouse)

Held by self: 75,000 shares

Held by spouse and/or minor child: 160,080,000 shares

2002 – present :  Assistant Managing Director

  Thai Plastic Industrial (1994) PCL

None

1964 – present :  Director

  Thai Food Industry (1964) Company Limited

2006 – present :  Director

  T N H Cereals & More Company Limited

None

None

6/6 times

4 years / 2016

- 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 Mrs. Phoonsin Teerarujinon
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Position

Education 

Training by IOD

Relationship

Company’s securities holding as at 31st December 2020

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 2020

Year(s) in position / start from

Conflict of interest

Director

Secondary School : Chanpradittharam Wittayakom School

DAP no. 131/2016

Mr. Teerachai Teerarujinon (Brother)

Mrs. Donnapa Jiamkanok (Sister)

Held by self: 8,050,000 shares

Held by spouse and/or minor child: None

None

None

1964 – present :  Director

  Thai Food Industry (1964) Company Limited

2006 – present :  Director

  T N H Cereals & More Company Limited

None

None

6/6 times

4 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 Mrs. Phatcharee Chatkaewboriboon
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Note: The above information Recorded on December 31, 2020

Record of appointment and resignation of directors of the company 2020

New Director

- - -

Resignation of director(s) Date-Month - Year

Position

Education

Training by IOD

Relationship

Company’s securities holding as at 31st December 2020

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 2020

Year(s) in position / start from

Conflict of interest

Director

Ph.D. of MBA, South of Australia

Master Degree of MBA, Assumption University of Thailand

Bachelor Degree of MBA, Assumption University of Thailand

DAP no. 130/2016

None

Held by self: 70,000 shares

Held by spouse and/or minor child: None

2014 – present :  Sales and Logistics Director

  Thai Plastic Industrial (1994) PCL

2010 – 2011 :  Assistant of Senior Director

  Phillip Securities (Thailand) PCL

None

2012 – 2020 :  Director

  Thai Horeca Supply Company Limited

None

None

6/6 times

4 years / 2016

- 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. Nuttawut Punnasatian
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ริ่ายละเอียดกริ่ริ่มการิ่ทีี่�ได�รัิ่บการิ่แต่งตั�งแที่นกริ่ริ่มการิ่ทีี่�ลาออก

เอกสี่ารแนบ 6

ตำาแหุ้น�ง :   

ค้ณ์ว้ฒ่ิที่างการศึกษัา :

ประวัต่การอบรมโดิยู่สี่มาคมสี่ถืาบันกรรมการบรษัิัที่ไที่ยู่ :

ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์ที่างครอบครัวระหุ้ว�างกัน :

การถืือครองหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่ของบรษัิัที่ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2563 :

ประวัต่การที่ำางาน :

การดิำารงตำาแหุ้น�งกรรมการ / ผู้้�บรหิุ้ารในก่จการอื�น

- ก่จการท่ี่�เป็นบรษัิัที่จดิที่ะเบ่ยู่น

- ก่จการท่ี่�ไม�เป็นบรษัิัที่จดิที่ะเบ่ยู่น

- ก่จการอื�นๆ

- ก่จการอื�นท่ี่�อาจที่ำาใหุ้�เก่ดิความขัดิแยู่�งที่างผู้ลุ่ประโยู่ช่น์กับบรษัิัที่

การม่สี่�วนไดิ�เส่ี่ยู่กับบรษัิัที่ :

กรรมการบรษัิัที่

ปรญิญาโที่ สี่าขากฎหุ้มายู่ธ้ิ์รก่จ น่ต่ศาสี่ตร์มหุ้าบัณ์ฑ่์ต จ้ฬาลุ่งกรณ์์

มหุ้าวทิี่ยู่าลัุ่ยู่

ปรญิญาตร ีน่ต่ศาสี่ตร์บัณ์ฑ่์ต จ้ฬาลุ่งกรณ์์มหุ้าวทิี่ยู่าลัุ่ยู่

ประกาศน่ยู่บัตร กฎหุ้มายู่การค�าระหุ้ว�างประเที่ศ มหุ้าวทิี่ยู่าลัุ่ยู่ธิ์รรมศาสี่ตร์

หุ้ลัุ่กส้ี่ตร Company Secretary Program (CSP) 2554

หุ้ลัุ่กส้ี่ตร Board Reporting Program (BRP) 2554

หุ้ลัุ่กส้ี่ตร Anti – Corruption : The Practical Guide 2559

ไม�ม่

ตนเอง : ไม�ม่

ค้�สี่มรสี่ / บ้ตรท่ี่�ยัู่งไม�บรรลุ้่น่ต่ภิาวะ : ไม�ม่

2553 – ปัจจ้บัน ผู้้�จัดิการแผู้นกฎหุ้มายู่ / เลุ่ขาน้การบรษัิัที่

  บรษัิัที่ อลุ้่คอน จำากัดิ (มหุ้าช่น)

2547 – 2553 ผู้้�จัดิการแผู้นกฎหุ้มายู่

  บรษัิัที่ สี่ยู่ามน่สี่สัี่น ออโตโมบ่ลุ่ จำากัดิ

2539 – 2547 Senior Associate

  บรษัิัที่ จอห์ุ้นสัี่น สี่โต๊ค แอนด์ิ มาสี่เตอร์ จำากัดิ

ไม�ม่

2557 – ปัจจ้บัน กรรมการ

  บรษัิัที่ ด่ิเอโก� บ่สี่ซ่ิเนสี่ แอนด์ิ คอนซัิลุ่แที่นท์ี่ จำากัดิ

2542 – ปัจจ้บัน กรรมการ

  บรษัิัที่ ด่ิเอโก� 14 จำากัดิ

ไม�ม่

ไม�ม่

- ไม�เป็นกรรมการท่ี่�ม่สี่�วนร�วมในการบรหิุ้ารงานท่ี่�ไดิ�รับเง่นเดืิอนประจำา

- ไม�เป็นผู้้�ใหุ้�บรกิารวชิ่าช่่พิ่

- ไม�ม่ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์ที่างธ้ิ์รก่จท่ี่�ม่นัยู่สี่ำาคัญอันอาจม่ผู้ลุ่ที่ำาใหุ้�ไม�สี่ามารถืที่ำา

หุ้น�าท่ี่�ไดิ�อยู่�างอ่สี่ระ 

ชื่�อ นายู่ ปิต่พิ่งศ์ อาช่ามงคลุ่
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Information of new director who was appointed in replacing of resigning director

Position

Education

Training by IOD

Relationship

Company’s securities holding as at 31 December 2020

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:

Conflict of interest

Director

Bachelor Degree on Law from Chulalongkorn University

Master Degree on Business Law from Chulalongkorn University

Certificate on International Trade Law from Thammasat 

University

Company Secretary Program on year 2011

Board Reporting Program on year 2011

Anti-Corruption : The Practical Guide on year 2016

None

Held by self: None

Held by spouse and/or minor child: None

2010 – present :  Legal Manager / Corporate Secretary

  Alucon PCL

2004 – 2010 :  Legal Manager

  Siam Nissan Automobile Company Limited

1996 – 2004 :  Senior Associate

  Johnson Stokes & Master

None

2014 – present :  Director 

  Diego Business & Consultant Company 

Limited

1999 – present :  Director 

  Diego 14 Company Limited

None

None

- 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 inde-

pendently.

Name Mr. Pitipong Archamongkol
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ริ่ายละเอียดค่าตอบแที่นกริ่ริ่มการิ่และกริ่ริ่มการิ่ชุุดย่อย

ค�าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวเง่นของกรรมการ

เอกสี่ารแนบ 7

คณ์ะกรรมการบรษัิัที่ไดิ�เสี่นอใหุ้�ท่ี่�ประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2564 พ่ิ่จารณ์าอน้มัต่การจ�ายู่เง่นค�าตอบแที่นกรรมการแลุ่ะกรรมการช้่ดิยู่�อยู่

ประจำาป ี2564 ในวงเง่นไม�เก่น 3,000,000 ลุ่�านบาที่ ประกอบดิ�วยู่ ค�าเบ่�ยู่ประช้่ม โดิยู่ม่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิดัิงน่�

ค�าเบ่�ยู่ประช้่ม (บาที่/ครั�ง) เพ่ิ่�ม / ลุ่ดิป ี2564 (ปท่ีี่�เสี่นอ) ป ี2563 (ปท่ีี่�ผู้�านมา)

60,000 60,000

- - -

-

25,000 25,000

- - -

-

- - -

30,000 30,000

- - -

-

15,000 15,000

- - -

-

- - -

ประธิ์านกรรมการบรษัิัที่

ประธิ์านกรรมการบรหิุ้ารความเส่ี่�ยู่ง

ประธิ์านกรรมการบรหิุ้าร

ประธิ์านกรรมการสี่รรหุ้าแลุ่ะพ่ิ่จารณ์าค�าตอบแที่น

กรรมการบรษัิัที่

กรรมการตรวจสี่อบ
ประธิ์านกรรมการตรวจสี่อบ

กรรมการบรหิุ้ารความเส่ี่�ยู่ง

กรรมการบรหิุ้าร

กรรมการสี่รรหุ้าแลุ่ะพ่ิ่จารณ์าค�าตอบแที่น

-

-
-
-
-

-

-

-
-

-

ค�าตอบแที่นอื�นของกรรมการ

ตารางแสี่ดิงการเปรยีู่บเท่ี่ยู่บค�าตอบแที่นกรรมการแลุ่ะกรรมการช้่ดิยู่�อยู่ต�างๆ สี่ำาหุ้รับปี 2564 แลุ่ะ 2563

2,500
8,000
1,000

บาที่/วัน
บาที่/ครั�ง
บาที่/ครั�ง

อ้บัต่เหุ้ต้
OPD (ผู้้�ปว่ยู่นอก)

-
-
-

วงเง่นประกันส้ี่ขภิาพิ่รายู่บ้คคลุ่ ม้ลุ่ค�า

ชื่�อ / ตำาแหุ้น�ง

รศ.ดิร. มนตร ีโสี่ตยู่าน้รักษ์ั (กรรมการอ่สี่ระ) 

- ประธิ์านคณ์ะกรรมการบรษัิัที่

1.

นายู่ ธ่ิ์ระชั่ยู่ ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่ 

- กรรมการบรษัิัที่

- กรรมการบรหิุ้าร

- กรรมการบรหิุ้ารความเส่ี่�ยู่ง

- กรรมการสี่รรหุ้าแลุ่ะพ่ิ่จารณ์าค�าตอบแที่น

2564

(ปีท่ี่�เสี่นอ)

2563

(ปีท่ี่�ผู้�านมา)

60,000

30,000

-

-

-

60,000

30,000

-

-

-

นายู่ วรีะศักด่ิ� พิ่รหุ้มมาศ (กรรมการอ่สี่ระ) 

- กรรมการบรษัิัที่ 

- ประธิ์านคณ์ะกรรมการตรวจสี่อบ

นาง พ้ิ่นส่ี่น ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่ 

-กรรมการบรษัิัที่ 

- รองกรรมการผู้้�จัดิการ

-กรรมการบรหิุ้ารความเส่ี่�ยู่ง

30,000

25,000

30,000

-

-

30,000

-

-

30,000

25,000

2.

4.

3.

IPD (ผู้้�ปว่ยู่ใน)
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ชื่�อ / ตำาแหุ้น�ง

นายู่ ปยิู่ศักด่ิ� ภ้ิม่จ่ตร (กรรมการอ่สี่ระ) 

- กรรมการบรษัิัที่

- กรรมการตรวจสี่อบ

- ประธิ์านคณ์ะกรรมการบรหิุ้ารความเส่ี่�ยู่ง

- กรรมการสี่รรหุ้าแลุ่ะพ่ิ่จารณ์าค�าตอบแที่น

5.

นาง พัิ่ช่ร ีฉััตรแก�วบรบ้ิรณ์์ 

- กรรมการบรษัิัที่

นายู่ ส้ี่ภิช่าต แตงน�อยู่ 

- กรรมการบรษัิัที่

2564

(ปีท่ี่�เสี่นอ)

2563

(ปีท่ี่�ผู้�านมา)

30,000

15,000

-

-

30,000

30,000

30,000

15,000

-

-

30,000

30,000

นายู่ ไพิ่บ้ลุ่ย์ู่ อร้ณ์ประสี่บส้ี่ข (กรรมการอ่สี่ระ) 

- กรรมการบรษัิัที่ 

- กรรมการตรวจสี่อบ

- ประธิ์านคณ์ะกรรมการสี่รรหุ้าแลุ่ะพ่ิ่จารณ์าค�าตอบแที่น

นายู่ ณั์ฐว้ฒ่ิ ต้งคะเวที่ย์ู่ 

-กรรมการบรษัิัที่ 

- กรรมการบรหิุ้าร

- กรรมการบรหิุ้ารความเส่ี่�ยู่ง

- กรรมการสี่รรหุ้าแลุ่ะพ่ิ่จารณ์าค�าตอบแที่น

30,000

15,000

-

30,000

-

-

-

30,000

-

-

-

30,000

15,000

-

6.

10.

7.

9.

นาง ดิลุ่นภิา เจ่ยู่มกนก 

- กรรมการบรษัิัที่

8.

30,00030,000
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Information of Directors’ and all sub-committees’ remuneration

Monetary Remuneration

Attachment 7

The Board of Directors proposes the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve on the 

remuneration for the Directors and all sub-committees for 2021 not exceeding a total amount of 3,000,000 THB which consists 

of meeting allowance as follows:

MEETING ALLOWANCE (THB/MEETING) +/-2021 

(PROPOSED YEAR)
2020 

(PROPOSED YEAR)

60,000 60,000

- - -

-

25,000 25,000

- - -

-

- - -

30,000 30,000

- - -

-

15,000 15,000

- - -

-

- - -

Chairman of Board of Director

Chairman of Risk Management Committee

Chairman of Executive Committee

Chairman of Nomination and Compensation 

Committee

Directors

Audit Committee
Chairman of Audit Committee

Risk Management Committee

Executive Committee

Nomination and Compensation Committee

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-

Non-Monetary Remuneration

The table shows the comparison of remuneration for Directors and all sub-committees between 2021 and 2020.

2,500
8,000
1,000

THB/Day
THB/Time
THB/Time

IPD
Accident
OPD

-
-
-

INDIVIDUAL HEALTH INSURANCE AMOUNT

NAME / POSITION

Montree Socatiyanurak, Ph.D. (Independent Director)

- Chairman Of the Board

1.

Teerachai Teerarujinon

- Director

- Executive Committee

- Risk Management Committee

- Nomination and Compensation Committee

2021

(PROPOSED YEAR)

2020

(PREVIOUS YEAR)

60,000

30,000

-

-

-

60,000

30,000

-

-

-

Veerasak Prommas (Independent Director)

- Director

- Chairman of the Audit Committee

30,000

25,000

30,000

25,000

2.

3.
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Phoonsin Teerarujinon

- Director

- Executive Committee

- Risk Management Committee

30,000

-

-

30,000

-

-

4.

NAME / POSITION

Piyasak Bhumichitra (Independent Director)

- Director

- Audit Committee 

- Chairman of Risk Management Committee

- Nomination and Compensation Committee

5.

Phatcharee Chatkaewboriboon

- Director

Supachat Tangnoi

- Director

2021

(PROPOSED YEAR)

2020

(PREVIOUS YEAR)

30,000

15,000

-

-

30,000

30,000

30,000

15,000

-

-

30,000

30,000

Paiboon Aroonprasobsuk (Independent Director)

- Director

- Audit Committee

- Chairman of Nomination and Compensation Committee

Nuttawut Punnasatian

- Director

- Executive Director

- Risk Management Committee

- Nomination and Compensation Committee

30,000

15,000

-

30,000

-

-

-

30,000

-

-

-

30,000

15,000

-

6.

10.

7.

9.

Donnapa Jiamkanok

- Director

8.

30,000 30,000
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ริ่ายละเอียดของผู้้�สอบบัญชีุของบริ่ษั่์ที่และค่าตอบแที่นปริ่ะจำาป ี2564

ค่าตอบแที่นการิ่สอบบัญชีุ

ความสัมพัินธ์ีกับบริ่ษั่์ที่ ไที่ยอุตสาหุ้กริ่ริ่มพิลาสติก (1994) จำากัด (มหุ้าชุน)

การิ่เปน็ผู้้�สอบบัญชีุริ่ายเดียวกับปีก่อน

ปี 2564 บรษัิัที่ เอ็ม อาร์ แอนด์ิ แอสี่โซิซิ่เอที่ จำากัดิ ไดิ�เสี่นอค�าธิ์รรมเน่ยู่มการสี่อบบัญช่่เป็นเง่นทัี่�งส่ี่�น 1,900,000 บาที่ ซึิ�งสี่ามารถืเปรยีู่บเท่ี่ยู่บค�า

ธิ์รรมเน่ยู่มการสี่อบบัญช่่ปีท่ี่�ผู้�านมา ดัิงน่�

ผู้้�สี่อบบัญช่่ตามรายู่ชื่�อท่ี่�เสี่นอมาน่� ไม�ม่ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์หุ้รอืสี่�วนไดิ�สี่�วนเส่ี่ยู่กับบรษัิัที่ฯ / ผู้้�รหิุ้าร / ผู้้�ถืือหุ้้�นรายู่ใหุ้ญ� / หุ้รอืผู้้�ท่ี่�เก่�ยู่วข�องกับบ้คคลุ่ดัิงกลุ่�าวแต�

อยู่�างใดิ จึงม่ความเป็นอ่สี่ระในการตรวจสี่อบแลุ่ะแสี่ดิงความเห็ุ้นต�องบการเง่นของบรษัิัที่

สี่ำานักงานผู้้�สี่อบบัญช่่ท่ี่�เสี่นอแต�งตั�ง เป็นผู้้�สี่อบบัญช่่ของบรษัิัที่ฯ ตั�งแต�ป ี2558 จนถึืงปัจจ้บัน

เอกสี่ารแนบ 8

เพืิ่�อใหุ้�เป็นไปตามพิ่ระราช่บัญญัต่บรษัิัที่มหุ้าช่นจำากัดิ พิ่.ศ. 2535 ซึิ�งกำาหุ้นดิใหุ้�ท่ี่�ประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี แต�งตั�งผู้้�สี่อบบัญช่่แลุ่ะกำาหุ้นดิค�าสี่อบ

บัญช่่ของท้ี่กป ีโดิยู่การเสี่นอแนะจากคณ์ะกรรมการตรวจสี่อบ

ท่ี่�ประช้่มคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ ครั�งท่ี่� 1/2563 เมื�อวันท่ี่� 24 ก้มภิาพัิ่นธ์ิ์ 2564 ไดิ�พ่ิ่จารณ์าแลุ่�ว เห็ุ้นสี่มควรใหุ้�เสี่นอท่ี่�ประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี

 พ่ิ่จารณ์าอน้มัต่ใหุ้�แต�งตั�งผู้้�สี่อบบัญช่่แลุ่ะกำาหุ้นดิค�าสี่อบบัญช่่ประจำาปี 2564 โดิยู่เสี่นอใหุ้�แต�งตั�ง บรษัิัที่ เอ็ม อาร์ แอนด์ิ แอสี่โซิซ่ิเอที่ จำากัดิ เป็นผู้้�สี่อบ

บัญช่่ของบรษัิัที่ฯ อ่กครั�งหุ้นึ�ง โดิยู่ม่รายู่ชื่�อผู้้�สี่อบบัญช่่ดัิงต�อไปน่�

2083

3425

5389

6947

นายู่ พ่ิ่ศ่ษัฐ์ ช่่วะเรอืงโรจน์

นายู่ อัครเดิช่ เปลุ่่�ยู่นสี่ก้ลุ่

นายู่ เมธ่ิ์ รัตนศรเีมธิ์า

นางสี่าว กรท่ี่พิ่ย์ู่ วาณ่์ช่วเิศษัก้ลุ่

(เป็นผู้้�ลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อในงบการเง่นของบรษัิัที่จำานวน 6 ป ี(2558 – 2563))

(ยัู่งไม�เคยู่เป็นผู้้�ลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อในงบการเง่นของบรษัิัที่)

(ยัู่งไม�เคยู่เป็นผู้้�ลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อในงบการเง่นของบรษัิัที่)

(ยัู่งไม�เคยู่เป็นผู้้�ลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อในงบการเง่นของบรษัิัที่)

หุ้รอืผู้้�สี่อบบัญช่่ที่�านอื�นภิายู่ในสี่ำานักงานเด่ิยู่วกันแหุ้�งบรษัิัที่ เอ็ม อาร์ แอนด์ิ แอสี่โซิซ่ิเอที่ จำากัดิ

1.

3.

2.

4.

รายู่นามผู้้�สี่อบบัญช่่ ผู้้�สี่อบบัญช่่รับอน้ญาตเลุ่ขท่ี่�

1,900,000
(ยัู่งไม�สี่ามารถืระบ้ไดิ�)

1,900,000 1,900,000
46,165 57,485อื�นๆ (เช่�น ค�าเด่ินที่าง ค�าจัดิที่ำาเอกสี่าร)

ค�าตอบแที่นผู้้�สี่อบบัญช่่ (บาที่) 2564 (ปท่ีี่�เสี่นอ) 2563 2562

ค�าสี่อบบัญช่่1.
2.
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Information of Auditor and their Remuneration Fee for Year 2021

Audit Fee

Relationship between Company and Proposed Auditor

Being as the company’s auditor of the previous year

In 2021, M.R. & Associates Co., Ltd. proposed the total audit fees of 1,900,000 THB that may compare with the previous year of 

annual audit fees 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.

Attachment 8

Regarding the Public Limited Company Act B.E. 2535 provided that the Annual General Meeting of Shareholders 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. 1/2021 

held on the February 24, 2021, it was considered proposing to the Annual General Meeting of Shareholders that M.R. & 

Associates Co., Ltd. should be selected to be the Company’s Auditor for fiscal year 2021. The auditor team consists as follows:

2083

3425

5389

6947

Mr. Pisit Chiwaruangroch

Mr. Akadet Pliensakul

Mr. Methee Ratanasrimetha

Ms. Kornthip Wanichwisedkul

(Years of Audit Service for the Company : 6 years (2015 – 2020))

(Years of Audit Service for the Company : None)

(Years of Audit Service for the Company : None)

(Years of Audit Service for the Company : None)

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

1.

3.

2.

4.

NAME OF AUDITORS CPA LICENSE NO.

1,900,000
(unidentified)

1,900,000 1,900,000
46,165 57,485Non-audit fees (such as travelling fees, documents)

AUDITOR’S REMUNERATION (THB) 2021 (PROPOSED YEAR) 2020 2019

Audit fees1.
2.
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หุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะ (แบบ ข.)

เลุ่ขที่ะเบ่ยู่นผู้้�ถืือหุ้้�น........................................................................................................วันท่ี่�..................เดืิอน.................................พิ่.ศ........................
Shareholder’s Registration No. Date

(1)

(1)

(3)

(2)

Month

สัี่ญช่าต่..............................................................
Nationality

Year

เข่ยู่นท่ี่�..................................................................

ข�าพิ่เจ�า.......................................................................................................................................

ขอมอบฉัันที่ะใหุ้� (ผู้้�ถืือหุ้้�นสี่ามารถืมอบฉัันที่ะใหุ้�กรรมการอ่สี่ระของบรษัิัที่ฯ ก็ไดิ�)

หุ้รอืมอบฉัันที่ะใหุ้�กรรมการอ่สี่ระแลุ่ะกรรมการตรวจสี่อบ ดัิงน่�

เป็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)

ท่ี่�อยู้่�.......................................................................................................................................................................................................................

ท่ี่�อยู้่�...............................................................................................................................................................................................................

ชื่�อ...............................................................................................................................................................................

นายู่ วรีะศักด่ิ� พิ่รหุ้มมาศ อายู้่ 66 ปี

ท่ี่�อยู้่� 46 ซิ.สี่วนผัู้ก 11 แขวงตลุ่่�งชั่น เขตตลุ่่�งชั่น กร้งเที่พิ่มหุ้านคร

ม่ / Yes ไม�ม่ / No

หุ้มายู่เหุ้ต้ : การม่สี่�วนไดิ�เส่ี่ยู่พ่ิ่เศษัในวาระท่ี่�เสี่นอในการประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นครั�งน่�
Special interest on the agenda proposed to this AGM

โดิยู่ถืือหุ้้�นสี่ามัญจำานวนทัี่�งส่ี่�นรวม...............................................หุ้้�น

หุ้้�นสี่ามัญ....................................................................................หุ้้�น

แลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนไดิ�เที่�ากับ...........................................เส่ี่ยู่งดัิงน่�

แลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนไดิ�เที่�ากับ...............................................เส่ี่ยู่ง

I/We

Hereby appoint (the shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy)

Mr. Veerasak Prommas aged 66 years old

Address No. 46 Soi Suanphak 11, Taling Chan Sub-district, Taling Chan District, Bangkok.

Note:

or to appoint the following Independent Director and A Member of the Audit Committees as follows:

Being a shareholder of Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited

Address

Address

Name

Holding the total amount of                                shares

Ordinary share                                                         shares

and are entitled to vote equal to            votes as follows:

and are entitled to vote equal to                          votes

Written at

Proxy (Form B)

เอกสี่ารแนบ  9

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

อายู้่........................ปี
age          years old
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นายู่ ไพิ่บ้ลุ่ย์ู่ อร้ณ์ประสี่บส้ี่ข อายู้่ 47 ปี

ท่ี่�อยู้่� 322/380 ถืนนอโศก-ด่ินแดิง แขวงด่ินแดิง เขตด่ินแดิง กร้งเที่พิ่มหุ้านคร

คนใดิคนหุ้นึ�งเพ่ิ่ยู่งคนเด่ิยู่วเป็นผู้้�แที่นของข�าพิ่เจ�าเพืิ่�อเข�าร�วมประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนในการประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2564 ใน

วันพิ่ฤหัุ้สี่บด่ิท่ี่� 8 เมษัายู่น 2564 เวลุ่า 10.00 น. ณ์ หุ้�องแอลุ่แพิ่คคา บอลุ่ร้ม โรงแรมเวสี่ต์เกต เรสี่ซ่ิเดินซ์ิ เลุ่ขท่ี่� 8/8 ตำาบลุ่บางม�วง อำาเภิอบางใหุ้ญ� 

จังหุ้วัดินนที่บ้ร ีประเที่ศไที่ยู่ หุ้รอืท่ี่�จะพึิ่งเลืุ่�อนไปในวัน เวลุ่า แลุ่ะสี่ถืานท่ี่�อื�นดิ�วยู่

Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting 

of Shareholders on on Thursday 8 April 2021 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.

ม่ / Yes

เห็ุ้นดิ�วยู่

เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�ม่ / No

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

งดิออกเส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

หุ้มายู่เหุ้ต้ :

(ก.)

(ก.)

(ข.)

(ข.)

การม่สี่�วนไดิ�เส่ี่ยู่พ่ิ่เศษัในวาระท่ี่�เสี่นอในการประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นครั�งน่�
Special interest on the agenda proposed to this AGM

Mr. Paiboon Aroonprasobsuk aged 47 years old

Address No. 322/380 Asoke-Dindaeng Road, Dindaeng Sub-district, Dindaeng District, Bangkok.

Note:

วาระท่ี่� 1 

วาระท่ี่� 3 

วาระท่ี่� 2 

(4) ข�าพิ่เจ�าขอมอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนแที่นข�าพิ่เจ�าในการประช้่มครั�งน่� ดัิงน่�

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์พ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่แที่นข�าพิ่เจ�าไดิ�ท้ี่กประการตามท่ี่�เห็ุ้นสี่มควร

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์พ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่แที่นข�าพิ่เจ�าไดิ�ท้ี่กประการตามท่ี่�เห็ุ้นสี่มควร

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะรับที่ราบผู้ลุ่การดิำาเน่นงานของบรษัิัที่ฯ ในรอบปี 2563 แลุ่ะรายู่งานของคณ์ะกรรมการแที่นข�าพิ่เจ�า

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนตามความประสี่งค์ของข�าพิ่เจ�า ดัิงน่�

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนตามความประสี่งค์ของข�าพิ่เจ�า ดัิงน่�

พ่ิ่จารณ์ารับรองรายู่งานการประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2563 เมื�อวันท่ี่� 17 ม่ถ้ืนายู่น 2563

พ่ิ่จารณ์าอน้มัต่งบการเง่นประจำาป ี2563 ส่ี่�นส้ี่ดิวันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2563

รับที่ราบผู้ลุ่การดิำาเน่นงานของบรษัิัที่ฯ สี่ำาหุ้รับปส่ีี่�นส้ี่ดิวันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2563

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

Agenda 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year ending 31st December 2020.

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 be-

half.

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the 2019 General Meeting of Shareholders held on 

17th   June  2020.

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ending 31th December 2020.

Approve

Approve

Disapprove

Disapprove

Abstain

Abstain

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำากัด (มหาชน) 55



เห็ุ้นดิ�วยู่

เห็ุ้นดิ�วยู่

เห็ุ้นดิ�วยู่

เห็ุ้นดิ�วยู่

เห็ุ้นดิ�วยู่

เห็ุ้นดิ�วยู่

เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

งดิออกเส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

(ก.)

(ก.)

(ข.)

(ข.)

1.

2.

3.

4.

วาระท่ี่� 4 

วาระท่ี่� 5 

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์พ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่แที่นข�าพิ่เจ�าไดิ�ท้ี่กประการตามท่ี่�เห็ุ้นสี่มควร

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์พ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่แที่นข�าพิ่เจ�าไดิ�ท้ี่กประการตามท่ี่�เห็ุ้นสี่มควร

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนตามความประสี่งค์ของข�าพิ่เจ�า ดัิงน่�

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนตามความประสี่งค์ของข�าพิ่เจ�า ดัิงน่�

การแต�งตั�งกรรมการทัี่�งช้่ดิ

การแต�งตั�งกรรมการเป็นรายู่บ้คคลุ่

นายู่ ธ่ิ์ระชั่ยู่ ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่

นาง พ้ิ่นส่ี่น ธ่ิ์ระร้จ่นนท์ี่

นาง พัิ่ช่ร ีฉััตรแก�วบรบ้ิรณ์์

นายู่ ณั์ฐว้ฒ่ิ ปณ้์ณ์เสี่ถ่ืยู่ร

พ่ิ่จารณ์าอน้มัต่การจัดิสี่รรกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์เพืิ่�อเป็นท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่แลุ่ะการจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ประจำาปี 2563

พ่ิ่จารณ์าอน้มัต่การแต�งตั�งกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�ครบกำาหุ้นดิออกตามวาระ

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:

Appointment of all directors

Appointment of individual directors

Mr. Teerachai Teerarujinon

Mrs. Phoonsin Teerarujinon

Mrs. Phatcharee Chatkaewboriboon

Mr. Nuttawut Punnasatian

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.

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profits as a legal reserve and the dividend payment for the 

year 2020.

Agenda 5 To consider and approve the appointment of new directors to replace those who retire by rotation namely.

Approve

Approve

Approve

Approve

Approve

Approve

Approve

Disapprove

Disapprove

Disapprove

Disapprove

Disapprove

Disapprove

Disapprove

Abstain

Abstain

Abstain

Abstain

Abstain

Abstain

Abstain
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เห็ุ้นดิ�วยู่

เห็ุ้นดิ�วยู่

เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

งดิออกเส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

(ก.)

(ก.)

(ก.)

(ข.)

(ข.)

(ข.)

วาระท่ี่� 6 

วาระท่ี่� 7 

วาระท่ี่� 8 

วาระท่ี่� 9 

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะรับที่ราบการแต�งตั�งกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�ลุ่าออกแที่นข�าพิ่เจ�า

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์พ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่แที่นข�าพิ่เจ�าไดิ�ท้ี่กประการตามท่ี่�เห็ุ้นสี่มควร

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์พ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่แที่นข�าพิ่เจ�าไดิ�ท้ี่กประการตามท่ี่�เห็ุ้นสี่มควร

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์พ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่แที่นข�าพิ่เจ�าไดิ�ท้ี่กประการตามท่ี่�เห็ุ้นสี่มควร

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนตามความประสี่งค์ของข�าพิ่เจ�า ดัิงน่�

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนตามความประสี่งค์ของข�าพิ่เจ�า ดัิงน่�

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนตามความประสี่งค์ของข�าพิ่เจ�า ดัิงน่�

รับที่ราบการแต�งตั�งกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�ลุ่าออก

พ่ิ่จารณ์าอน้มัต่กำาหุ้นดิค�าตอบแที่นกรรมการ แลุ่ะคณ์ะกรรมการช้่ดิยู่�อยู่ ประจำาปี 2564

พ่ิ่จารณ์าอน้มัต่แต�งตั�งผู้้�สี่อบบัญช่่ แลุ่ะกำาหุ้นดิค�าตอบแที่นสี่ำาหุ้รับผู้้�สี่อบบัญช่่ประจำาปี 2564

พ่ิ่จารณ์าเร ื�องอื�นๆ (ถื�าม่)

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:

Proxy may acknowledge the appointment of a new director in replacing of resigning director on my/our 

behalf.

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.

Agenda 6 To acknowledge the appointment of a new director in replacing of resigning director.

Agenda 7 To consider and approve the determination of directors’ and all sub-committees’ remuneration for the year 

2021.

Agenda 8 To consider and approve the Appointment of the Company’s Auditor and the determination of the Audit 

Fee for the year 2021.

Agenda 9 To consider other business (if any)

Approve

Approve

Approve

Disapprove

Disapprove

Disapprove

Abstain

Abstain

Abstain
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ก่จการใดิท่ี่�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะไดิ�กระที่ำาไปในการประช้่มนั�น ใหุ้�ถืือเสี่มือนว�าข�าพิ่เจ�าไดิ�กระที่ำาเองท้ี่กประการ

หุ้มายู่เหุ้ต้ :

ถืือหุ้้�นท่ี่�มอบฉัันที่ะจะต�องมอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะเพ่ิ่ยู่งรายู่เด่ิยู่วเป็นผู้้�เข�าประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนไม�สี่ามารถืแบ�งแยู่กจำานวนหุ้้�นใหุ้�

ผู้้�รับมอบฉัันที่ะหุ้ลุ่ายู่คนเพืิ่�อแยู่กการลุ่งคะแนนเส่ี่ยู่งใดิๆ

วาระเลืุ่อกตั�งกรรมการสี่ามารถืเลืุ่อกตั�งกรรมการทัี่�งช้่ดิหุ้รอืเลืุ่อกตั�งกรรมการเป็นรายู่บ้คคลุ่

ในกรณ่์ท่ี่�ม่วาระท่ี่�จะพ่ิ่จารณ์าในการประช้่มมากกว�าท่ี่�ระบ้ไว�ข�างต�น ผู้้�มอบฉัันที่ะสี่ามารถืระบ้เพ่ิ่�มเต่มไดิ�ในใบประจำาต�อแบบหุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะ

แบบ ข. ตามแนบ

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.

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.

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.

1.)

2.)

3.)

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

ลุ่งนาม / Signed....................................................................ผู้้�มอบฉัันที่ะ / Proxy

ลุ่งนาม / Signed....................................................................ผู้้�รับมอบฉัันที่ะ / Grantor

ลุ่งนาม / Signed....................................................................พิ่ยู่าน / Witness

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

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

(....................................................................)
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(5)

(6)

การลุ่งคะแนนเส่ี่ยู่งของผู้้�รับมอบฉัันที่ะในวาระใดิท่ี่�ไม�เป็นไปตามท่ี่�ระบ้ไว�ในหุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะน่� ใหุ้�ถืือว�าการลุ่งคะแนนเส่ี่ยู่งนั�นไม�ถ้ืกต�องแลุ่ะไม�ใช่

เป็นการลุ่งคะแนนเส่ี่ยู่งของข�าพิ่เจ�าในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�น

ในกรณ่์ท่ี่�ข�าพิ่เจ�าไม�ไดิ�ระบ้ความประสี่งค์ในการออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนในวาระใดิไว� หุ้รอืระบ้ไว�ไม�ชั่ดิเจน หุ้รอืในกรณ่์ท่ี่�ท่ี่�ประช้่มม่การพ่ิ่จารณ์าหุ้รอืมต่

ในเร ื�องใดิ นอกเหุ้นือจากเร ื�องท่ี่�ระบ้ไว�ข�างต�น รวมถึืงกรณ่์ท่ี่�ม่การแก�ไขเปลุ่่�ยู่นแปลุ่ง หุ้รอืเพ่ิ่�มเต่มข�อเท็ี่จจรงิประการใดิ ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์

พ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่แที่นข�าพิ่เจ�าไดิ�ท้ี่กประการตามท่ี่�เห็ุ้นสี่มควร

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.

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.



ใบประจำาต�อแบบหุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะ (แบบ ข.)

การมอบฉัันที่ะในฐานะเป็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)

วาระท่ี่�...........................

วาระท่ี่�...........................

วาระท่ี่�...........................

Agenda

Agenda

Agenda

เร ื�อง.........................................................................................................................................................................................

เร ื�อง.........................................................................................................................................................................................

เร ื�อง.........................................................................................................................................................................................

Subject:

Subject:

Subject:

ในการประช้่มใหุ้ญ�สี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาป ี2564 ในวันพิ่ฤหัุ้สี่บด่ิท่ี่� 8 เมษัายู่น 2564  2564 เวลุ่า 10.00 น. ณ์ หุ้�องแอลุ่แพิ่คคา บอลุ่ร้ม โรงแรมเวสี่ต์เกต 

เรสี่ซ่ิเดินซ์ิ เลุ่ขท่ี่� 8/8 ตำาบลุ่บางม�วง อำาเภิอบางใหุ้ญ� จังหุ้วัดินนที่บ้ร ีประเที่ศไที่ยู่ หุ้รอืท่ี่�จะพึิ่งเลืุ่�อนไปในวันเวลุ่าแลุ่ะสี่ถืานท่ี่�อื�นดิ�วยู่

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

For the 2020 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Thursday 8 April 2021 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.

Annex to the Proxy (Form B)

เห็ุ้นดิ�วยู่

เห็ุ้นดิ�วยู่

เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

งดิออกเส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

(ก.)

(ก.)

(ก.)

(ข.)

(ข.)

(ข.)

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์พ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่แที่นข�าพิ่เจ�าไดิ�ท้ี่กประการตามท่ี่�เห็ุ้นสี่มควร

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์พ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่แที่นข�าพิ่เจ�าไดิ�ท้ี่กประการตามท่ี่�เห็ุ้นสี่มควร

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์พ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่แที่นข�าพิ่เจ�าไดิ�ท้ี่กประการตามท่ี่�เห็ุ้นสี่มควร

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนตามความประสี่งค์ของข�าพิ่เจ�า ดัิงน่�

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนตามความประสี่งค์ของข�าพิ่เจ�า ดัิงน่�

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนตามความประสี่งค์ของข�าพิ่เจ�า ดัิงน่�

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:

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.

Approve

Approve

Approve

Disapprove

Disapprove

Disapprove

Abstain

Abstain

Abstain

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำากัด (มหาชน) 59



วาระท่ี่�...........................

วาระท่ี่�...........................

Agenda

Agenda

เร ื�อง.........................................................................................................................................................................................

เร ื�อง.........................................................................................................................................................................................

Subject:

Subject:

เห็ุ้นดิ�วยู่

เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

ไม�เห็ุ้นดิ�วยู่

งดิออกเส่ี่ยู่ง

งดิออกเส่ี่ยู่ง

(ก.)

(ก.)

(ข.)

(ข.)

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์พ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่แที่นข�าพิ่เจ�าไดิ�ท้ี่กประการตามท่ี่�เห็ุ้นสี่มควร

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์พ่ิ่จารณ์าแลุ่ะลุ่งมต่แที่นข�าพิ่เจ�าไดิ�ท้ี่กประการตามท่ี่�เห็ุ้นสี่มควร

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนตามความประสี่งค์ของข�าพิ่เจ�า ดัิงน่�

ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนตามความประสี่งค์ของข�าพิ่เจ�า ดัิงน่�

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:

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.

Approve

Approve

Disapprove

Disapprove

Abstain

Abstain

บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)60



 ผู้้�เข�าประช้่มจะต�องแสี่ดิงเอกสี่ารดัิงต�อไปน่�ในการลุ่งที่ะเบ่ยู่นก�อนเข�าประช้่มดิ�วยู่

การิ่มอบฉัันที่ะ

การิ่ลงที่ะเบียนและการิ่แสดงเอกสาริ่ก่อนเข�าปริ่ะชุุม

การมอบฉัันที่ะใหุ้�บ้คคลุ่อื�นเป็นผู้้�รับมอบฉัันที่ะ

กรณ่์เป็นบ้คคลุ่ธิ์รรมดิา

กรณ่์ผู้้�ถืือหุ้้�นเข�าประช้่มดิ�วยู่ตนเอง

กรณ่์ผู้้�ถืือหุ้้�นมอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะเข�าประช้่ม

เอกสี่ารท่ี่�สี่�วนราช่การออกใหุ้�ซึิ�งปรากฎร้ปถื�ายู่ของผู้้�ถืือหุ้้�นแลุ่ะยัู่งไม�หุ้มดิอายู้่ เช่�น บัตรประจำาตัวประช่าช่น ใบขับข่� หุ้รอื

หุ้นังสืี่อเด่ินที่าง

หุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะตามแบบท่ี่�แนบมาพิ่ร�อมหุ้นังสืี่อบอกกลุ่�าวเรยีู่กประช้่มซึิ�งไดิ�กรอกข�อความถ้ืกต�อง ครบถื�วนแลุ่ะลุ่งลุ่ายู่มือ

ชื่�อผู้้�มอบฉัันที่ะแลุ่ะผู้้�รับมอบฉัันที่ะ พิ่ร�อมปดิิอากรแสี่ตมป ์20 บาที่

สี่ำาเนาภิาพิ่ถื�ายู่เอกสี่ารท่ี่�สี่�วนราช่การออกใหุ้�ของผู้้�ถืือหุ้้�น โดิยู่ม่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิตามข�อ 1.1 ข�างต�น แลุ่ะผู้้�มอบฉัันที่ะไดิ�ลุ่งลุ่ายู่มือ

ชื่�อรับรองสี่ำาเนาถ้ืกต�อง

เอกสี่ารท่ี่�สี่�วนราช่การออกใหุ้�ของผู้้�รับมอบฉัันที่ะ โดิยู่ม่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิตามข�อ 1.1 ข�างต�น

การมอบฉัันที่ะใหุ้�กรรมการอ่สี่ระของบรษัิัที่ฯ เป็นผู้้�รับมอบฉัันที่ะ

ในการมอบฉัันที่ะใหุ้�กรรมการอ่สี่ระของบรษัิัที่ฯ โปรดิระบ้ชื่�อแลุ่ะรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิของกรรมการอ่สี่ระนั�นลุ่งในใบมอบฉัันที่ะ

นายู่ วรีะศักด่ิ� พิ่รหุ้มมาศ อายู้่ 66 ปี

ท่ี่�อยู้่� 46 ซิ.สี่วนผัู้ก 11 แขวงตลุ่่�งชั่น เขตตลุ่่�งชั่น กร้งเที่พิ่มหุ้านคร หุ้รอื

นายู่ ไพิ่บ้ลุ่ย์ู่ อร้ณ์ประสี่บส้ี่ข อายู้่ 47 ปี

ท่ี่�อยู้่� 322/380 ถืนนอโศก-ด่ินแดิง แขวงด่ินแดิง เขตด่ินแดิง กร้งเที่พิ่มหุ้านคร

1.

1.1

2.

1.2

1.3

ผู้้�มอบฉัันที่ะโปรดิกรอกรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิในหุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะ แลุ่ะลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อผู้้�มอบฉัันที่ะแลุ่ะผู้้�รับมอบฉัันที่ะใหุ้�ถ้ืกต�องครบถื�วน

ผู้้�รับมอบฉัันที่ะต�องนำาหุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะไปยืู่�นต�อเจ�าหุ้น�าท่ี่�ของบรษัิัที่ฯ ณ์ สี่ถืานท่ี่�ประช้่มก�อนผู้้�รับมอบฉัันที่ะจะเข�าประช้่ม

ผู้้�มอบฉัันที่ะจะต�องมอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะเพ่ิ่ยู่งรายู่เด่ิยู่วเป็นผู้้�เข�าประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนไม�สี่ามารถืแบ�งแยู่ก

จำานวนหุ้้�นใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะหุ้ลุ่ายู่คนเพืิ่�อแยู่กการลุ่งคะแนนเส่ี่ยู่งไดิ�

ก.

ข.

1.

1.

2.

คำาชีุ�แจงวธี่ีการิ่มอบฉัันที่ะ การิ่ลงที่ะเบียนและการิ่แสดงเอกสาริ่ก่อนเข�าปริ่ะชุุม

การิ่ปริ่ะชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�นปริ่ะจำาป ี2564

บริ่ษั่์ที่ ไที่ยอุตสาหุ้กริ่ริ่มพิลาสติก (1994) จำากัด (มหุ้าชุน)

เอกสี่ารแนบ 10

 บรษัิัที่ฯ จัดิสี่�งหุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะแบบ ข. เพืิ่�อใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�ไม�สี่ามารถืเข�าร�วมประช้่มไดิ�ดิ�วยู่ตนเองสี่ามารถืพ่ิ่จารณ์าไดิ�ว�า จะมอบฉัันที่ะใหุ้�บ้คคลุ่

อื�นหุ้รอืจะมอบฉัันที่ะใหุ้�กับกรรมการอ่สี่ระของบรษัิัที่ฯ ท่ี่�บรษัิัที่ฯ กำาหุ้นดิรายู่ชื่�อใหุ้�เป็นผู้้�รับมอบฉัันที่ะเพืิ่�อเข�าประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนในท่ี่�ประช้่มผู้้�

ถืือหุ้้�นแที่น

 บรษัิัที่ฯ จะเร ิ�มที่ำาการตรวจความสี่มบ้รณ์์ของหุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะแลุ่ะเปิดิรับลุ่งที่ะเบ่ยู่นตั�งแต�เวลุ่า 08.00 น.เป็นต�นไป ณ์ หุ้�องแอลุ่แพิ่คคา 

บอลุ่ร้ม โรงแรมเวสี่ต์เกต เรสี่ซ่ิเดินซ์ิ เลุ่ขท่ี่� 8/8 ตำาบลุ่บางม�วง อำาเภิอบางใหุ้ญ� จังหุ้วัดินนที่บ้ร ีประเที่ศไที่ยู่ ตามแผู้นท่ี่�ท่ี่�แนบมาในเอกสี่ารแนบ 14

 นอกจากน่� บรษัิัที่ฯ ยัู่งไดิ�ที่ำาการเผู้ยู่แพิ่ร�หุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะแบบ ข. บนเว็บไซิต์ของบรษัิัที่ฯ ซึิ�งผู้้�ถืือหุ้้�นสี่ามารถืดิาวน์โหุ้ลุ่ดิไดิ�ท่ี่�เว็บไซิต์ของบร ิ

ษััที่ฯ ท่ี่� http://www.tpic.co.th

 บรษัิัที่ฯ จะใช่�ระบบ Barcode ในการลุ่งที่ะเบ่ยู่นเข�าประช้่ม ดัิงนั�นจึงขอใหุ้�ผู้้�เข�าประช้่มโปรดินำาเอกสี่ารท่ี่�บรษัิัที่ฯ สี่�งใหุ้�แก�ผู้้�ถืือหุ้้�นพิ่ร�อมกับ

หุ้นังสืี่อบอกกลุ่�าวเรยีู่กประช้่มซึิ�งไดิ�พ่ิ่มพ์ิ่ Barcode ไว�มาใช่�ในการลุ่งที่ะเบ่ยู่นดิ�วยู่
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ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็นน่ต่บ้คคลุ่

ผู้้�ถืือหุ้้�นซึิ�งม่ไดิ�ม่สัี่ญช่าต่ไที่ยู่หุ้รอืเป็นน่ต่บ้คคลุ่ท่ี่�จัดิตั�งขึ�นตามกฎหุ้มายู่ต�างประเที่ศใหุ้�นำาความในข�อ 1 แลุ่ะข�อ 2 มาใช่�บังคับโดิยู่

อน้โลุ่มกับผู้้�ถืือหุ้้�นหุ้รอืผู้้�เข�าประช้่มซึิ�งม่ไดิ�ม่สัี่ญช่าต่ไที่ยู่ หุ้รอืซึิ�งเป็นน่ต่บ้คคลุ่ท่ี่�จัดิตั�งขึ�นตามกฎหุ้มายู่ต�างประเที่ศแลุ่�วแต�กรณ่์ ทัี่�งน่�

ภิายู่ใต�บังคับดัิงน่�

บรษัิัที่ฯ จะไม�รับลุ่งที่ะเบ่ยู่นหุ้รอืไม�อน้ญาตใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นหุ้รอืผู้้�รับมอบฉัันที่ะเข�าร�วมประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นหุ้าก

กรณ่์ผู้้�ถืือหุ้้�นเข�าประช้่มดิ�วยู่ตนเอง

กรณ่์ผู้้�ถืือหุ้้�นมอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะเข�าประช้่ม

เอกสี่ารท่ี่�สี่�วนราช่การออกใหุ้�ของผู้้�แที่น โดิยู่ม่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิตาม 1.1 ข�างต�น

หุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะตามแบบท่ี่�แนบมา พิ่ร�อมหุ้นังสืี่อบอกกลุ่�าวเรยีู่กประช้่ม ซึิ�งไดิ�กรอกข�อความถ้ืกต�องครบถื�วนแลุ่ะลุ่งลุ่ายู่มือ

ชื่�อผู้้�มอบฉัันที่ะแลุ่ะผู้้�รับมอบฉัันที่ะ พิ่ร�อมปดิิอากรแสี่ตมป ์20 บาที่ 

หุ้นังสืี่อรับรองการเป็นน่ต่บ้คคลุ่นั�น อาจจะเป็นเอกสี่ารท่ี่�ออกโดิยู่สี่�วนราช่การของประเที่ศท่ี่�น่ต่บ้คคลุ่นั�นตั�งอยู้่� หุ้รอืโดิยู่เจ�า

หุ้น�าท่ี่�ของน่ต่บ้คคลุ่นั�นก็ไดิ� ทัี่�งน่�จะต�องม่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิเก่�ยู่วกับชื่�อน่ต่บ้คคลุ่ ผู้้�ม่อำานาจลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อผู้้กพัิ่นน่ต่บ้คคลุ่แลุ่ะเงื�อนไข

หุ้รอืข�อจำากัดิอำานาจในการลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อท่ี่�ตั�งสี่ำานักงานใหุ้ญ�

สี่ำาเนาหุ้นังสืี่อรับรองบรษัิัที่ หุ้รอืหุ้นังสืี่อจดิที่ะเบ่ยู่นบรษัิัที่ของผู้้�ถืือหุ้้�นน่ต่บ้คคลุ่ท่ี่�ออกโดิยู่กระที่รวงพิ่าณ่์ช่ย์ู่หุ้รอืหุ้น�วยู่งานใดิ

ในประเที่ศท่ี่�ผู้้�ถืือหุ้้�นน่ต่บ้คคลุ่ม่ภ้ิม่ลุ่ำาเนาอยู้่� ม่อายู้่เก่นกว�า 1 ปี

เอกสี่ารท่ี่�ม่ไดิ�ม่ต�นฉับับเป็นภิาษัาอังกฤษั จะต�องจัดิที่ำาคำาแปลุ่ภิาษัาอังกฤษัแนบมาพิ่ร�อมแลุ่ะใหุ้�ผู้้�แที่นน่ต่บ้คคลุ่นั�น รับรอง

ความถ้ืกต�องของคำาแปลุ่

หุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะไม�ไดิ�ลุ่งนามโดิยู่ผู้้�มอบฉัันที่ะ

เอกสี่ารของผู้้�มอบฉัันที่ะหุ้รอืผู้้�รับมอบฉัันที่ะท่ี่�จำาเป็นต�อการลุ่งที่ะเบ่ยู่นไม�สี่มบ้รณ์์

หุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะของผู้้�ด้ิแลุ่ (Custodian) หุ้มดิอายู้่

ม่การข่ดิฆ�า ข่ดิตก หุ้รอืเพ่ิ่�มเต่มข�อความใดิ อันเป็นสี่าระสี่ำาคัญของหุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะโดิยู่ผู้้�มอบฉัันที่ะม่ไดิ�ลุ่งนามกำากับการ

แก�ไขดัิงกลุ่�าว

สี่ำาเนาภิาพิ่ถื�ายู่หุ้นังสืี่อรับรองการจดิที่ะเบ่ยู่นน่ต่บ้คคลุ่ของผู้้�ถืือหุ้้�น ซึิ�งรับรองสี่ำาเนาถ้ืกต�องโดิยู่ผู้้�แที่นน่ต่บ้คคลุ่แลุ่ะม่ข�อความ

แสี่ดิงใหุ้�เห็ุ้นว�าผู้้�แที่นซึิ�งเป็นผู้้�เข�าประช้่มม่อำานาจกระที่ำาการแที่นน่ต่บ้คคลุ่ซึิ�งเป็นผู้้�ถืือหุ้้�น

สี่ำาเนาภิาพิ่ถื�ายู่หุ้นังสืี่อรับรองการจดิที่ะเบ่ยู่นน่ต่บ้คคลุ่ของผู้้�ถืือหุ้้�น ซึิ�งรับรองสี่ำาเนาถ้ืกต�องโดิยู่ผู้้�แที่นน่ต่บ้คคลุ่แลุ่ะม่ข�อความ

แสี่ดิงใหุ้�เห็ุ้นว�าผู้้�แที่นซึิ�งเป็นผู้้�เข�าประช้่มม่อำานาจกระที่ำาการแที่นน่ต่บ้คคลุ่ซึิ�งเป็นผู้้�ถืือหุ้้�น

สี่ำาเนาภิาพิ่ถื�ายู่เอกสี่ารท่ี่�สี่�วนราช่การออกใหุ้�ของผู้้�แที่นน่ต่บ้คคลุ่ซึิ�งลุ่งนามในหุ้นังสืี่อมอบฉัันที่ะไดิ�ลุ่งลุ่ายู่มือชื่�อรับรองสี่ำาเนา

ถ้ืกต�อง

เอกสี่ารท่ี่�สี่�วนราช่การออกใหุ้�ของผู้้�รับมอบฉัันที่ะ โดิยู่ม่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิตามข�อ 1.1 ข�างต�น
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Appointment of Proxy

Registration and presentation of documents prior to attending the meeting

An appointment of another person as proxy-holder

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

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.

Mr. Veerasak Prommas aged 66 years old.

Address: No. 46 Soi Suanphak 11, Taling Chan Sub-district, Taling Chan District, Bangkok.

Mr. Paiboon Aroonprasobsuk aged 47 years old.

Address: No. 322/380 Asoke-Dindaeng Road, Dindaeng Sub-district, Dindaeng District, Bangkok.

1.

2.

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.

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.

B.

1.

2.

Guideline for Proxy Appointment, Registration, and Documents

Required for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited

Attachment 10

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 14).

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

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:

In case that the shareholders are natural person

Attendance in person:

A documents issued by the government authority, which is not expired and containing the photo of the card 

holders such as a person identification card, driving license or passport.

1.
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Attendance by proxy:

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;

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 proxy issued by the government authority containing detail as referred in clause 

1.1 above.

1.1

1.2

1.3

In case that the shareholders are juristic person

Attendance in person by authorized representative issued by the shareholders

Attendance by proxy

document of such authorized representative issued by the government authority containing 

details as referred to in clause 1.1 above; and

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 affixed 

with Baht 20 stamp duty.

A photocopy of the Affidavit of the shareholders issued by Ministry 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 photocopy of the Affidavit of the shareholders issued by Ministry 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 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 document of the proxy-holder issued by a government authorized containing details as referred to in 

clause 1.1 above

2.1

2.3

2.2

2.4

2.5

2.5

2.

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

3.

Affidavit / Certificate of Incorporation of such juristic person may be issued by either a government 

authority of 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 juristic person’s name, 

the name(s) of the person(s) having authority to sign on behalf of the juristic person together with any 

restrictions or conditions of the power of such person(s) and the address of the head office of the juristic 

person; and

3.1

English translation is required to be attached for any original document with is not made in English and 

such translation must be certified as correct by the authorized representative(s) of such juristic person.

3.2
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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:

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 juristic person, is dated longer than 1 year;

the proxy form is not signed by the proxy grantor;

The documents of the proxy grantor and/or the proxy required for the registration are not 

completed; and

The proxy of the shareholder appointing the custodian expires.

There is any change in material information in the proxy form without the proxy grantor ’s 

signature certifying each such amendment;

4.1

4.2

4.4

4.5

4.3

4.
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นายู่ วรีะศักด่ิ� พิ่รหุ้มมาศ (อายู้่ 66 ป)ี

นายู่ ไพิ่บ้ลุ่ย์ู่ อร้ณ์ประสี่บส้ี่ข (อายู้่ 47 ป)ี

ตำาแหุ้น�งในบรษัิัที่ :

ตำาแหุ้น�งในบรษัิัที่ :

การศึกษัา :

การศึกษัา :

ท่ี่�อยู้่� : 

ท่ี่�อยู้่� : 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

กรรมการอ่สี่ระ / กรรมการตรวจสี่อบ / ประธิ์านกรรมการสี่รรหุ้าแลุ่ะพ่ิ่จารณ์าค�าตอบแที่น

ปรญิญาโที่ บรหิุ้ารธ้ิ์รก่จ สี่ถืาบันบัณ์ฑ่์ตบรหิุ้ารศาสี่ตร์

ปรญิญาตร ีเศรษัฐศาสี่ตร์ มหุ้าวทิี่ยู่าลัุ่ยู่ธิ์รรมศาสี่ตร์

ปรญิญาโที่ MBA มหุ้าวทิี่ยู่าลัุ่ยู่หุ้อการค�าไที่ยู่

ปรญิญาตร ีBBA มหุ้าวทิี่ยู่าลัุ่ยู่หุ้อการค�าไที่ยู่ 

46 ซิ.สี่วนผัู้ก 11 แขวงตลุ่่�งชั่น เขตตลุ่่�งชั่น กร้งเที่พิ่มหุ้านคร

กรรมการอ่สี่ระ / ประธิ์านคณ์ะกรรมการตรวจสี่อบ

322/380 ถืนนอโศก-ด่ินแดิง แขวงด่ินแดิง เขตด่ินแดิง กร้งเที่พิ่มหุ้านคร

จำานวนครั�งท่ี่�เข�าประช้่มการประช้่มคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ในป ี2563 : 6/6 ครั�ง

จำานวนครั�งท่ี่�เข�าประช้่มการประช้่มคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ในป ี2563 : 6/6 ครั�ง

การถืือครองหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่ในบรษัิัที่ฯ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2563 : ไม�ม่

การถืือครองหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่ในบรษัิัที่ฯ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัิ์นวาคม 2563 : ไม�ม่

การม่สี่�วนไดิ�สี่�วนเส่ี่ยู่ในวาระท่ี่�เสี่นอต�อท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นครั�งน่� : ไม�ม่

การม่สี่�วนไดิ�สี่�วนเส่ี่ยู่ในวาระท่ี่�เสี่นอต�อท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นครั�งน่� : ไม�ม่

1.

2.

ข�อม้ลกริ่ริ่มการิ่ – ผู้้�รัิ่บมอบฉัันที่ะจากผู้้�ถืือหุุ้�น

เอกสี่ารแนบ 11
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mr. Veerasak Prommas (aged 66 years old)

Mr. Paiboon Aroonprasobsuk (aged 47 years old)

Position: 

Position: 

Education: 

Education: 

Address: 

Address: 

Independent Director / Chairman of Audit Committee

Independent Director / Audit Committee / Chairman of Nomination and Compensation 

Committee

Master Degrees, Faculty of Business Administration, NIDA.

Bachelor Degrees, Faculty of Economics, Thammasat University.

Master Degrees, Faculty of Law, University of Melbourne, Australia.

Bachelor Degrees, Faculty of Law, Chulalongkorn University.

46 Soi Suanpak 11 Taling Chan Sub district Taling Chan District Bangkok.

322/380 Asoke-Dindaeng Road, Dindaeng Sub-district, Dindaeng District, Bangkok.

Number of meeting attendance in 2020: 6/6 times

Number of meeting attendance in 2020: 6/6 times

Company’s securities holding at December 31, 2020: None

Company’s securities holding at December 31, 2020: None

Interest on the agenda proposed to this Annual General Meeting of Shareholders: None

Interest on the agenda proposed to this Annual General Meeting of Shareholders: None

1.

2.

Director Information – Proxy

Attachment 11

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำากัด (มหาชน) 67



1.

9.

3.

4.

5.

8.

6.

7.

2.

เอกสี่ารแนบ 12

บรษัิัที่ฯ ไดิ�กำาหุ้นดิค้ณ์สี่มบัต่ของ “กรรมการอ่สี่ระ” ท่ี่�สี่อดิคลุ่�องตามหุ้ลัุ่กเกณ์ฑ์์ท่ี่�กำาหุ้นดิโดิยู่คณ์ะกรรมการกำากับตลุ่าดิท้ี่นดัิงน่�

ถืือหุ้้�นไม�เก่นร�อยู่ลุ่ะหุ้นึ�ง (1) ของจำานวนหุ้้�นท่ี่�ม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ออกเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของบรษัิัที่ฯ บรษัิัที่ใหุ้ญ� บรษัิัที่ยู่�อยู่ บรษัิัที่ร�วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายู่ใหุ้ญ� หุ้รอืผู้้�ม่

อำานาจควบค้มของบรษัิัที่ฯ ทัี่�งน่� ใหุ้�นับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ท่ี่�เก่�ยู่วข�องของกรรมการอ่สี่ระรายู่นั�น ๆ ดิ�วยู่

ไม�ม่ลัุ่กษัณ์ะอื�นใดิท่ี่�ที่ำาใหุ้�ไม�สี่ามารถืใหุ้�ความเห็ุ้นอยู่�างเป็นอ่สี่ระเก่�ยู่วกับการดิำาเน่นงานของบรษัิัที่ฯ

ไม�เป็นบ้คคลุ่ท่ี่�ม่ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์ที่างสี่ายู่โลุ่หุ่้ต หุ้รอืโดิยู่การจดิที่ะเบ่ยู่นตามกฎหุ้มายู่ ในลัุ่กษัณ์ะท่ี่�เป็นบ่ดิา มารดิา ค้�สี่มรสี่ พ่ิ่�น�อง แลุ่ะบ้ตร รวมทัี่�งค้�

สี่มรสี่ของบ้ตร ของกรรมการรายู่อื�น ผู้้�บรหิุ้าร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายู่ใหุ้ญ� ผู้้�ม่อำานาจควบค้ม หุ้รอืบ้คคลุ่ท่ี่�จะไดิ�รับการเสี่นอใหุ้�เป็นกรรมการ ผู้้�บรหิุ้ารหุ้รอื

ผู้้�ม่อำานาจควบค้มของบรษัิัที่ฯ หุ้รอืบรษัิัที่ยู่�อยู่

ไม�ม่หุ้รอืเคยู่ม่ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์ที่างธ้ิ์รก่จกับบรษัิัที่ฯ บรษัิัที่ใหุ้ญ� บรษัิัที่ยู่�อยู่ บรษัิัที่ร�วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายู่ใหุ้ญ� หุ้รอืผู้้�ม่อำานาจควบค้มของบรษัิัที่ฯ ใน

ลัุ่กษัณ์ะท่ี่�อาจเป็นการขัดิขวางการใช่�วจิารณ์ญาณ์อยู่�างอ่สี่ระของตน รวมทัี่�งไม�เป็นหุ้รอืเคยู่เป็นผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�ม่นัยู่ หุ้รอืผู้้�ม่อำานาจควบค้มของผู้้�ท่ี่�ม่

ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์ที่างธ้ิ์รก่จกับบรษัิัที่ฯ บรษัิัที่ใหุ้ญ� บรษัิัที่ยู่�อยู่ บรษัิัที่ร�วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายู่ใหุ้ญ� หุ้รอืผู้้�ม่อำานาจควบค้มของบรษัิัที่ฯ เว�นแต�จะไดิ�พิ่�นจาก

การม่ลัุ่กษัณ์ะดัิงกลุ่�าวมาแลุ่�วไม�น�อยู่กว�าสี่อง (2) ปกี�อนวันท่ี่�ยืู่�นคำาขออน้ญาตต�อสี่ำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่แลุ่ะตลุ่าดิหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่ 

(ก.ลุ่.ต.) หุ้รอืวันท่ี่�ไดิ�รับแต�งตั�งเป็นกรรมการอ่สี่ระ

ไม�เป็นหุ้รอืเคยู่เป็นผู้้�สี่อบบัญช่่ของบรษัิัที่ฯ บรษัิัที่ใหุ้ญ� บรษัิัที่ยู่�อยู่ บรษัิัที่ร�วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายู่ใหุ้ญ� หุ้รอืผู้้�ม่อำานาจควบค้มของบรษัิัที่ฯ แลุ่ะไม�เป็น

ผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�ม่นัยู่ ผู้้�ม่อำานาจควบค้ม หุ้รอืหุ้้�นสี่�วนของสี่ำานักงานสี่อบบัญช่่ ซึิ�งม่ผู้้�สี่อบบัญช่่ของบรษัิัที่ฯ  บรษัิัที่ใหุ้ญ� บรษัิัที่ยู่�อยู่ บรษัิัที่ร�วม ผู้้�ถืือหุ้้�น

รายู่ใหุ้ญ� หุ้รอืผู้้�ม่อำานาจควบค้มของบรษัิัที่ฯ สัี่งกัดิอยู้่� เว�นแต�จะไดิ�พิ่�นจากการม่ลัุ่กษัณ์ะดัิงกลุ่�าวมาแลุ่�วไม�น�อยู่กว�าสี่อง (2) ปกี�อนวันท่ี่�ยืู่�นคำาขอ

อน้ญาตต�อสี่ำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่แลุ่ะตลุ่าดิหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่ (ก.ลุ่.ต.) หุ้รอืวันท่ี่�ไดิ�รับแต�งตั�งเป็นกรรมการอ่สี่ระ

ไม�ประกอบก่จการท่ี่�ม่สี่ภิาพิ่อยู่�างเด่ิยู่วกันแลุ่ะเป็นการแข�งขันท่ี่�ม่นัยู่กับก่จการของบรษัิัที่ฯ หุ้รอืบรษัิัที่ยู่�อยู่ หุ้รอืไม�เป็นหุ้้�นสี่�วนท่ี่�ม่นัยู่ในหุ้�างหุ้้�น

สี่�วน หุ้รอืเป็นกรรมการท่ี่�ม่สี่�วนร�วมบรหิุ้ารงาน ลุ้่กจ�าง พิ่นักงาน ท่ี่�ปรกึษัาท่ี่�รับเง่นเดืิอนประจำา หุ้รอืถืือหุ้้�นเก่นร�อยู่ลุ่ะหุ้นึ�ง (1) ของจำานวนหุ้้�นท่ี่�ม่

ส่ี่ที่ธ่ิ์ออกเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของบรษัิัที่อื�น ซึิ�งประกอบก่จการท่ี่�ม่สี่ภิาพิ่อยู่�างเด่ิยู่วกันแลุ่ะเป็นการแข�งขันท่ี่�ม่นัยู่กับก่จการของบรษัิัที่ฯ หุ้รอืบรษัิัที่ยู่�อยู่

ไม�เป็นหุ้รอืเคยู่เป็นผู้้�ใหุ้�บรกิารที่างวชิ่าช่่พิ่ใดิ ๆ ซึิ�งรวมถึืงการใหุ้�บรกิารเป็นท่ี่�ปรกึษัากฎหุ้มายู่หุ้รอืท่ี่�ปรกึษัาที่างการเง่น ซึิ�งไดิ�รับค�าบรกิาร

เก่นกว�าสี่องลุ่�านบาที่ต�อปีจากบรษัิัที่ฯ บรษัิัที่ใหุ้ญ� บรษัิัที่ยู่�อยู่ บรษัิัที่ร�วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายู่ใหุ้ญ� หุ้รอืผู้้�ม่อำานาจควบค้มของบรษัิัที่ฯ แลุ่ะไม�เป็นผู้้�

ถืือหุ้้�นท่ี่�ม่นัยู่ ผู้้�ม่อำานาจควบค้ม หุ้รอืหุ้้�นสี่�วนของผู้้�ใหุ้�บรกิารที่างวชิ่าช่่พิ่นั�นดิ�วยู่ เว�นแต�จะไดิ�พิ่�นจากการม่ลัุ่กษัณ์ะดัิงกลุ่�าวมาแลุ่�วไม�น�อยู่กว�า

สี่อง (2) ปีก�อนวันท่ี่�ยืู่�นคำาขออน้ญาตต�อสี่ำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่แลุ่ะตลุ่าดิหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่ (ก.ลุ่.ต.) หุ้รอืวันท่ี่�ไดิ�รับแต�งตั�งเป็น

กรรมการอ่สี่ระ

ไม�เป็นกรรมการท่ี่�ไดิ�รับการแต�งตั�งขึ�นเพืิ่�อเป็นตัวแที่นของกรรมการของบรษัิัที่ฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายู่ใหุ้ญ� หุ้รอืผู้้�ถืือหุ้้�นซึิ�งเป็นผู้้�ท่ี่�เก่�ยู่วข�องกับผู้้�ถืือหุ้้�น

รายู่ใหุ้ญ�

ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์ที่างธ้ิ์รก่จตามวรรคหุ้นึ�ง รวมถึืงการที่ำารายู่การที่างการค�าท่ี่�กระที่ำาเป็นปกต่เพืิ่�อประกอบก่จการ การเช่�าหุ้รอืใหุ้�เช่�าอสัี่งหุ้ารมิที่รัพิ่ย์ู่ 

รายู่การเก่�ยู่วกับส่ี่นที่รัพิ่ย์ู่หุ้รอืบรกิาร หุ้รอืการใหุ้�หุ้รอืรับความช่�วยู่เหุ้ลืุ่อที่างการเง่น ดิ�วยู่การรับหุ้รอืใหุ้�ก้�ยู่ืม คำ�าประกัน การใหุ้�ส่ี่นที่รัพิ่ย์ู่เป็น

หุ้ลัุ่กประกันหุ้น่�ส่ี่น รวมถึืงพิ่ฤต่การณ์์อื�นที่ำานองเด่ิยู่วกัน ซึิ�งเป็นผู้ลุ่ใหุ้�บรษัิัที่ฯ หุ้รอืค้�สัี่ญญาม่ภิาระหุ้น่�ท่ี่�ต�องช่ำาระต�ออ่กฝ่่ายู่หุ้นึ�ง ตั�งแต�ร�อยู่ลุ่ะ

สี่ามของส่ี่นที่รัพิ่ย์ู่ท่ี่�ม่ตัวตนส้ี่ที่ธ่ิ์ของบรษัิัที่ฯ หุ้รอืตั�งแต�ยู่่�ส่ี่บลุ่�านบาที่ขึ�นไป แลุ่�วแต�จำานวนใดิจะตำ�ากว�า ทัี่�งน่� การคำานวณ์ภิาระหุ้น่�ดัิงกลุ่�าวใหุ้�เป็น

ไปตามวธ่ิิ์การคำานวณ์ม้ลุ่ค�าของรายู่การท่ี่�เก่�ยู่วโยู่งกันตามประกาศคณ์ะกรรมการกำากับตลุ่าดิท้ี่นว�าดิ�วยู่หุ้ลัุ่กเกณ์ฑ์์ในการที่ำารายู่การท่ี่�เก่�ยู่วโยู่ง

กัน โดิยู่อน้โลุ่ม แต�ในการพ่ิ่จารณ์าภิาระหุ้น่�ดัิงกลุ่�าว ใหุ้�นับรวมภิาระหุ้น่�ท่ี่�เก่ดิขึ�นในระหุ้ว�างหุ้นึ�งปีก�อนวันท่ี่�ม่ความสัี่มพัิ่นธ์ิ์ที่างธ้ิ์รก่จกับบ้คคลุ่

เด่ิยู่วกัน

ไม�เป็นหุ้รอืเคยู่เป็นกรรมการท่ี่�ม่สี่�วนร�วมบรหิุ้ารงาน ลุ้่กจ�าง พิ่นักงาน ท่ี่�ปรกึษัาท่ี่�ไดิ�เง่นเดืิอนประจำา หุ้รอืผู้้�ม่อำานาจควบค้มของบรษัิัที่ฯ บรษัิัที่

ใหุ้ญ� บรษัิัที่ยู่�อยู่ บรษัิัที่ร�วม บรษัิัที่ยู่�อยู่ลุ่ำาดัิบเด่ิยู่วกัน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายู่ใหุ้ญ� หุ้รอืของผู้้�ม่อำานาจควบค้มของบรษัิัที่ฯ เว�นแต�จะไดิ�พิ่�นจากการม่ลัุ่กษัณ์ะ

ดัิงกลุ่�าวมาแลุ่�วไม�น�อยู่กว�าสี่อง (2) ปกี�อนวันท่ี่�ยืู่�นคำาขออน้ญาตต�อสี่ำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่แลุ่ะตลุ่าดิหุ้ลัุ่กที่รัพิ่ย์ู่ (ก.ลุ่.ต.) หุ้รอื

วันท่ี่�ไดิ�รับแต�งตั�งเป็นกรรมการอ่สี่ระ ทัี่�งน่� ลัุ่กษัณ์ะต�องหุ้�ามดัิงกลุ่�าวไม�รวมถึืงกรณ่์ท่ี่�กรรมการอ่สี่ระเคยู่เป็นข�าราช่การ หุ้รอืท่ี่�ปรกึษัา ของสี่�วน

ราช่การซึิ�งเป็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายู่ใหุ้ญ� หุ้รอืผู้้�ม่อำานาจควบค้มของบรษัิัที่ฯ

คำำานิยามกริริมการิอิุสริะ

บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)68
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Attachment 12

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 one percent (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 having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions with regard to the 

Company’s business operations.

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;

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 two (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 two (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 two (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 two (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 one percent (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;

Not being a director appointed as representative of directors of the Company, major shareholder or 

shareholder who is related to a major shareholder;

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 two (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;

Definition of Independent Director
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เอกสี่ารแนบ 13

ข�อบังคับ (ฉับับย่อ)

บริ่ษั่์ที่ ไที่ยอุตสาหุ้กริ่ริ่มพิลาสติก (1994) จำากัด (มหุ้าชุน)

หุ้มวดทีี่� 4

คณะกริ่ริ่มการิ่

หุ้มวดทีี่� 5

การิ่ปริ่ะชุุมผู้้�ถืือหุุ้�น

ใหุ้�บรษัิัที่ม่คณ์ะกรรมการคณ์ะหุ้นึ�ง ประกอบดิ�วยู่กรรมการไม�น�อยู่กว�า หุ้�า (5) คน แลุ่ะกรรมการไม�น�อยู่กว�ากึ�งหุ้นึ�งของจำานวนกรรมการทัี่�งหุ้มดิ

 ต�องม่ถ่ื�นท่ี่�อยู้่�ในราช่อาณ์าจักร แลุ่ะใหุ้�คณ์ะกรรมการเลืุ่อกตั�งกรรมการดิ�วยู่กัน  เป็นประธิ์านกรรมการแลุ่ะอาจเลืุ่อกรองประธิ์านกรรมการ

แลุ่ะตำาแหุ้น�งอื�นตามท่ี่�เห็ุ้นเหุ้มาะสี่มดิ�วยู่ก็ไดิ� รองประธิ์านกรรมการม่หุ้น�าท่ี่�ตามข�อบังคับในก่จการซึิ�งประธิ์านกรรมการมอบหุ้มายู่

คณ์ะกรรมการต�องจัดิใหุ้�ม่การประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นเป็นการประช้่มสี่ามัญประจำาปีภิายู่ในส่ี่� (4) เดืิอน นับแต�วันส่ี่�นส้ี่ดิรอบปีบัญช่่ของบรษัิัที่

บำาเหุ้น็จกรรมการ แลุ่ะค�าตอบแที่นใหุ้�ส้ี่ดิแลุ่�วแต�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นจะกำาหุ้นดิ กรรมการม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ไดิ�รับค�าตอบแที่นจากบรษัิัที่ในร้ปของเง่นรางวัลุ่ 

เบ่�ยู่ประช้่ม บำาเหุ้น็จ โบนัสี่ หุ้รอืผู้ลุ่ประโยู่ช่น์ตอบแที่นในลัุ่กษัณ์ะอื�น ตามข�อบังคับหุ้รอืตามท่ี่�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นจะพ่ิ่จารณ์า ซึิ�งอาจกำาหุ้นดิเป็น

จำานวนแน�นอนหุ้รอืวางเป็นหุ้ลัุ่กเกณ์ฑ์์แลุ่ะจะกำาหุ้นดิไว�เป็นคราวๆ ไป หุ้รอืจะใหุ้�ม่ผู้ลุ่ตลุ่อดิไปจนกว�าจะม่การเปลุ่่�ยู่นแปลุ่งก็ไดิ�

การประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นคราวอื�นนอกจากท่ี่�กลุ่�าวแลุ่�ว ใหุ้�เรยีู่กว�า การประช้่มวสิี่ามัญ คณ์ะกรรมการจะเรยีู่กประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นเป็นการประช้่มวสิี่ามัญ

เมื�อใดิก็ไดิ�ส้ี่ดิแต�จะเห็ุ้นสี่มควร หุ้รอืผู้้�ถืือหุ้้�นซึิ�งม่จำานวนหุ้้�น นับรวมกันไม�น�อยู่กว�าหุ้นึ�งในหุ้�า (1/5) ของจำานวนหุ้้�นท่ี่�จำาหุ้น�ายู่ไดิ�ทัี่�งหุ้มดิ หุ้รอื

ผู้้�ถืือหุ้้�นไม�น�อยู่กว�ายู่่�ส่ี่บหุ้�า (25) คน ซึิ�งม่หุ้้�นนับรวมกันไดิ�ไม�น�อยู่กว�าหุ้นึ�งในส่ี่บ (1/10) ของจำานวนหุ้้�นท่ี่�จำาหุ้น�ายู่ไดิ�ทัี่�งหุ้มดิจะเข�าชื่�อกันที่ำา

หุ้นังสืี่อขอใหุ้�คณ์ะกรรมการเรยีู่กประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นเป็นการประช้่มวสิี่ามัญเมื�อใดิก็ไดิ� แต�ต�องระบ้เหุ้ต้ผู้ลุ่ในการท่ี่�ขอใหุ้�เรยีู่กประช้่มไว�ใหุ้�ชั่ดิเจน

ในหุ้นังสืี่อดัิงกลุ่�าวดิ�วยู่ ในกรณ่์เช่�นน่� ใหุ้�คณ์ะกรรมการจัดิใหุ้�ม่การประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นภิายู่ในหุ้นึ�ง (1) เดืิอน นับแต�วันไดิ�รับหุ้นังสืี่อจากผู้้�ถืือหุ้้�น

ในการบอกกลุ่�าวเรยีู่กประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นนั�น ใหุ้�คณ์ะกรรมการจัดิที่ำาหุ้นังสืี่อนัดิประช้่มระบ้สี่ถืานท่ี่� วัน เวลุ่า ระเบ่ยู่บวาระการประช้่ม แลุ่ะเร ื�อง

ท่ี่�จะเสี่นอต�อท่ี่�ประช้่มพิ่ร�อมดิ�วยู่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดิตามสี่มควร โดิยู่ระบ้ใหุ้�ชั่ดิเจนว�าเป็นเร ื�องท่ี่�เสี่นอเพืิ่�อที่ราบ เพืิ่�ออน้มัต่ หุ้รอืเพืิ่�อพ่ิ่จารณ์า พิ่ร�อม

ทัี่�งความเหุ้็นของคณ์ะกรรมการในเร ื�องดิังกลุ่�าว แลุ่ะจัดิสี่�งใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นแลุ่ะนายู่ที่ะเบ่ยู่นตามกฎหุ้มายู่ว�าดิ�วยู่บรษัิัที่มหุ้าช่นจำากัดิที่ราบลุ่�วงหุ้น�า

ไม�น�อยู่กว�าเจ็ดิ (7) วันก�อนวันประช้่ม แลุ่ะใหุ้�โฆษัณ์าคำาบอกกลุ่�าวนัดิประช้่มในหุ้นังสืี่อพ่ิ่มพ์ิ่ต่ดิต�อกันสี่าม (3) วันก�อนวันประช้่มไม�น�อยู่กว�า

สี่าม (3) วัน

ความในวรรคหุ้นึ�งไม�กระที่บกระเที่ือนส่ี่ที่ธ่ิ์ของพิ่นักงานแลุ่ะลุ้่กจ�างของบรษัิัที่ ซึิ�งไดิ�รับเลืุ่อกตั�งเป็นกรรมการ ในอันท่ี่�จะไดิ�รับค�าตอบแที่น

แลุ่ะผู้ลุ่ประโยู่ช่น์ในฐานะท่ี่�เป็นพิ่นักงาน หุ้รอืลุ้่กจ�างของบรษัิัที่

กรรมการของบรษัิัที่ จะเป็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบรษัิัที่หุ้รอืไม�ก็ไดิ�

ใหุ้�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นเลืุ่อกตั�งกรรมการตามหุ้ลัุ่กเกณ์ฑ์์แลุ่ะวธ่ิิ์การดัิงต�อไปน่�

ในการประช้่มสี่ามัญประจำาปท้ีี่กครั�ง กรรมการจะต�องออกจากตำาแหุ้น�งอยู่�างน�อยู่จำานวนหุ้นึ�งในสี่าม (1/3) โดิยู่อัตรา ถื�าจำานวนกรรมการจะ

แบ�งออกใหุ้�เป็นสี่ามสี่�วนไม�ไดิ�ก็ใหุ้�ออกโดิยู่จำานวนใกลุ่�เค่ยู่งท่ี่�ส้ี่ดิกับสี่�วนหุ้นึ�งในสี่าม (1/3)

ในการประช้่มสี่ามัญประจำาปท้ีี่กครั�ง กรรมการจะต�องออกจากตำาแหุ้น�งอยู่�างน�อยู่จำานวนหุ้นึ�งในสี่าม (1/3) โดิยู่อัตรา ถื�าจำานวนกรรมการจะ

แบ�งออกใหุ้�เป็นสี่ามสี่�วนไม�ไดิ�ก็ใหุ้�ออกโดิยู่จำานวนใกลุ่�เค่ยู่งท่ี่�ส้ี่ดิกับสี่�วนหุ้นึ�งในสี่าม (1/3)

กรรมการซึิ�งพิ่�นจากตำาแหุ้น�งตามวาระน่� อาจไดิ�รับเลืุ่อกใหุ้�เข�ามารับตำาแหุ้น�งอ่กก็ไดิ�

ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหุ้นึ�งม่คะแนนเส่ี่ยู่งเที่�ากับจำานวนหุ้้�นท่ี่�ตนถืือ

ผู้้�ถืือหุ้้�นแต�ลุ่ะคนจะใช่�คะแนนเส่ี่ยู่งท่ี่�ม่อยู้่�เลืุ่อกตั�งบ้คคลุ่คนเด่ิยู่วหุ้รอืหุ้ลุ่ายู่คนเป็นกรรมการก็ไดิ�ในกรณ่์ท่ี่�เลืุ่อกตั�งบ้คคลุ่หุ้ลุ่ายู่คนเป็น

กรรมการ จะแบ�งคะแนนเส่ี่ยู่งใหุ้�แก�ผู้้�ใดิมากน�อยู่เพ่ิ่ยู่งใดิไม�ไดิ�

บ้คคลุ่ซึิ�งไดิ�รับคะแนนเส่ี่ยู่งส้ี่งส้ี่ดิตามลุ่ำาดัิบลุ่งมาเป็นผู้้�ไดิ�รับการเลืุ่อกตั�งเป็นกรรมการ เที่�าจำานวนกรรมการท่ี่�จะพึิ่งม่หุ้รอืจะพึิ่งเลืุ่อก

ตั�งในครั�งนั�น ในกรณ่์ท่ี่�บ้คคลุ่ซึิ�งไดิ�รับการเลืุ่อกตั�งในลุ่ำาดัิบถัืดิลุ่งมาม่คะแนนเส่ี่ยู่งเที่�ากันเก่นจำานวนกรรมการท่ี่�พึิ่งม่ หุ้รอืจะพึิ่งเลืุ่อก

ตั�งในครั�งนั�น ใหุ้�ผู้้�เป็นประธิ์านกรรมการเป็นผู้้�ออกเส่ี่ยู่งช่่�ขาดิ

ข�อทีี่� 15

ข�อทีี่� 33

ข�อทีี่� 34

ข�อทีี่� 30

ข�อทีี่� 16

ข�อทีี่� 17

ข�อทีี่� 18

(1)

(2)

(3)

บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)70



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำากัด (มหาชน) 71

ในการประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�น ต�องม่จำานวนผู้้�ถืือหุ้้�นแลุ่ะผู้้�รับมอบฉัันที่ะจากผู้้�ถืือหุ้้�น (ถื�าม่) เข�าร�วมประช้่มไม�น�อยู่กว�ายู่่�ส่ี่บหุ้�า (25) คน หุ้รอืไม�น�อยู่กว�า

กึ�งหุ้นึ�งของจำานวนผู้้�ถืือหุ้้�นทัี่�งหุ้มดิ แลุ่ะต�องม่หุ้้�นนับรวมกันไม�น�อยู่กว�าหุ้นึ�งในสี่าม (1/3) ของจำานวนหุ้้�นท่ี่�จ�ายู่ไดิ�ทัี่�งหุ้มดิ จึงจะครบเป็นองค์

ประช้่ม

ในกรณ่์ท่ี่�ปรากฎว�าการประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นครั�งใดิ เมื�อลุ่�วงเวลุ่านัดิไปแลุ่�วถึืงหุ้นึ�ง (1) ชั่�วโมง จำานวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึิ�งมาเข�าร�วมประช้่มไม�ครบองค์

ประช้่มตามท่ี่�กำาหุ้นดิไว� หุ้ากว�าการประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นไดิ�เรยีู่กนัดิเพิ่ราะผู้้�ถืือหุ้้�นร�องขอ การประช้่มเป็นอันระงับไป ถื�าการประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นนั�นม่ใช่�

การเรยีู่กประช้่มเฉัพิ่าะ ผู้้�ถืือหุ้้�นร�องขอใหุ้�นัดิประช้่มใหุ้ม�แลุ่ะใหุ้�สี่�งหุ้นังสืี่อนัดิประช้่มไปยัู่งผู้้�ถืือหุ้้�นไม�น�อยู่กว�าเจ็ดิ (7) วัน ก�อนวันประช้่ม ใน

การประช้่มครั�งหุ้ลัุ่งน่� ไม�จำาเป็นต�องครบองค์ประช้่ม

ในการประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นจะมอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�อื�นเข�าประช้่ม แลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนนแที่นตนก็ไดิ� การมอบฉัันที่ะจะต�องที่ำาเป็นหุ้นังสืี่อลุ่ง

ลุ่ายู่มือชื่�อผู้้�มอบฉัันที่ะ แลุ่ะที่ำาตามแบบท่ี่�นายู่ที่ะเบ่ยู่นตามกฎหุ้มายู่ว�าดิ�วยู่บรษัิัที่มหุ้าช่นจำากัดิกำาหุ้นดิ โดิยู่ใหุ้�มอบแก�ประธิ์านกรรมการ หุ้รอื

บ้คคลุ่ซึิ�งประธิ์านกรรมการกำาหุ้นดิไว� ณ์ สี่ถืานท่ี่�ประช้่มก�อนผู้้�รับมอบฉัันที่ะเข�าประช้่ม แลุ่ะอยู่�างน�อยู่ใหุ้�ม่รายู่การดัิงต�อไปน่�

มต่ของท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นนั�นใหุ้�ประกอบดิ�วยู่คะแนนเส่ี่ยู่งดัิงต�อไปน่�

ข�อทีี่� 35

ข�อทีี่� 36

ข�อทีี่� 39

จำานวนหุ้้�นท่ี่�ผู้้�มอบฉัันที่ะนั�นถืืออยู้่� 

ในกรณ่์ปกต่ ใหุ้�ถืือคะแนนเส่ี่ยู่งข�างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นซึิ�งมาประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน ถื�าม่คะแนนเส่ี่ยู่งเที่�ากัน ใหุ้�ประธิ์านในท่ี่�

ประช้่มออกเส่ี่ยู่งเพ่ิ่�มขึ�นอ่กเส่ี่ยู่งหุ้นึ�งเป็นเส่ี่ยู่งช่่�ขาดิ 

ชื่�อผู้้�รับมอบฉัันที่ะ 

ในกรณ่์ดัิงต�อไปน่� ใหุ้�ถืือคะแนนเส่ี่ยู่งไม�น�อยู่กว�าสี่ามในส่ี่� (3/4) ของจำานวนเส่ี่ยู่งทัี่�งหุ้มดิของ ผู้้�ถืือหุ้้�นซึิ�งมาประช้่มแลุ่ะม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ออกเส่ี่ยู่ง

ลุ่งคะแนน 

ครั�งท่ี่�ของการประช้่มท่ี่�มอบฉัันที่ะใหุ้�เข�าประช้่มแลุ่ะออกเส่ี่ยู่งลุ่งคะแนน

การขายู่หุ้รอืโอนก่จการของบรษัิัที่ทัี่�งหุ้มดิ หุ้รอืบางสี่�วนท่ี่�สี่ำาคัญใหุ้�แก�บ้คคลุ่อื�น 

การแก�ไขเพ่ิ่�มเต่มหุ้นังสืี่อบรคิณ์ห์ุ้สี่นธ่ิ์ หุ้รอืข�อบังคับของบรษัิัที่ 

การซืิ�อหุ้รอืรับโอนก่จการของบรษัิัที่อื�น หุ้รอืบรษัิัที่เอกช่นมาเป็นของบรษัิัที่ 

การเพ่ิ่�มท้ี่น การลุ่ดิท้ี่น แลุ่ะการออกหุ้้�นก้� 

การควบหุ้รอืเลุ่่กบรษัิัที่

การที่ำา แก�ไข หุ้รอืเลุ่่กสัี่ญญาเก่�ยู่วกับการใหุ้�เช่�าก่จการของบรษัิัที่ทัี่�งหุ้มดิหุ้รอืบางสี่�วนท่ี่�สี่ำาคัญ การมอบหุ้มายู่ใหุ้�บ้คคลุ่อื�นเข�า

จัดิการธ้ิ์รก่จของบรษัิัที่ หุ้รอืการร�วมก่จการกับบ้คคลุ่อื�น โดิยู่ม่วัตถ้ืประสี่งค์จะแบ�งกำาไรขาดิท้ี่นกัน 

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

ก.

ง.

ข.

จ.

ฉั.

ค.

หุ้มวดทีี่� 7

เงินปนัผู้ล และเงินสำาริ่อง

หุ้�ามม่ใหุ้�จ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่จากเง่นประเภิที่อื�นนอกจากเง่นกำาไร ในกรณ่์ท่ี่�บรษัิัที่ยัู่งม่ยู่อดิขาดิท้ี่นสี่ะสี่มอยู้่� หุ้�ามม่ใหุ้�จ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ 

บรษัิัที่ต�องจัดิสี่รรกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ประจำาปีสี่�วนหุ้นึ�งไว�เป็นท้ี่นสี่ำารองไม�น�อยู่กว�าร�อยู่ลุ่ะหุ้�า (5) ของกำาไรส้ี่ที่ธ่ิ์ประจำาปี หัุ้กดิ�วยู่ยู่อดิเง่นขาดิท้ี่นสี่ะสี่ม

ยู่กมา (ถื�าม่) จนกว�าท้ี่นสี่ำารองน่�จะม่จำานวนไม�น�อยู่กว�าร�อยู่ลุ่ะส่ี่บ (10) ของท้ี่นจดิที่ะเบ่ยู่น นอกจากท้ี่นสี่ำารองดัิงกลุ่�าว คณ์ะกรรมการอาจ

เสี่นอใหุ้�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นลุ่งมต่ใหุ้�จัดิสี่รรท้ี่นสี่ำารองอื�น ตามท่ี่�เห็ุ้นว�าจะเป็นประโยู่ช่น์ในการดิำาเน่นก่จการของบรษัิัที่ดิ�วยู่ก็ไดิ�

เมื�อบรษัิัที่ไดิ�รับอน้มัต่จากท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นแลุ่�ว บรษัิัที่อาจโอนท้ี่นสี่ำารองอื�น ท้ี่นสี่ำารองตามกฎหุ้มายู่ แลุ่ะท้ี่นสี่ำารองสี่�วนลุ่ำ�าม้ลุ่ค�าหุ้้�นตาม

ลุ่ำาดัิบเพืิ่�อช่ดิเช่ยู่ผู้ลุ่ขาดิท้ี่นสี่ะสี่มของบรษัิัที่ไดิ�

เง่นปันผู้ลุ่ใหุ้�แบ�งตามจำานวนหุ้้�น หุ้้�นลุ่ะเที่�าๆกัน แลุ่ะการจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ต�องไดิ�รับการอน้มัต่จากท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�น 

ในกรณ่์ท่ี่�บรษัิัที่ยัู่งจำาหุ้น�ายู่หุ้้�นไม�ครบตามจำานวนท่ี่�จดิที่ะเบ่ยู่นไว� หุ้รอืบรษัิัที่ไดิ�จดิที่ะเบ่ยู่นเพ่ิ่�มท้ี่นแลุ่�ว บรษัิัที่จะจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ทัี่�งหุ้มดิหุ้รอื

บางสี่�วนโดิยู่ออกเป็นหุ้้�นสี่ามัญใหุ้ม�ใหุ้�แก�ผู้้�ถืือหุ้้�น โดิยู่ไดิ�รับความเห็ุ้นช่อบจากท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นก็ไดิ�

คณ์ะกรรมการอาจจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ระหุ้ว�างกาลุ่ใหุ้�แก�ผู้้�ถืือหุ้้�นไดิ�เป็นครั�งคราวเมื�อเหุ้็นว�าบรษัิัที่ม่กำาไรสี่มควรพิ่อท่ี่�จะที่ำาเช่�นนั�น แลุ่ะเมื�อไดิ�จ�ายู่

เง่นปันผู้ลุ่แลุ่�วใหุ้�รายู่งานใหุ้�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นที่ราบในการประช้่มคราวถัืดิไป 

การจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่ใหุ้�กระที่ำาภิายู่ในหุ้นึ�ง (1) เดืิอนนับแต�วันท่ี่�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�น หุ้รอืคณ์ะกรรมการลุ่งมต่แลุ่�วแต�กรณ่์ ทัี่�งน่� ใหุ้�แจ�งเป็นหุ้นังสืี่อ

ไปยัู่งผู้้�ถืือหุ้้�นแลุ่ะใหุ้�โฆษัณ์าคำาบอกกลุ่�าวการจ�ายู่เง่นปันผู้ลุ่นั�นในหุ้นังสืี่อพ่ิ่มพ์ิ่เป็นเวลุ่าต่ดิต�อกันไม�น�อยู่กว�าสี่าม (3) วันดิ�วยู่

ข�อ 47

ข�อ 49

ข�อ 48



หุ้มวดทีี่� 8

การิ่บัญชีุ การิ่เงิน และการิ่สอบบัญชีุ

คณ์ะกรรมการต�องจัดิใหุ้�ม่การที่ำางบด้ิลุ่ แลุ่ะบัญช่่กำาไรขาดิท้ี่น ณ์ วันส่ี่�นส้ี่ดิของรอบปีบัญช่่ของบรษัิัที่ เสี่นอต�อท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นในการ

ประช้่มสี่ามัญประจำาปเีพืิ่�อพ่ิ่จารณ์าอน้มัต่ โดิยู่ คณ์ะกรรมการต�องจัดิใหุ้�ผู้้�สี่อบบัญช่่ตรวจสี่อบใหุ้�เสี่ร็จก�อนนำาเสี่นอต�อท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�น

ผู้้�สี่อบบัญช่่ม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ที่ำาคำาช่่�แจงเป็นหุ้นังสืี่อเสี่นอต�อท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�น แลุ่ะม่หุ้น�าท่ี่�เข�าร�วมประช้่มในการประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นของบรษัิัที่ท้ี่กครั�งท่ี่�

ม่การพ่ิ่จารณ์างบด้ิลุ่ บัญช่่กำาไรขาดิท้ี่น แลุ่ะปัญหุ้าเก่�ยู่วกับบัญช่่ของบรษัิัที่ เพืิ่�อช่่�แจงการตรวจสี่อบบัญช่่ต�อผู้้�ถืือหุ้้�น แลุ่ะใหุ้�บรษัิัที่จัดิสี่�ง

รายู่งานแลุ่ะเอกสี่ารของบรษัิัที่ท่ี่�ผู้้�ถืือหุ้้�นจะพึิ่งไดิ�รับในการประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นครั�งนั�นแก�ผู้้�สี่อบบัญช่่ดิ�วยู่

กรรมการของบรษัิัที่ จะเป็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบรษัิัที่หุ้รอืไม�ก็ไดิ�

ผู้้�สี่อบบัญช่่ของบรษัิัที่ต�องไม�เป็นกรรมการ พิ่นักงาน ลุ้่กจ�าง หุ้รอืผู้้�ดิำารงตำาแหุ้น�งหุ้น�าท่ี่�ใดิๆของบรษัิัที่

สี่ำาเนางบด้ิลุ่ แลุ่ะบัญช่่กำาไรขาดิท้ี่นท่ี่�ผู้้�สี่อบบัญช่่ตรวจสี่อบแลุ่�ว พิ่ร�อมกับรายู่งานการตรวจสี่อบบัญช่่ของผู้้�สี่อบบัญช่่

รายู่งานประจำาปขีองคณ์ะกรรมการ แลุ่ะเอกสี่ารแสี่ดิงข�อม้ลุ่ประกอบรายู่งานดัิงกลุ่�าว

ข�อ 52

ข�อ 58

ข�อ 53

ข�อ 56

(1)

(2)

ใหุ้�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นสี่ามญัประจำาปแีต�งตั�งผู้้�สี่อบบญัช่่ท้ี่กป ีโดิยู่ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นอาจเลุ่อืกผู้้�สี่อบบญัช่่ผู้้�ซึิ�งออกไปนั�นกลุ่บัเข�ารับตำาแหุ้น�งอ่กก็ไดิ� 

ใหุ้�ท่ี่�ประช้่มผู้้�ถืือหุ้้�นกำาหุ้นดิค�าตอบแที่นท่ี่�ผู้้�สี่อบบัญช่่ควรไดิ�รับ

ข�อ 55
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Attachment 13

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 

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.

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.

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.

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

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 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.

A retiring director is eligible for re-election.

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.

A. 15

A. 33

A. 30

A. 16

A. 17

A. 18

(1)

(2)

(3)



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 con-

stitute a quorum.

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, a quorum is not compulsory.

A. 34

A. 35

Shareholders meeting other than the aforesaid shall be called the extraordinary meeting. The Board of Directors 

may summon an extraordinary 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.

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;

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

the total number of shares held by grantor,

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.

the name of the proxy,

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:

clear identification of the particular meeting for which the proxy is intended.

the sale or transfer of the whole or important parts of the business of the Company to other persons;

the amendment or alteration of the Memorandum or Articles of Associations;

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.

A. 36

A. 39

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

a.

d.

b.

c.
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Section 7

Payment of dividend and Legal reserve

No dividend shall be distributed otherwise than out of profits. In the event 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 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.

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 Board of Directors shall deliver the following documents to the shareholders together with the notice calling for 

an annual general meeting of shareholders, 

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 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 newspaper for 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.

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

A. 47

A. 48

A. 49

A. 52

A. 53

A. 55

A. 58

A. 56

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)

the increase or decrease of the Company’s capital; and
the amalgamation, the dissolution, liquidation or winding-up of the Company.

e.
f.



Section 8

Accounts, Finance, and Audit

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 Board of Directors shall deliver the following documents to the shareholders together with the notice calling for 

an annual general meeting of shareholders, 

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

A. 52

A. 53

A. 55

A. 58
A. 56

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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เอกสี่ารแนบ 14

Attachment 14



บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น)78

บรษัิัที่ ไที่ยู่อ้ตสี่าหุ้กรรมพิ่ลุ่าสี่ต่ก (1994) จำากัดิ (มหุ้าช่น) (“บรษัิัที่”) ใหุ้�ความสี่ำาคัญกับการค้�มครองข�อม้ลุ่สี่�วนบ้คคลุ่ของที่�าน จึงขอแจ�งข�อม้ลุ่ดัิงต�อไปน่�

ใหุ้�ที่�านที่ราบเพืิ่�อเป็นการปฏ่ิบัต่ตามพิ่ระราช่บัญญัต่ค้�มครองข�อม้ลุ่สี่�วนบ้คคลุ่ พิ่.ศ. 2562

บรษัิัที่ฯ จำาเป็นจะต�องเก็บรวบรวมข�อม้ลุ่สี่�วนบ้คคลุ่ของที่�านตามท่ี่�ที่�านแจ�งไว�แก�บรษัิัที่ฯ ไดิ�แก� ชื่�อ นามสี่ก้ลุ่ ท่ี่�อยู้่� เบอร์โที่รศัพิ่ท์ี่ แลุ่ะเลุ่ขท่ี่�บัตรประจำา

ตัวประช่าช่นของที่�าน เพืิ่�อนำาไปใช่�ภิายู่ใต�วัตถ้ืประสี่งค์เรยีู่กประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปี 2564 รวมถึืงจัดิใหุ้�ม่การประช้่มสี่ามัญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำาปีตามท่ี่�

กฎหุ้มายู่กำาหุ้นดิ 

บรษัิัที่ฯ จะดิำาเน่นการเก็บรักษัาข�อม้ลุ่สี่�วนบ้คคลุ่ของที่�านตามท่ี่�ระบ้ไว�ในเอกสี่ารฉับับน่�ตลุ่อดิระยู่ะเวลุ่าท่ี่�จำาเป็นต�องใช่�ข�อม้ลุ่เพืิ่�อใหุ้�เป็นไปตามวัตถ้ืประสี่งค์

ดัิงกลุ่�าวข�างต�น

ในฐานะท่ี่�ที่�านเป็นเจ�าของข�อม้ลุ่สี่�วนบ้คคลุ่ ที่�านม่ส่ี่ที่ธ่ิ์ต�างๆ ตามท่ี่�กำาหุ้นดิไว�ในพิ่ระราช่บัญญัต่ค้�มครองข�อม้ลุ่สี่�วนบ้คคลุ่ พิ่.ศ. 2562 ซึิ�งอาจรวมถึืงส่ี่ที่ธ่ิ์

ในการถือนความยู่่นยู่อม ส่ี่ที่ธ่ิ์ในการขอเข�าถึืงแลุ่ะรับข�อม้ลุ่สี่�วนบ้คคลุ่ ส่ี่ที่ธ่ิ์ในการขอแก�ไขข�อม้ลุ่สี่�วนบ้คคลุ่ ส่ี่ที่ธ่ิ์ในการขอใหุ้�โอนข�อม้ลุ่สี่�วนบ้คคลุ่ตามวธ่ิิ์

การท่ี่�กฎหุ้มายู่กำาหุ้นดิ ส่ี่ที่ธ่ิ์ร�องเรยีู่น แลุ่ะส่ี่ที่ธ่ิ์ในการคัดิค�านการเก็บรวบรวม ใช่� หุ้รอืเปิดิเผู้ยู่ข�อม้ลุ่สี่�วนบ้คคลุ่ท่ี่�เก่�ยู่วกับตน

วตัถุืปริ่ะสงค์ ความจำาเปน็ และข�อม้ลส่วนบุคคลทีี่�จะเก็บริ่วบริ่วม

ริ่ะยะเวลาในการิ่เก็บรัิ่กษ์าข�อม้ลส่วนบุคคล

สิที่ธิีของเจ�าของข�อม้ลส่วนบุคคล

คำาบอกกล่าวการิ่คุ�มคริ่องข�อม้ลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

Privacy Notice

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited (“the Company”) greatly aware of the personal data protection in accord-

ance with the Privacy Data Protection Act B.E 2562

It is necessary for the Company to collect your personal data that submit to the Company i.e. name, surname, telephone number 

and identification number, which will be used for the purpose of inviting the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

(“AGM”) and holding AGM as required by law.

The Company will keep and use your personal data to serve the purpose of the above-mentioned activities. 

As the owner of the personal data, you have the rights as stipulated in the Privacy Protection Act B.E 2562, which include the 

rights to withdraw the consent, to access and obtain a copy of your personal data, to correct, delete or clean up your personal 

data, refuse to processing of your personal data, rights to transfer your personal data according to the legal method stipulated, 

rights of complaint and rights to object to the processing or disclosing your personal data.

Objective and Necessary to collect your Personal Data

Retention Period for Personal Data

Rights of Data Owner
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