
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าป ี2565 

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ ์ 

เลขที ่8/8 ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี11140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปดิรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.  

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดน าแบบแจ้งการประชุมส าหรับการลงทะเบียนมาในวันประชุม 

**งดแจกของทีร่ะลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุม** 



บริษทั ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากดั (มหาชน) 
53/1 หมู่ที ่4 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางแมน่าง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบรุี 11140 

Telephone No.: +66-191-8288 / +66-191-8289 E-Mail: information@tpic.co.th 
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ค ำประกำศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำป ี2565 

ของบริษัท ไทยอุตสำหกรรมพลำสติก (1994) จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท ไทยอุตสำหกรรมพลำสติก (1994) จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ") ให้ควำมส ำคัญของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้

ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปน้ีให้ท่ำนทรำบเพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีกำรเก็บรวบรวม 

บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ได้แก่ ช่ือ นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ ภำพถ่ำย เลข

บัตรประจ ำตัวประชำชน และข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมำยเลขไอพี (IP Address) (กรณีกำรรับชม

กำรประชุมทำงออนไลน์) 

บริษัทฯ จะมีกำรบันทึกและเผยแพร่ภำพและเสียงในกำรประชุมน้ี เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยและประโยชน์ของผู้ถือ

หุ้นในกรณีที่มีกำรมอบฉันทะ บริษัทฯ จ ำเป็นต้องขอส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอำจมีข้อมูลศำสนำอันเป็นข้อมูลส่วน

บุคคลที่มีควำมอ่อนไหวปรำกฏอยู่ในบัตรประชำชน และบริษัทฯ ไม่มีควำมประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่ำว โดยท่ำนเจ้ำของข้อมูล

สำมำรถปดิทึบข้อมูลส่วนน้ันได้ 

2) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลโดยตรง จะด ำเนินกำรเท่ำที่จ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งน้ี 

บริษัทฯ อำจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมำจำกแหล่งอ่ืน ได้แก่ นำยทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (TSD) 

เฉพำะในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นด้วยวิธีกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

3) วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปดิเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

3.1. เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 รวมถึงจัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีตำมที่กฎหมำย

ก ำหนดและ 

3.2. จัดส่งเล่มแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำป ี/รำยงำนประจ ำป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ท่ำนผู้ถือ

หุ้นตำมที่ได้แจ้งมำ 

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและผู้ที่ท่ำนกล่ำวอ้ำงถึง ตำมที่พระรำชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อ ำนำจในกำรเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับควำมยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย

ของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน หรือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของบริษัทฯ 

4) ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในค ำประกำศฉบับน้ี ในกรณีที่ไม่สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน 

บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลไว้ตำมระยะเวลำที่อำจคำดหมำยได้ตำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยุควำมตำมกฎหมำย

ทั่วไปสูงสุด 10 ป)ี 

5) สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐำนะที่เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลท่ำนมีสิทธิตำมที่ก ำหนดไว้โดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

รวมถึงสิทธิต่ำง ๆ ซึ่งอำจรวมถึง สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิทธิในกำรขอเข้ำถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอ

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในกำรขอให้ลบ หรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วน

บุคคล สิทธิในกำรขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด สิทธิในกำรร้องเรียน และสิทธิในกำรคัดค้ำนกำร

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
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6) กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอืน่หรือหน่วยงำนอืน่ 

บริษัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งท ำงำนร่วมกับ

บริษัทฯ เพื่อด ำเนินตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในค ำประกำศฉบับน้ีเท่ำที่จ ำเป็น เช่น ผู้ให้บริกำรระบบเทคโนโลยี หน่วยงำน

ก ำกับดูแลหน่วยงำนภำครัฐ หรือตำมค ำส่ังเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจ 

7) วิธีกำรติดต่อ 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตำมช่องทำง

ดังต่อไปน้ี  

เจ้ำหน้ำทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ไทยอุตสำหกรรมพลำสติก(1994) จ ำกัด (มหำชน) 

53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลบำงแม่นำง อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ 

อีเมล: information@tpic.co.th หรือ  

อีเมล: DPOofficial@tpic.co.th 

ทั้งน้ี หำกท่ำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีกำรทักท้วงประกำรใดโปรดแจ้งให้บริษัททรำบภำยในวันที่ 6 เมษำยน 2565 เพื่อจะได้

ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 
53/1 หมู่ที ่4 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางแมน่าง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบรุี 11140 

Telephone No.: +66-191-8288 / +66-191-8289 E-Mail: information@tpic.co.th 
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แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2565 ของบริษัทฯ 

ภายใต้การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) 

ก่อนวันประชุม 

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงการป้องกันและลด โอกาสเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึง

ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง (ข้อมูลของกรรมการอิสระ ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

และ 7 ) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์บริษัทฯ 

www.tpic.co.th  (แนะน าให้ใช้แบบ ข. เพื่อออกเสียงในวาระต่าง ๆล่วงหน้า) พร้อมแนบหลักฐานส่งมายังส านัก

เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทดังน้ี 

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 53/1 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ และบริษัทฯจะบันทึกค าถามและค าตอบไว้ในรายงาน

การประชุมอย่างครบถ้วน โดยส่งค าถามและช่ือ-สกุล มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่กล่าวข้างต้น 

หรือ อีเมล C.secretary@tpic.co.th  

3. บริษัทฯ จะด าเนินการท าความสะอาดด้วยน ้ายาฆ่าเช้ือโรค ทั้งภายในห้องประชุม และบริเวณสถานที่จัดงานก่อนวันประชุม 

วันประชุม (วันศุกร์ที ่8 เมษายน 2565) 

1. กรณีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ("ผู้เข้าร่วมประชุม") ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯขอความร่วมมือ

จากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อ

ป้องกันและลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน้ี 

1.1. การจัดประชุมโดยลดความแออัดในพื้นที่ จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ที่น่ัง และในจุดต่าง ๆ เช่น จุดคัด

กรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน ประมาณ 1.5 เมตร และบริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์

ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังเสร็จส้ินการเข้าร่วมประชุม 

1.2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 ของบริษัทฯ และใช้แอปพลิเคชัน "ไทย

ชนะ"ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดประชุมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ราชการก าหนด หากผู้เข้าร่วม

ประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงที่เข้าข่าย เช่น เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ มีน ้ามูก ไม่ได้กลิ่น หายใจ

เหน่ือยหอบ เป็นหวัด หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ หรือผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่ท าแบบคัดกรอง

โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้  

1.3. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทฯ ก าหนดจุดคัดกรองก่อนเข้าสู่บริเวณ

งาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเชียสข้ึนไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่าน

การคัดกรองจะติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยที่น ามาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมและบริเวณสถานที่จัด

ประชุม รวมถึงท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ 

http://www.tpic.co.th/
mailto:C.secretary@tpic.co.th
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1.4. การจัดที่น่ังภายในห้องประชุมให้มีระยะห่าง 1.5 เมตร สามารถรองรับได้ประมาณ 50 ที่น่ัง และเมื่อที่น่ังที่จัดให้เต็ม

แล้วบริษัทฯ งดการเสริมเก้าอ้ี หรือยืนร่วมประชุม และจะไม่สามารถเข้าพ้ืนที่การประชุมเพ่ิมเติมได ้จึงขอความร่วมมือ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม 

1.5. บริษัทฯ งดจัดเตรียมไมโคร โฟนส าหรับการสอบถาม โดยการประชุมจะใช้เวลาที่ส้ัน กระชับ เพื่อลดเวลาจากคน

จ านวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน โดยผู้ข้าร่วมประชุมที่จะสอบถามในที่ประชุม สามารถส่งค าถามผ่าน QR Code ที่

จัดเตรียมให้ หรือเขียนค าถามส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อรวบรวมค าถามให้ประธานกรรมการบริษัทฯต่อไป 

1.6. บริษัทฯ จะแจกอาหารว่างที่เตรียมไว้ส าหรับท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และผู้ที่บริษัทฯ เชิญเข้าร่วม

ประชุม เพ่ือน ากลับไปรับประทานภายหลังจากการประชุมเสร็จส้ินเท่าน้ัน 

2. จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีความไม่แน่นอนอาจท าให้บริษัทฯ มีการ

เปลี่ยนแปลงมาตรการและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ข้างต้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นติดตามแนวปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นฯ ฉบับล่าสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบบน

เว็บไซต์บริษัทฯ www.tpic.co.th ต่อไป 

 

http://www.tpic.co.th/


บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 
53/1 หมู่ที ่4 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางแมน่าง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบรุี 11140 

Telephone No.: +66-191-8288 / +66-191-8289 E-Mail: information@tpic.co.th 
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วันที่ 23 มีนาคม 2565 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2565 

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

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ          

QR Code และแบบแจ้งการประชุมส าหรับการลงทะเบียน (ขอให้น ามาในวันประชุม)  

2. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564 

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรมการที่ครบก าหนดออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ 

4. นิยามกรรมการอิสระ 

5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

7. ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข) และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

www.tpic.co.th  

9. การขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)          

(แบบรูปเล่ม) 

10.  แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จ ากัด(มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญ     

ผู้ถือหุ้นประจ าป ี2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ 

เลขที่ 8/8 ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมือ่วันที ่8 เมษายน 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ได้จัดให้มีข้ึนในวันที่ 8 เมษายน 2564 โดย

ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564 มีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 ที่ส่งมาพร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี ซึ่งบริษัทได้น าส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และเผยแพร่ส าเนา

รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tpic.co.th) ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564 

ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมดังกล่าว  

วาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 2564 ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับป ี2564 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ56-1 One Report) สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในแบบแจ้ง

การประชุมส าหรับการลงทะเบียน ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ

รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับป ี2564 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ: เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้อง

จัดท างบการเงิน ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียด

ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ56-1 One Report ซึ่ง

แสดงงบการเงินประจ าป ี2564) โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 2564 2563 

สินทรัพย์รวม (บาท) 380,988,522 373,733,972 

หน้ีสินรวม (บาท) 60,066,026 62,149,144 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท) 320,922,496 311,584,828 

รายได้จากการขายสินค้า (บาท) 505,794,069 469,712,966 

รายได้รวม (บาท) 511,072,523 473,882,194 

ก าไรสุทธิ (บาท) 33,909,920 34,592,491 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.126 0.128 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินส าหรับปี 2564 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ถูกต้องและเช่ือถือได้ 

รวมถึงเปดิเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าป ี2564 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 49 

ก าหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ

ประจ าป ีหักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
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ทะเบียน นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนส ารองอ่ืน 

ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

นอกจากน้ี ข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 ห้ามมิให้จ่ายเงินปนัผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยัง

มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปนัผล เงินปนัผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปนั

ผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือ

บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปนัผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือ

หุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปนัผลไม่ต ่ากว่าอัตราร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลัง

จากหักภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปนัผลดังกล่าวอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุน

หมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจัจัย

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท 

จากผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2564 บริษัท มีก าไรสุทธิจากงบการเงินจ านวน 33,909,920 บาท คิดเป็น

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 0.126 บาทต่อหุ้น รวมทั้งมีก าไรสะสมส าหรับจัดสรรจ่ายเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อ

เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปนัผลประจ าป ี2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิจ านวน 1,700,000 บาทเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย (คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของ

ก าไรสุทธิประจ าปี 2564) เน่ืองจากทุนส ารองตามกฎหมายของบริษัท ยังไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ

ของบริษัท ซึ่งจะมีผลท าให้บริษัท มีทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 10,150,000 บาท ณ ส้ินป ี2564 คิด

เป็นอัตราร้อยละ 7.52 ของทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท 

2. อนุมัติการจ่ายเงินปนัผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จ านวน 

270,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปนัผลทั้งส้ิน 27,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.62 ของก าไรสุทธิหลัง

หักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปนัผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปนัผลของบริษัทที่ก าหนดไว้ โดย

รายละเอียดการจ่ายเงินปนัผลเปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมา มีดังน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2564 (ปีทีเ่สนอ) 2563 

1. จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้น) 270,000,000 270,000,000 

2. ก าไรสุทธิ (บาท) 33,909,920 34,592,491 

3. อัตราการจ่ายเงินปนัผล (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 

4. จ านวนเงินปนัผลจ่ายทั้งหมด (บาท) 27,000,000 27,000,000 

5. ร้อยละของก าไรสุทธิ (%) 79.62 78.05 

6. ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.126 0.128 

อน่ึง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปนัผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปนัผลคืนได้ตาม

หลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิก าหนด เน่ืองจากบริษัทจ่ายจากก าไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วใน

อัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปนัผลคูณ 20/80 
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โดยก าหนดวันบันทึกรายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปนัผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2565 และ

ก าหนดจ่ายเงินปนัผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

การจ่ายปนัผลน้ี เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนัผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปนัผลดังกล่าว 

ยังไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2565 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 

ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม 

(1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหน่ึง

ในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปทีี่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่า

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระน้ีอาจได้รับเลือกให้เข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้  

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 กรรมการบริษัท ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน 

ประกอบด้วย  

1. นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

2. นาย วีระศักด์ิ พรหมมาศ  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นาง ดลนภา เจียมกนก  กรรมการบริษัท 

4. นาย สุภชาต แตงน้อย  กรรมการบริษัท 

ทั้งน้ี บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการ

ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งน้ี โดยได้ก าหนดระยะเวลาการเสนอรายช่ือดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอช่ือดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่า 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่

รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจตาม Board Skills Matrix 

เห็นสมควรเสนอช่ือบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม

ตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

เลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปน้ี 
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1. นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) อีกวาระหน่ึง 

2. นาย วีระศักด์ิ พรหมมาศ  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  อีกวาระหน่ึง 

3. นาง ดลนภา เจียมกนก  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

4. นาย สุภชาต แตงน้อย  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏ ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 ทั้งน้ี ผู้ได้รับการเสนอช่ือล าดับที่ 1. – 2. 

มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระน้ี ได้พิจารณา

กลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

บุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.นายมนตรี โสคติยานุรักษ์              

2.นายวีระศักด์ิ พรหมมาศ 3.นางดลนภา เจียมกนก และ 4.นายสุภชาต แตงน้อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการล าดับที่ 1. – 2. เป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของ

บริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการก ากับดูแลกิจการ

ที่ด ี

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ

แทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้

พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 โดยค านึงถึงปจัจัยต่าง ๆ และ

ความเหมาะสมตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท ผลการด าเนินงาน

ของบริษัทในป ี2564 รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ๆ แล้ว จึงเห็นสมควร

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณา

อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าป ี2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ: ให้คงค่าเบ้ียประชุมกรรมการรายครั้งเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใน

อัตราเดิมเท่ากับป ี2564 ดังน้ี 

ต าแหน่ง 2565 (ปีทีเ่สนอ)  2564 

เบ้ียประชุม(บาท/คน/ครั้ง)   

– ประธานกรรมการบริษัท 60,000 60,000 

– กรรมการบริษัท 30,000 30,000 

– ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

– กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 

– ประธานกรรมการบริหาร - - 
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ต าแหน่ง 2565 (ปีทีเ่สนอ)  2564 

– กรรมการบริหาร - - 

– ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง - - 

– กรรมการบริหารความเส่ียง - - 

– ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 

– กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 

ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ 

วงเงินประกันสุขภาพรายบุคคล วงเงิน 

– IPD (ผู้ป่วยใน) 2,500 บาท/วัน 

– อุบัติเหตุ 8,000 บาท/ครั้ง 

– OPD (ผู้ป่วยนอก) 1,000 บาท/ครั้ง 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าป ี2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจ าปแีต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกป ีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ทจ. 75/2561 เรือ่ง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปีดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังดับตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ก าหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีรายน้ันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปบัีญชีติดต่อกัน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

ของบริษัท คุณสมบัติและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชี ซึ่งเห็นว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 

เป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของ

บริษัท เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีประจ าป ี2565 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. ชือ่และส านักสอบบัญชี: เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 

คนใดคนหน่ึงดังมีรายนามต่อไปน้ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าป ี2565 

รายนามผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

6947 

2. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

5389 

3. นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

5087 

หมายเหตุ  (1)  ผู้สอบบัญชีรายเดิม นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี (2558-2564) บริษัทจะแต่งต้ังนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ เป็นผู้สอบบัญชี 

ของบริษัทได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน 

          (2)  ผู้สอบบัญชีรายเดิม นายเมธี รัตนศรีเมธา ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  

  (3)  นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ได้รับการเสนอแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีปีแรก ซ่ึงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ี

ผู้สอบบัญชีของทั้ง 3 รายข้างต้นสอดคล้องตามเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของส านักงาน ก.ล.ต. 

2. ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 : จ านวนเงิน 1,900,000 บาท ในอัตราคงเดิมเท่ากับปกี่อน  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ) 

ป ี2564 

1. ค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปแีละรายไตรมาส (บาท) 1,900,000 1,900,000 

2. ค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ (เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดท าเอกสาร) (บาท) เรียกเก็บได้ตาม 

ที่จ่ายไปจริง 

33,225 

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท กรรมการ 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท   

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท 

เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด คนใดคนหน่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565 ตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 1.นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 หรือ 2.นาย

อัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ 3.นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ  ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 5087 และอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท 

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดท าเอกสาร เป็นต้นโดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 

เกีย่วกับวัตถุประสงค์บริษัท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์บริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

o เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จ านวน 6 ข้อ ดังน้ี 

28. ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ขายปลีก ขายส่ง แลกเปลี่ยน จ้าง รับจ้าง หรือกระท าด้วยประการ

อ่ืนซึ่งกล่องกระดาษ ถุงกระดาษ ภาชนะกระดาษ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ท าด้วยกระดาษทุกชนิด ทั้งที่

อยู่ในสภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ กึ ่งส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป หรือสิ่งที ่น ากลับมาใช้ใหม่ 

(recycled) 

29. ประกอบกิจการโรงงานผลิต เยื่อกระดาษ กระดาษ วัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้หรือเกี่ยวกับการผลิตเย่ือ

กระดาษ หรือกระดาษทุกชนิด รวมทั้งโรงงานผลิตกล่องกระดาษ ถุงกระดาษ ภาชนะกระดาษ 

ภาชนะบรรจุ หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ท าจากกระดาษทุกชนิด ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่ง

ส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป หรือสิ่งที ่น ากลับมาใช้ใหม่ (recycled) และโรงงานอื่น ๆ เพื ่อ

ประโยชน์และหรือส่งเสริมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

30. ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ขายปลีก ขายส่ง แลกเปลี่ยน จ้าง รับจ้าง หรือกระท าด้วยประการ

อื่นซึ่งพลาสติก ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (flexible packaging) หรือส่ิงอื่น

ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

หรือส่ิงที่น ากลับมาใช้ใหม่ (recycled) 

31. ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั ้งทางบก ทางน ้า ทางอากาศ ทั ้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับให้บริการน าของออกจากด่านศุลกากรตามพิธีการ

ศุลกากรและการจัดหาระวางให้แก่ผู้ขนส่งหรือผู้ส่งสินค้า 

32. ประกอบกิจการบริการและให้ค าแนะน าทางการขนส่ง และวิชาการอย่างอื่น ตลอดจนกฎหมาย

บัญชี วิศวกรรม สถาปตัยกรรม เกษตรกรรมกิจการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ 

33. ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อันมิใช่ธุรกิจขายตรงตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ.2545 

o แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์

ของบริษัท ดังน้ี 

เดิม 

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ 

ใหม่  

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติม

วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยจากเดิมจ านวน 27 ข้อเป็นจ านวน 33 ข้อ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัท ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์บริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงให้

ด าเนินการย่ืนจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามเสนอโดยขอมอบ

อ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจมอบหมายให้มีอ านาจในการแก้ไข 
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และ/หรือเพ่ิมเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยค าในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ัง

ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์ 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 25 และ ข้อ 34 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชก าหนดว่าด้วยการประชมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และค าช้ีแจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า และ หอการค้าจึงขอเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 และ ข้อ 34 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 25. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย

สาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมของคณะกรรมการ

ของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงาน

ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 

ข้อ 25. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย

สาม(3) เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของ

บริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานของ

บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่

ประธานกรรมการ หร ือผู ้ซึ ่งได้ร ับมอบหมายจาก

ประธานกรรมการจะก าหนด ประธานกรรมการหรือ

ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมอาจก าหนดให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้

ในกรณีที ่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทการ

ด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตามที่กฎหมายก าหนดและตามมาตรฐานการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยค้านสารสนเทศที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายรวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้

คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที ่ 

วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ

ต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย

ระบุให้ช ัดเจนว่าเป็นเรื ่องที ่เสนอเพื ่อทราบ เพื ่อ

อนุมัต ิ หรือเพื ่อพิจารณา พร้อมทั ้งความเห็นของ

คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน

ประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัด ประชุมใน

หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่

น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้

คณะกรรมการจ ัดท า เป ็นหนังสือนัดประช ุมระบุ

สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่

จะ เสนอต่อที ่ประช ุมพร ้อมด้วยรายละเอ ียดตาม

สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ

ท ร าบ  เพื ่ออน ุม ัต ิห ร ือ เพื ่อพ ิจ า รณา  พร ้อมทั ้ง

ความเห็นของคณะกรรมการในเรื ่องดังกล่าว และ

จัดส่งให้ผู ้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่า

ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอก

กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน คณะกรรมการ

อ า จ ก า หนด ใ ห ้ม ีก า ร ป ร ะ ช ุม ผู ้ถ ือ หุ ้น ผ ่า น สื ่อ
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

อิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์การด าเนินการ จะต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายก าหนดและ

ตามมาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ ที ่ก าหนดไว้ในกฎหมายรวมทั้งที่มีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ

บริษัทข้อ 25 และ ข้อ 34 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ที่เสนอแก้ไข รวมถึงให้ด าเนินการย่ืนจด

ทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามเสนอโดยขอมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่

กรรมการผู้มีอ านาจมอบหมาย ให้มีอ านาจในการแก้ไข และ/หรือเพ่ิมเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงถ้อยค าใน

ข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดในการจด

ทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์ 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พิจารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ใน

หนังสือนัดประชุม จะกระท าได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

บริษัท มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัด

ประชุมทุกท่านเป็นอย่างย่ิง จึงได้จัดการประชุมฯ โดยจัดที่น่ังในห้องประชุมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร ซึ่งจะ

มีที่น่ังรองรับผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 ที่น่ัง และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนว

ปฏิบัติการประชุมภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

บริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

บริษัท ดังมีรายช่ือและรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดย

สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.(ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานจัดส่งมายังส านัก

เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบาง

แม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ก่อนวันที่ 6 เมษายน 2565 

ในกรณีการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะมาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อน

เข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม และสวมหน้ากากอนามัยที่น ามาเองตลอดเวลา ทั้งน้ี เพ่ือให้การลงทะเบียนรวดเร็วย่ิงข้ึน โปรด

น าเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุใน ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 และ 8 มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนในวันประชุมบริษัท  

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหากผู้ถือหุ้นมีค าถามที่ต้องการให้

บริษัท ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอในครั้งน้ี สามารถส่งค าถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล์ c.secretary@tpic.co.th 

หรือ โทรสาร. 0-2191-8290 ก่อนวันที่ 6 เมษายน 2565 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุช่ือ-นามสกุล ซึ่งบริษัท จะได้รวบรวมค าถาม

เพื่อช้ีแจงต่อไป 



 
 

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 11 | 11 

ทั้งน้ี เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมถึงส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้องยังมีความไม่แน่นอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยหากมีการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท www.tpic.co.th ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์) 

   ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักเลขานุการบริษัท 

โทร.0-2191-8288-9 



6KDUHKROGHU¶V�5HJLVWUDWLRQ�1R�
ϟχΤιϒϟμϗτλξϛϨθϙϏύχϓΣιυϓπτϫ

ϟυϗτλ
7R

$GGUHVV
μϨϔλϟχΤιϗϧ

ϡζτξϛϨθϙϏύχϓΣιυϓπτϫΪϕλωλιϓϨΩόϖϨλυωσ
+ROGLQJ�WKH�WRWDO�DPRXQW�RI VKDUHV�XQLWV

ύϚϨλ�ύλϧωτ

ύϚϨλ�ύλϧωτ
VKDUHV�XQLWV

ύϚϨλόϔσϓί
2UGLQDU\�VKDUH

ύϚϨλ�ύλϧωτ
3UHIHUUHG�VKDUH
ύϚϨλμϚυϖσόϖικϖ

VKDUHV�XQLWV

ΤϨϏσϛχμυϖϋϓι���ύχϓΣιυϓπτϫ

ϡζτσϗωϔυϒΣϔυνυϒάϚσηϔσϠλμιϨϔτ

$WWDFKPHQW

KWWSV���ZZZ�VHW�RU�WK�VHW�WVG�PHHWLQJGRFX
PHQW�GR"V\PERO 73/$6	GDWH ������

όϖϧΩιϗϧόϧΩσϔζϨωτ

7KH�PHHWLQJ�DJHQGD�LV�DWWDFKPHQW

1DWLRQDOLW\
όϓίάϔηϖ

6XEMHFW
ωϓλιϗϧ

ϟϏΣόϔυνυϒΣϏμΣϔυνυϒάϚσ�ϑχϑ
'HWDLOV�RI�PHHWLQJ�GRFXPHQW

'DWH

&RPSDQ\���6HFXULWLHV�,QIRUPDWLRQ

μυϖϋϓι�ϣιτϏϚηόϔύΣυυσπχϔόηϖΣ��������ΪϕΣϓζ��σύϔάλ�
7+$,�3/$67,&�,1'8675,$/��������38%/,&�&203$1<�/,0,7('

1RWLFH�RI�0HHWLQJ
ύλϓΩόϙϏϟάϖίνυϒάϚσ

ϟυϙϧϏΩ ΣϕύλζΣϔυνυϒάϚσόϔσϓίξϛϨθϙϏύϚϨλ
6FKHGXOH�RI�$QQXDO�*HQHUDO�0HHWLQJ�RI�6KDUHKROGHUV

����σϗλϔΦσ�����

0HHWLQJ�'DWH��������)ULGD\��$SULO����������DW�������KUV�
ωϓλιϗϧνυϒάϚσ��������ωϓλϊϚΣυϫιϗϧ����ϟσϋϔτλ������ϟωχϔ�������λ�

όθϔλιϗϧνυϒάϚσ�������ε�ύϨϏΩϠϏχϠπΦΦϔ�μϏχυϛσ�ϡυΩϠυσϟωόηϫϟΣη�ϟυόέϖϟζλέϫ�ϟχΤιϗϧ�����ηϕμχμϔΩσϧωΩ�ϏϕϟςϏμϔΩϢύίϧ�ΪϓΩύωϓζλλιμϚυϗ
0HHWLQJ�9HQXH�����DW�$OSDFD�%DOOURRP�:HVWJDWH�5HVLGHQFH�+RWHO�1R�����%DQJPXDQJ�6XE�'LVWULFW�%DQJ\DL�1RQWKDEXUL�

ΤϏΩ������μυϖϋϓι�ϣιτϏϚηόϔύΣυυσπχϔόηϖΣ��������ΪϕΣϓζ��σύϔάλ�
RI������������7+$,�3/$67,&�,1'8675,$/��������38%/,&�&203$1<�/,0,7('

ZKLFK�WKH�LGHQWLILFDWLRQ��,'��QXPEHU
ύσϔτϟχΤμϓηυνυϒΪϕηϓωνυϒάϔάλ��������������������������������������������������������ϣζϨσϔϟΤϨϔυϧωσΣϔυνυϒάϚσζϓΩΣχϧϔωΤϨϔΩηϨλ

DWWHQG�WKH�DERYH�PHQWLRQHG�PHHWLQJ�

χΩάϙϧϏ������������������������������������������������������������ξϛϨϟΤϨϔνυϒάϚσ
6LJQ 0HHWLQJ�$WWHQGHH

ΤϨϔπϟΪϨϔ������������������������������������������������������������������������������������������ϟνϦλ>��@ξϛϨθϙϏύχϓΣιυϓπτϫ�>��@ύυϙϏξϛϨυϓμσϏμΫϓλιϒ
,�:H DP�DUH�VKDUHKROGHU�RU�SUR[\�RI�D�VKDUHKROGHU

���������������������������������������������������������������

ϟπϙϧϏΦωϔσόϒζωΣϢλΣϔυχΩιϒϟμϗτλξϛϨθϙϏύχϓΣιυϓπτϫύυϙϏξϛϨυϓμσϏμΫϓλιϒιϗϧΪϒσϔνυϒάϚσ�ϡνυζλϕϟϏΣόϔυάϚζλϗϨσϔζϨωτ�μυϖϋϓιΤϏόΩωλόϖικϖϣσϧυϓμχΩιϒϟμϗτλ
ΣυεϗιϗϧϟϏΣόϔυύυϙϏύχϓΣβϔλϣσϧΦυμθϨωλύυϙϏϣσϧθϛΣηϨϏΩύυϙϏϣσϧϟνϦλϣνηϔσϟΩϙϧϏλϣΤ
ιϧϔλόϔσϔυθΦϨλύϔυϔτχϒϟϏϗτζυϒϟμϗτμωϔυϒΣϔυνυϒάϚσ�πυϨϏσΦωϔσϟύϦλΣυυσΣϔυϢλϟυϙϧϏΩζϓΩΣχϧϔω�υωσιϓϨΩόϖϧΩιϗϧΪϒϟόλϏηϧϏιϗϧνυϒάϚσπυϨϏσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϟϏΣόϔυνυϒΣϏμΣϔυνυϒάϚσϏϙϧλϥ�ξϧϔλ�45
&RGH�ύυϙϏ�85/�KWWSV���ZZZ�VHW�RU�WK�VHW�WVG�PHHWLQJGRFXPHQW�GR"V\PERO 73/$6	GDWH �������ύυϙϏ�ηϖζηϧϏΤϏυϓμϟϏΣόϔυνυϒΣϏμΣϔυνυϒάϚσϣζϨιϗϧμυϖϋϓιξϛϨϏϏΣύχϓΣιυϓπτϫ
ϟωϦμϣέηϫ��ZZZ�WSLF�FR�WK���ϡιυ�������������ηϧϏ�����HPDLO���LQIRUPDWLRQ#WSLF�FR�WK
όϏμθϔσΤϨϏσϛχϟπϖϧσϟηϖσϣζϨιϗϧ�6(7�&RQWDFW�&HQWHU�ϟωϦμϣέηϫ���ZZZ�VHW�RU�WK�FRQWDFWFHQWHU���ϡιυ������������
)RU�UHJLVWUDWLRQ�FRQYHQLHQFH��VKDUHKROGHUV�RU�SUR[\�KROGHUV�ZKR�ZLOO�DWWHQG�WKH�PHHWLQJ��SOHDVH�EULQJ�DORQJ�WKLV�VHW�RI�GRFXPHQWV�IRU�\RXU�UHJLVWUDWLRQ��7KH
&RPSDQ\�UHVHUYHV�WKH�ULJKWV�QRW�WR�UHJLVWHU�LI�WKH�VXSSRUWLQJ�GRFXPHQW�RU�HYLGHQFH�LV�LQFRPSOHWH��RU�LQFRUUHFW��RU�XQTXDOLILHG�
7KH�GHWDLOV�RI�0HHWLQJ�GRFXPHQW�LV�DYDLODEOH�RQOLQH�E\�VFDQQLQJ�45�&RGH�RQ�WKLV�IRUP�RU�DW�85/
KWWSV���ZZZ�VHW�RU�WK�VHW�WVG�PHHWLQJGRFXPHQW�GR"V\PERO 73/$6	GDWH ������
<RX�FDQ�DOVR�FRQWDFW�WKH�LVVXHU�IRU�WKH�DQQXDO�UHSRUW
:HEVLWH���ZZZ�WSLF�FR�WK��7HO�����������������([W������HPDLO���LQIRUPDWLRQ#WSLF�FR�WK
)RU�IXUWKHU�LQIRUPDWLRQ�SOHDVH�FRQWDFW�6(7�&RQWDFW�&HQWHU�:HEVLWH���ZZZ�VHW�RU�WK�FRQWDFWFHQWHU��7HO���������������
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564 

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.15 – 11.15 น. ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 

ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย โดยมีผู้ที่เข้าร่วมการประชุม ดังน้ี 

กรรมการบริษัท 

1. รศ.ดร. มนตรี      โสคติยานุรักษ์  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

2. นาย ธีระชัย         ธีระรุจินนท์  กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ 

3. นาง พูนสิน          ธีระรุจินนท์  กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน 

4. นาย วีระศักด์ิ      พรหมมาศ  กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นาย ไพบูลย์  อรุณประสบสุข  กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

6. นาง พัชรี  ฉัตรแก้วบริบูรณ์  กรรมการบริษัท 

7. นาย สุภชาต         แตงน้อย   กรรมการบริษัท 

8. นาง ดลนภา         เจียมกนก  กรรมการบริษัท 

9. นาย ณัฐวุฒิ          ปุณณเสถียร  กรรมการบริษัท / ผู้อ านวยการสายงานขายและขนส่ง 

10. นาย ปติิพงศ์ อาชามงคล  กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผู้บริหาร 

1. นาย อภิรัตน์  ธีระรุจินนท์  รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ 

2. นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท  ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 

3. นางสาว ฐิติพร ประทีปรัตน์  ผู้อ านวยการสายงานปฏิบัติการส านักงาน 

4. นาย เดชา  พุดขุนทด  ผู้อ านวยการสายงานปฏิบัติการโรงงาน 

ผู้สอบบัญชี 

1. นาย พิศิษฐ์   ชีวะเรืองโรจน์  บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 

เลขานุการบริษัท 

1. นาย ณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ  เลขานุการบริษัท 
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- เริม่การประชุม เวลา 10.00 น. - 

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 13 ท่าน รวมเป็นจ านวน

หุ้น 185,705,000 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จ านวน 1 ท่าน รวมเป็นจ านวนหุ้น 100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ จ านวน 13 ท่าน รวมเป็นจ านวนหุ้น 24,168,300 หุ้น นับรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจ านวน 27 

ท่าน (ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน) จ านวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 209,873,400 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 77.73 (ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 

3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด) ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ทั้งส้ิน 270,000,000 หุ้น 

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

พิธีกร กล่าวแนะน าบุคลากรของบริษัทฯ โดยมีกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน จากจ านวนกรรมการบริษัท

ทั้งหมดจ านวน 10 ท่าน เข้าร่วมการประชุม (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการบริษัท) ผู้บริหาร 4 ท่าน 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 1 ท่าน และเลขานุการบริษัท 1 ท่าน 

รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการบริษัท) ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าว

ต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้ พิธีกร ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการ

ประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ 

พิธีกร ช้ีแจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ดังรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท ได้ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมี

คะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 

2. การด าเนินการประชุม จะเรียงตามล าดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะช้ีแจงใน

รายละเอียดของแต่ละวาระให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา 

3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นใด 

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือข้ึน เมื่อประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ น าเสนอ

จบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว และเมื่อประธานฯ ได้อนุญาตแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งช่ือ นามสกุล พร้อมช้ีแจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบ

ฉันทะ และการถามตอบในวาระน้ัน ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอ่ืน ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด หากผู้ถือ

หุ้นมีค าถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม 

4. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะ

ลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ ให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนการ

ออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทฯ จะท าการบันทึกคะแนนไว้ในระบบ 

5. ส าหรับเง่ือนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังน้ี 
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ก. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ  ลงคะแนนเสียง 

คือ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 

ข. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม

คือ วาระที่ 7    

ค. ส าหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 6 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรายงาน

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ  

6. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระน้ัน หรือบริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้

ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการช่ัวคราวในวาระน้ัน ๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการ

แต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 

7. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย

หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระน้ัน ๆ ว่า ทุกท่านมีมติ

เป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ 

ก. ส าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่มอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่

เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก  ลงใน

กรอบส่ีเหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือและขอให้ท่านยกมือข้ึน เพ่ือให้พนักงาน

ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน 

ข. ส าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่มอบฉันทะที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอ 

และไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน  บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออก

เสียงน้ัน หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผล

การลงคะแนนในแต่ละวาระ      

ค. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้ท าการรวบรวมและบันทึก

คะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และ

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง

ลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไป 

8. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในวาระการพิจารณาลงมติ

แต่งตั้งกรรมการน้ัน จะพิจารณาเป็นรายบุคคล ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทฯ 

ไปเก็บเพื่อมานับคะแนน ทั้งน้ี บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภาย

หลังจากเสร็จส้ินวาระการประชุม 

9. ท่านประธานฯ จะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่

นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 

โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระน้ัน  ๆ 

เมื่อ พิธีกร ชี้แจงเสร็จแล้ว จึงขอให้ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมือ่วันที ่17 มิถุนายน 2563 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้น าส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระน้ี จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เมื่อประธานฯ ชี้แจงเสร็จ พิธีกร ได้เปดิโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2563 เมื่อวันที่ 17 

มิถุนายน 2563 โดยมีคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 209,873,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท (ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)) รายงาน

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท (ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)) รายงานผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

รายได้จากการขาย 469.71 506.44 

รายได้อ่ืน 4.17 6.62 

รายได้รวม 473.88 513.06 

ก าไรสุทธิ 34.59 33.31 

สินทรัพย์รวม 373.73 353.79 

หน้ีสินรวม 62.15 50.81 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 311.58 302.98 
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ปริมาณการขาย (ตัน) 2563 2562 

ถุงบรรจุอาหาร (PP) 4,854.07 4,880.31 

ถุงบรรจุอาหารและถุงหูห้ิว (HDPE) 3,009.82 2,809.99 

ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap) 591.35 635.13 

กล่องกระดาษบรรจุอาหาร (B-LEAF) 61.41 1.04 

รวม 8,516.65 8,326.48 

 

ปริมาณการขาย (ล้านบาท) 2563 2562 

ถุงบรรจุอาหาร (PP) 248.73 271.00 

ถุงบรรจุอาหารและถุงหูห้ิว (HDPE) 159.46 173.78 

ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap) 56.62 61.56 

กล่องกระดาษบรรจุอาหาร (B-LEAF) 4.91 0.11 

 

อัตราส่วนที่ส าคัญ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.20 0.17 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 7.30 6.49 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.51 9.52 

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 11.26 11.12 

นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ) ช้ีแจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก (ร่าง) ที่มีเป้าหมายในการลด เลิกใช้พลาสติก 

ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยประเภทของพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ คือ ถุงพลาสติกหูห้ิว

ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน น้ัน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากแผนปฏิบัติการเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถ

ผลิตถุงพลาสติกหูห้ิวความหนามากกว่า 36 ไมครอน ซึ่งเป็นความหนามากกว่าที่เกณฑ์ก าหนด มาเพ่ือทดแทนการใช้งาน

ได้ นอกจากน้ี บริษัทฯ เพ่ิมกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทกระดาษ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

เพื่อน ามาทดแทนสินค้าประเภทกล่องโฟมบรรจุอาหาร ที่อยู่ในแผนการลด เลิกใช้งานในอนาคต เช่นเดียวกันกับ

ถุงพลาสติกหูห้ิวความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน 

เมื่อ นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ช้ีแจงเสร็จแล้ว พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นข้อ

สงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น จึงขอให้ที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระน้ี เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มี

การลงมต ิ
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดงบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 

พิธีกร ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามหลักการบัญชีทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามล าดับแล้ว โดย นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรือง

โรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด ได้แสดงความเห็นไว้ในหน้า

รายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงาน

และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดท า

รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้อย่าง

แท้จริงและสมเหตุสมผล 

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระน้ี จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเพ่ิมซักถามเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

ซักถามหรือเสนอความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

โดยมีคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 209,873,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย

และการจ่ายเงินปนัผลประจ าป ี2563 



 

บรษิทั ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากดั (มหาชน) 
ส ำนกังำนใหญ่: 53/1 หมูท่ี ่4 ถนนกำญจนำภิเษก  

ต ำบลบำงแมน่ำง อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี11140 

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

เลขทะเบียนบรษิทั : 0107559000451 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

ร าย ง านก า รปร ะ ชุ มสา มัญผู้ ถื อ หุ้ น ป ร ะ จ า ปี  2 5 64  |  7   

 

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้

เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน

ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากน้ี บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนัผลไม่ต ่า

กว่าอัตราร้อยละสามสิบ (30) ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และและส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ใน

แต่ละป ี

ทั้งน้ี จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในป ี2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินจ านวน 34,592,491 บาท 

คิดเป็นก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานเท่ากับ 0.128 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุน

ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปนัผลประจ าป ี2563 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีจ านวน 1,740,000 บาทเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย (คิดเป็นร้อยละ 5.03 

ของก าไรสุทธิประจ าปีจ านวน 34,592,491 บาท) เน่ืองจากบริษัทฯ ยังมีทุนส ารองตามกฎหมายไม่ครบ

ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลท าให้บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 

8,450,000 บาท ณ ส้ินป ี2563 คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.26 ของทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท 

2. จ่ายปนัผลเป็นเงินในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงินปนัผลทั้งหมดที่บริษัทฯ จะต้องจ่าย

เท่ากับ 27,000,000 บาท ซึ่งในการจ่ายปนัผล บริษัทฯ จะท าการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปนัผลดังกล่าว

ในอัตราร้อยละ 10 ดังน้ัน จ านวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจ านวน 0.01 บาทต่อหุ้น โดยจ านวนเงินปนั

ผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว จะเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น โดยก าหนดวันบันทึก

รายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปนัผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2564 และก าหนด

จ่ายเงินปนัผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระน้ี จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

ซักถามหรือเสนอความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตาม

กฎหมายและการจ่ายเงินปนัผลประจ าป ี2563 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ

จ่ายเงินปนัผลประจ าป ี2563 โดยมีคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 209,873,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระน้ี มีกรรมการบริษัทผู้ที่ถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

วาระหน่ึง จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (2) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (3) นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ 

และ (4) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร จึงขอเชิญกรรมการบริษัทที่ถูกเสนอช่ือทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมแห่งน้ีช่ัวคราว 

เพื่อเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก  

กรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (2) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (3) นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ 

และ (4) นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร ออกจากห้องประชุมช่ัวคราว 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด

ออกตามวาระ 

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 18 

ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้า

จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการที่

ออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ โดยกรรมการบริษัทที่ครบก าหนดออกตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน 

ได้แก่ (1) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (2) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (3) นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ และ (4) นาย ณัฐวุฒิ 

ปุณณเสถียร 

พิธีกร รายงานเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่จะเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 

31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมเสียงของกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ได้

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความเสียสละ รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและ

ผู้ถือหุ้นเสมอมา รวมทั้งยังมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอ

ให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (2) นาง พูนสิน ธีระรุจิ

นนท์ (3) นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ และ (4) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ

หน่ึง 

พิธีกร ได้แจ้งที่ประชุมว่า การลงมติในวาระน้ี จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

ซักถามหรือเสนอความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด

ออกตามวาระ 
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มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน 

ได้แก่(1) นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (2) นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ (3) นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ และ (4) นายณัฐวุฒิ ปุณณ

เสถียร กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียง ดังน้ี 

(1) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 49,793,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 160,080,000 เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(2) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 209,798,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 75,000 เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(3) นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 201,823,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 8,050,000 เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(4) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 209,803,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 70,000 เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ เชิญกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (2) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (3) นาง พัชรี 

ฉัตรแก้วบริบูรณ์ และ (4) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร กลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมประชุมในวาระถัดไป 
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วาระที ่6 รับทราบการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีล่าออก 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากนาย ปิยศักด์ิ ภูมิจิตร แจ้งความประสงค์ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ

อิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากมี

ภารกิจส่วนตัวหลายประการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ

ใหม่ของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่ก าหนดไว้ของ

บริษัทฯ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดและประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้เสนอช่ือ

นาย ปิติพงศ์ อาชามงคล เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และ

กระบวนการสรรหากรรมการที่ก าหนดไว้ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ 

พิธีกร รายงานเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2564 ได้พิจารณา

อย่างรอบคอบแล้ว มีมติแต่งตั้งนาย ปติิพงศ์ อาชามงคล เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนาย ปิยศักด์ิ ภูมิจิตร ที่ลาออก เพ่ือประโยชน์ในการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ 

ก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

รับทราบการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว 

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

ซักถามหรือเสนอความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 

พิธีกร ได้แจ้งที่ประชุมว่า วาระน้ี เป็นการรายงานการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกให้ที่ประชุมรับทราบ 

จึงไม่มีการลงมติ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ

ชุดย่อย ประจ าป ี2564 

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 

โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในป ี2564 (ปทีี่เสนอ) มีดังน้ี 
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1.) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   

ค่าเบีย้ประชุม (บาท / ครัง้) 2564 2563 

– ประธานกรรมการบริษัท 60,000 60,000 

– กรรมการบริษัท 30,000 30,000 

– ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

– กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 

– ประธานกรรมการบริหาร - - 

– กรรมการบริหาร - - 

– ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง - - 

– กรรมการบริหารความเส่ียง - - 

– ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 

– กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 

   

2.) ค่าตอบแทนอ่ืน   

วงเงินประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 2564 2563 

– IPD (ผู้ป่วยใน) (บาท / วัน) 2,500 2,500 

– OPD (ผู้ป่วยนอก) (บาท / ครั้ง) 1,000 1,000 

– อุบัติเหตุ (บาท / ครั้ง) 8,000 8,000 

พิธีกร ได้แจ้งที่ประชุมว่า การลงมติในวาระน้ี จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 

ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

ซักถามหรือเสนอความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ

ชุดย่อย ประจ าป ี2564 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจ าป ี2564 โดยมีคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 209,873,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย วีระศักด์ิ พรหมมาศ (กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็น

ผู้รายงานรายละเอียดการผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีประจ าป ี2564 
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นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดย

ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจ านวน 1,900,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมการ

ตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี 2564 จ านวน 1,000,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับไตร

มาส ไตรมาสละ 300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนและหลักการเดียวกันกับปี 2563 ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทนอ่ืน 

เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น โดยมีรายช่ือของผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท 

จ ากัด ดังน้ี 

รายนามผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 2803 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ จ านวน 6 ป ีปพี.ศ. 2558 – 2563) 

นาย เมธี รัตนศรีเมธา 3425 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล 5389 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

นาง สาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล 6947 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนภายในส านักงานเดียวกันแห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคน

ใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ 

นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) รายงานเพ่ิมเติมว่า ผู้สอบบัญชีที่น าเสนอ

มาข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่

อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยส านักงานผู้สอบบัญชีที่

เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ป ี2558 จนถึงปจัจุบัน 

พิธีกร ได้แจ้งที่ประชุมว่า การลงมติในวาระน้ี จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

ซักถามหรือเสนอความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน

ส าหรับผู้สอบบัญชีประจ าป ี2564 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบ

บัญชีประจ าป ี2564 โดยมีคะแนนเสียง ดังน้ี 
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เห็นด้วย 209,873,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

หรือซักถามถึงประเด็นข้อสงสัย 

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อ

พิจารณาอ่ืน ๆ หรือซักถามและเสนอความเห็น ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมการประชุมและปิด

การประชุม ณ เวลา 11.15 น. 

- ปิดประชุม เมือ่เวลา 11.15 น. - 

 

ลงนาม           -ลายมือช่ือ-   

(นาย ณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ) 

ผู้บันทึกการประชุม 

ลงนาม           -ลายมือช่ือ-   

(รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์) 

ประธานในที่ประชุม 
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ข้อมูลของบคุคลท่ีไดร้ับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

– ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 

อายุ 64 ป ี

ต าแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ไม่มี  

คุณวุฒิทางการศึกษา – ปริญญาเอก Applied Economics University of Minnesota, USA 

– ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, USA 

– ปริญญาโท Economics Development สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

– ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2551 (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  6 แห่ง 

 

 

 

 

 

– ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน)  

– ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

– ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

– ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน) 

– ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ :  1 แห่ง 

 – ผู้อ านวยการ หลักสูตรวิทยาการการจัดการส าหรับนักบรหิารระดับสูง (วบส) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม่มี 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี – 2559-2564 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ    

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล    

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

– 2559-2562  ประธานกรรมการ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จ ากัด (มหาชน) 

– 2555-2562  ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จ ากัด 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 19 กันยายน 2559 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี 
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ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้งต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์/วิธีสรรหา พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 

2564 

คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 

 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ :  ไม่มี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน :  ใช่ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปจัจุบัน หรือในช่วง 

2 ปีท่ีผ่านมา 

1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า :  ใช ่

2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ

บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ

การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม 

:  ใช ่

3) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) :  ใช ่

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ :  ใช ่

5) ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือ

ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการซ่ึงมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมี

นัยกับกิจการของบริษัทฯ 

:  ใช ่
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– ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

 

นายวรีะศักดิ์ พรหมมาศ 

อายุ 67 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั  

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ไม่มี  

คุณวุฒิทางการศึกษา – ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

– ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  1 แห่ง 

 – กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  1 แห่ง 

 – ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยงคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม่มี 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี ไม่มี 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 19 กันยายน 2559 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้งต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์/วิธีสรรหา พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท 

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการใน          

ปี 2564 

– คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 

– คณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) 

– คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100) 

– คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100) 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ :  ไม่มี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน :  ใช่ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปจัจุบัน หรือในช่วง 

2 ปีท่ีผ่านมา 

1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า :  ใช ่

2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ

บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ

การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม 

:  ใช ่

3) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) :  ใช ่

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ :  ใช ่

5) ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือ

ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการซ่ึงมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมี

นัยกับกิจการของบริษัทฯ 

:  ใช ่
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  5 | 6 

– ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

 

นางดลนภา เจียมกนก 

อายุ 45 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

– ตนเอง : 8,050,000 หุ้น  

– คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  

คุณวุฒิทางการศึกษา – ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559 (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  1 แห่ง 

 – กรรมการบริษัท บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  1 แห่ง 

 – กรรมการบริษัท บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม่มี 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี – 2549-2563    กรรมการ บริษัท ท ีเอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์ จ ากดั 

วันทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 19 กันยายน 2559 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้งต าแหน่ง กรรมการ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) 

หลักเกณฑ์/วิธีสรรหา พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท 

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการใน          

ปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 

 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ :  ไม่มี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน :  ใช่ 

 

  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
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– ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

 

นายสุภชาต แตงน้อย 

 อายุ 55 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั  

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

– ตนเอง : ไม่มี 

– คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 8,050,000 หุ้น  

คุณวุฒิทางการศึกษา – ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการตลาด Oklahoma City University, USA 

– ปริญญาตรี บริหารธุรกจิสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  1 แห่ง 

 – กรรมการบริษัท บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  1 แห่ง 

 – กรรมการบริษัท บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม่มี 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี – 2549-2563    กรรมการ บริษัท ท ีเอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์ จ ากดั 

– 2555-2563     กรรมการ บริษัท ไทยโฮเรกา ซัพพลาย จ ากัด 

วันทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 19 กันยายน 2559 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้งต าแหน่ง กรรมการ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) 

หลักเกณฑ์/วิธีสรรหา พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท 

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการใน         

ปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 

 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ :  ไม่มี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน :  ใช่ 
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นิยามกรรมการอิสระ 1 | 2 

นิยามกรรมการอิสระของ  

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จ ากัด(มหาชน) 

บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง (1) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ 

ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลักษณะ

ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่

น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ

หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อน

วันที่ย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้

กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ

คู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ย่ีสิบ

ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการ

ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่

ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล

เดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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นิยามกรรมการอิสระ 2 | 2 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือ

ถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง (1) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน

และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  1 | 1 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเปน็ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

1. นายปิติพงศ์ อาชามงคล (อายุ 48 ปี) 

ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ 

 พิจารณาค่าตอบแทน 

ที่อยู่:  21/4 ซอยรามค าแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา:  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท นิติศาสตร์สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จ านวนครั้งที่เข้าประชุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในป ี2564 : 5/5 ครั้ง 

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ี: ไม่มี 

2. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข (อายุ 48 ปี) 

ต าแหน่ง:  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

ที่อยู่: 322/380 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา: ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

  ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย        

จ านวนครั้งที่เข้าประชุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในป ี2564 : 6/6 ครั้ง 

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ี: ไม่มี 
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ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน  1 | 3 

ข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

หมวดที ่4 

คณะกรรมการ 

ข้อ 15 ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็น

ประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอ่ืนตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธาน

กรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 16 กรรมการของบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงช้ี

ขาด 

ข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย

อัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 

(1/3) 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปแีรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก 

ส่วนปหีลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระน้ี อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 30 บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตาม

ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะ

ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ใน

อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 

หมวดที ่5 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันส้ินสุด

รอบปบัีญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจ านวนหุ้น นับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึง

ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน

ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วัน
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ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้

ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน

ประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม 

(3) วัน 

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ

ห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 

(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า

ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ

ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่การเรียกประชุมเฉพาะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และ

ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ี ไม่

จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ

ฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่

ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปน้ี 

(1) จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะน้ันถืออยู่  

(2) ช่ือผู้รับมอบฉันทะ  

(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน  

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  

ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะ

แบ่งก าไรขาดทุนกัน  

ง. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท  

จ. การเพ่ิมทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้  

ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท 

หมวดที ่7 

เงินปันผล และเงินส ารอง 

ข้อ 47 ห้ามมิให้จ่ายเงินปนัผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จ่ายเงินปนัผล  

เงินปนัผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆกัน และการจ่ายเงินปนัผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้ว บริษัทจะ
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จ่ายเงินปนัผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได ้

ข้อ 48 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะ

ท าเช่นน้ัน และเมื่อได้จ่ายเงินปนัผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป  

การจ่ายเงินปนัผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่

กรณี ทั้งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปนัผลน้ันในหนังสือพิมพ์เป็น

เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

ข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก

ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด

ทะเบียน นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนส ารองอ่ืน 

ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุน

ส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามล าดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได ้

หมวดที ่8 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ข้อ 52 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ

ผู้สอบบัญชี 

(2) รายงานประจ าปขีองคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว 

ข้อ 55 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไป

น้ันกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ 

ข้อ 56 ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆของบริษัท 

ข้อ 58 ผู้สอบบัญชีมีสิทธิท าค าช้ีแจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือ

หุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และปญัหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการ

ตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้

ถือหุ้นครั้งน้ันแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
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ค ำช้ีแจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ และหลักฐำนท่ีต้องน ำมำแสดงใน 

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำป ี2565 

บริษัท ไทยอุตสำหกรรมพลำสติก (1994) จ ำกัด (มหำชน) 

วันท่ีศุกร์ท่ี 8 เมษำยน 2565 

1. กำรลงทะเบียน 

บริษัทฯ เปดิรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 

8/8 ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย ตามแผนที่ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 10 และจะ

ด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังน้ันเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบ

ฉันทะโปรดน าแบบแจ้งการประชุมส าหรับการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) มาด้วย 

2. กำรเข้ำประชุมด้วยตนเอง 

2.1. แบบแจ้งการประชุมส าหรับการลงทะเบียน (ส่ิงทีส่่งมำด้วย 1) 

2.2. ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) โดยเอกสารแสดงตนดังกล่าวต้องเป็นฉบับจริง มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้ถือหุ้นชัดเจน และเอกสาร

ไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุมเพื่อลงทะเบียน 

3. กำรมอบฉันทะ 

3.1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม

แบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมน้ี (ส่ิงทีส่่งมำด้วย 8) 

3.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้  

1) นายปติิพงศ์ อาชามงคล         กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ  

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

หรือ 

2) นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

3.3. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 5      

3.4. เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายใน

วันที่ 6 เมษายน 2565 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่ส าคัญผู้

มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งน้ี บริษัทฯ จะอ านวย

ความสะดวกในการปดีอากรแสตมป์ส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

4. เอกสำรทีต้่องใช้ประกอบกำรมอบฉันทะ  

4.1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะ

มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

4.1.1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ (ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงใน

แต่ละระเบียบวาระ) 

1) แบบแจ้งการประชุมส าหรับการลงทะเบียน 

2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ 

3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้

มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

ทั้งน้ี ส าเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และเอกสารไม่

หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม 
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4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ี 

หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ)เพื่อลงทะเบียน ทั้งน้ีเอกสารแสดง

ตนดังกล่าวต้องเป็นฉบับจริง มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และเอกสารไม่

หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม 

4.1.2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละ

ระเบียบวาระ) 

1) แบบแจ้งการประชุมส าหรับการลงทะเบียน 

2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล 

พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติ

บุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 

เดือน โดยมีการรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน พร้อมประทับตรา

ส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติ

บุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลน้ันตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็น

นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มี

อ านาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี 

5) ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็น

ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ันลงนามรับรองความ

ถูกต้องของค าแปล 

6) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ี 

หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทั้งน้ีเอกสารแสดง

ตนดังกล่าวต้องเป็นฉบับจริง มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และเอกสารไม่

หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม 

4.2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น 

1) แบบแจ้งการประชุมส าหรับการลงทะเบียน 

2) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือ หุ้นซึ่ ง เ ป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายใ ห้คัสโต เ ดียน 

(Custodian)เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

(Custodian) 

4) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน 

โดยมีการรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ันพร้อมประทับตราส าคัญของ

นิติบุคคล(ถ้ามี) 

6) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติ

บุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลน้ันตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็น

นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มี

อ านาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี 
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7) เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภามาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมา

พร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนบุคคล

ดังกล่าวลงนามรับรอง ความถูกต้องของค าแปลด้วย 

8) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ี 

หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทั้งน้ีเอกสารแสดง

ตนดังกล่าวต้องเป็นฉบับจริง มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และเอกสารไม่

หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม 

หมำยเหตุ 

– ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

– ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถือ

อยู่ได ้
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 

Enclosure 8 

 

 

 

 

 
 

เขียนที ่                                                       

Written at 

 วันที่ เดือน พ.ศ.  

 Date Month Year  

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ  

I/We  Nationality 

ที่อยู ่                

Address 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

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

โดยถือหุ้นสามัญจ านวนท้ังส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังน้ี 

Holding the total amount of shares  and are entitled to vote equal to                          vote(s) as follows: 

 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 

      Ordinary share shares and are entitled to vote equal to vote(s) 

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 

      Preferred share shares and are entitled to vote equal to vote(s) 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอยีดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6)  

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 6)  

 1. ชือ่  อาย ุ ปี  

Name age                    years old 

อยู่บ้านเลขที ่ ถนน ต าบล/แขวง   

Residing at         Road          Sub-district                     

อ าเภอ/เขต              จังหวัด    รหัสไปรษณีย์                หรือ 

District          Province    Postal Code                  or 

 2. ชือ่  อาย ุ ปี  

Name age                    years old 

อยู่บ้านเลขที ่ ถนน ต าบล/แขวง   

Residing at         Road          Sub-district                     

อ าเภอ/เขต              จังหวัด    รหัสไปรษณีย์                หรือ 

District          Province    Postal Code                  or 

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังน้ี  

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

 3.   นายปิติพงศ์ อาชามงคล อายุ 48 ปี 

 Mr. Pitipong Archamongkol aged 48 years old 

 ที่อยู่ 21/4 ซอยรามค าแหง 174 แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 Address No. 21/4 Soi Ramkhamhaeng 174, Minburi Sub-district, Minburi District, Bangkok. 

หมายเหตุ : การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุน้ครั้งน้ี     

 Note: Special interest on the agenda proposed to this AGM                                    หรอื  

  มี / Yes   ไม่มี / No  or  

 4.   นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข อายุ 48 ปี 

 Mr. Paiboon Aroonprasobsuk aged 48 years old 

 ที่อยู่ 322/380 ถนนอโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

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

หมายเหตุ : การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุน้ครั้งน้ี 

 Note: Special interest on the agenda proposed to this AGM 

  มี / Yes   ไม่มี / No  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  

Proxy Form (Form A)  

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกร์

ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัด

นนทบุรี 11140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 

Friday 8 April 2022 at 03.00 p.m. at Alpaca Ballroom, Westgate Residence Hotel, address no. 8/8 Bangmuang Sub-District, Bangyai, 

Nonthaburi, 11140 or such other date, time and place as may be postponed or changed. 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

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

 

     ลงนาม/Signed     ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

              (     ) 

 

     ลงนาม/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  

              (     ) 

 

ลงนาม/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

              (     ) 

 

ลงนาม/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

              (     )   

 

หมายเหตุ/Remark: 

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงใด ๆ 

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.  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 

Enclosure 8 

 

 

 

 

 
 

เขียนที ่                                                       

Written at 

 วันที่ เดือน พ.ศ.  

 Date Month Year  

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ  

I/We  Nationality 

ที่อยู ่                

Address 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

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

โดยถือหุ้นสามัญจ านวนท้ังส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังน้ี 

Holding the total amount of shares  and are entitled to vote equal to   votes(s) as follows: 

 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 

      Ordinary share shares and are entitled to vote equal to vote(s) 

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 

      Preferred share shares and are entitled to vote equal to vote(s) 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอยีดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6)  

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 6)  

 1. ชือ่  อาย ุ ปี  

Name age                    years old 

อยู่บ้านเลขที ่ ถนน ต าบล/แขวง   

Residing at         Road          Sub-district                     

อ าเภอ/เขต              จังหวัด    รหัสไปรษณีย์                หรือ 

District          Province    Postal Code                  or 

 2. ชือ่  อาย ุ ปี  

Name age                    years old 

อยู่บ้านเลขที ่ ถนน ต าบล/แขวง   

Residing at         Road          Sub-district                     

อ าเภอ/เขต              จังหวัด    รหัสไปรษณีย์                หรือ 

District          Province    Postal Code                  or 

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังน้ี  

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

 3.   นายปิติพงศ์ อาชามงคล อายุ 48 ปี 

 Mr. Pitipong Archamongkol aged 48 years old 

 ที่อยู่ 21/4 ซอยรามค าแหง 174 แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 Address No. 21/4 Soi Ramkhamhaeng 174, Minburi Sub-district, Minburi District, Bangkok. 

หมายเหตุ : การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุน้ครั้งน้ี     

 Note: Special interest on the agenda proposed to this AGM                                    หรอื  

  มี / Yes   ไม่มี / No  or  

 4.   นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข อายุ 48 ปี 

 Mr. Paiboon Aroonprasobsuk aged 48 years old 

 ที่อยู่ 322/380 ถนนอโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

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

หมายเหตุ : การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุน้ครั้งน้ี 

 Note: Special interest on the agenda proposed to this AGM 

  มี / Yes   ไม่มี / No  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  

(แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

Proxy Form (Form B)  

(SPECIFIC DETAILS FORM) 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ใน

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ต าบลบางม่วง อ าเภอบาง

ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

on Friday 8 April 2022 at 03.00 p.m. at Alpaca Ballroom, Westgate Residence Hotel, address no. 8/8 Bangmuang Sub-District, Bangyai, 

Nonthaburi, 11140 or such other date, time, and place as may be postponed or changed. 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2564 

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday 8 April 2021  

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove   Abstain 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

Agenda 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year ending 31 December 2021 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า 

A proxy may acknowledge the operating results for the year 2021 and the report of the board on my/our behalf. 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statement for the year ending 31 December 2021 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove   Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปนัผลประจ าปี 2564 

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profits as a legal reserve and the dividend payment for the year 2021 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove   Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

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

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 

Appointment of all directors 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove   Abstain 

การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

Appointment of individual directors 
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1. นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ 

Mr. Montree Socatiyanurak  

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove   Abstain 

2. นายวีระศักด์ิ พรหมมาศ 

 Mr. Veerasak Prommas 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove   Abstain 

3. นางดลนภา เจียมกนก 

Mrs. Donnapa Jiamkanok  

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove   Abstain 

4. นายสุภชาต แตงน้อย 

 Mr. Supachat Tangnoi 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove   Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

Agenda 6 To consider and approve the determination of directors’ and all sub-committees’ remuneration for the year 2022 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove   Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the determination of the audit fee for the year 2022 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove   Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์

บริษัทฯ 

Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and the Memorandum of Association Clause 3. 

Objectives of the Company 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove   Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 และ ข้อ 34 

Agenda 9 To consider and approve the amendment Articles 25 and 34 of the Company’s Articles of Association. 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove   Abstain 
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วาระที่ 10 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถ้ามี) 

Agenda 10 To consider other business (if any) 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove   Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

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. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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. 

 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

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

 

     ลงนาม/Signed     ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

              (     ) 

 

     ลงนาม/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  

              (     ) 

 

ลงนาม/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

              (     ) 

 

ลงนาม/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

              (     )   

หมายเหตุ/Remark: 

1.) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงใด ๆ 

A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf and all votes of a 

shareholder may not be split among more than one Proxy. 

2.) วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

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

nominated Director individually. 

3.) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าทีร่ะบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม

แนบ 

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. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Annex to the Proxy (Form B) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุน้ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิ

เดนซ์ เลขที่ 8/8 ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย 

For the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Friday 8 April 2022 at 03.00 p.m. at Alpaca 

Ballroom, Westgate Residence Hotel, address no.  8/ 8 Bangmuang Sub-District, Bangyai, Nonthaburi, 11140 or any 

adjournment at any date, time, and place thereof. 

 

วาระที ่ เรื่อง  

Agenda  Subject: 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  Approve Disapprove   Abstain 

วาระที ่ เรื่อง  

Agenda  Subject: 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  Approve Disapprove   Abstain 

วาระที ่ เรื่อง  

Agenda  Subject: 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  Approve Disapprove   Abstain 

วาระที ่ เรื่อง  

Agenda  Subject: 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  Approve Disapprove   Abstain 

วาระที ่ เรื่อง  

Agenda  Subject: 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  Approve Disapprove   Abstain 
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วาระที ่  เรื่อง เลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 

Agenda  Subject:  Election of Directors (Continued) 

ชื่อกรรมการ            

Name of Director 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  Approve Disapprove   Abstain 

ชื่อกรรมการ            

Name of Director 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  Approve Disapprove   Abstain 

ชื่อกรรมการ            

Name of Director 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  Approve Disapprove   Abstain 

ชื่อกรรมการ            

Name of Director 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  Approve Disapprove   Abstain 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true. 

 

ลงนาม/Signed     ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

              (     ) 

 

     ลงนาม/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  

              (     ) 

 

ลงนาม/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

              (     ) 

 

ลงนาม/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

              (     ) 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 

Enclosure 8 

 

 

 

 

 
 

เขียนที ่                                                       

Written at 

 วันที่ เดือน พ.ศ.  

 Date Month Year  

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ  

I/We  Nationality 

ที่อยู ่                

Address 

ในฐานะเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้แก่                              ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

as a custodian of                                                                       who is a shareholder of Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited 

โดยถือหุ้นสามัญจ านวนท้ังส้ินรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียงดังน้ี 

Holding the total amount of shares  and are entitled to vote equal to     vote(s) as follows: 

 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 

      Ordinary share shares and are entitled to vote equal to vote(s) 

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 

      Preferred share shares and are entitled to vote equal to vote(s) 

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอยีดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5)  

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 5)  

 1. ชือ่  อาย ุ ปี  

Name age                    years old 

อยู่บ้านเลขที ่ ถนน ต าบล/แขวง   

Residing at         Road          Sub-district                     

อ าเภอ/เขต              จังหวัด    รหัสไปรษณีย์                หรือ 

District          Province    Postal Code                  or 

 2. ชือ่  อาย ุ ปี  

Name age                    years old 

อยู่บ้านเลขที ่ ถนน ต าบล/แขวง   

Residing at         Road          Sub-district                     

อ าเภอ/เขต              จังหวัด    รหัสไปรษณีย์                หรือ 

District          Province    Postal Code                  or 

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังน้ี  

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

 3.   นายปิติพงศ์ อาชามงคล อายุ 48 ปี 

 Mr. Pitipong Archamongkol aged 48 years old 

 ที่อยู่ 21/4 ซอยรามค าแหง 174 แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 Address No. 21/4 Soi Ramkhamhaeng 174, Minburi Sub-district, Minburi District, Bangkok. 

หมายเหตุ : การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุน้ครั้งน้ี     

 Note: Special interest on the agenda proposed to this AGM                                    หรอื  

  มี / Yes   ไม่มี / No  or  

 4.   นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข อายุ 48 ปี 

 Mr. Paiboon Aroonprasobsuk aged 48 years old 

 ที่อยู่ 322/380 ถนนอโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

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

หมายเหตุ : การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุน้ครั้งน้ี 

 Note: Special interest on the agenda proposed to this AGM 

  มี / Yes   ไม่มี / No  

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค.)  

(ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่าน้ัน) 

Proxy Form (Form C)  

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ใน

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ต าบลบางม่วง อ าเภอบาง

ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

on Friday 8 April 2022 at 03.00 p.m. at Alpaca Ballroom, Westgate Residence Hotel, address no. 8/8 Bangmuang Sub-District, Bangyai, 

Nonthaburi, 11140 or such other date, time, and place as may be postponed or changed. 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

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

มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

Grant proxy the total amount of shares holding and is entitled to vote. 

มอบฉันทะบางส่วน คือ      หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง 

Grant partial shares of           Ordinary share     shares and have the rights to vote equal to                              vote(s) 

   หุ้นบุริมสิทธิ          หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้              เสียง 

    Preference share              shares and have the rights to vote equal to            vote(s) 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด      เสียง 

The total number of voting rights is    Vote(s) 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2564 

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday 8 April 2021  

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

   Approve  votes      Disapprove    votes     Abstain   votes       

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

Agenda 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year ending 31 December 2021 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า 

A proxy may acknowledge the operating results for the year 2021 and the report of the board on my/our behalf. 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statement for the year ending 31 December 2021 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

   Approve  votes      Disapprove    votes     Abstain   votes       

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปนัผลประจ าปี 2564 

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profits as a legal reserve and the dividend payment for the year 2021 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

   Approve  votes      Disapprove    votes     Abstain   votes       
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

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

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 

Appointment of all directors 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

   Approve  votes      Disapprove    votes     Abstain   votes       

การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

Appointment of individual directors 

1. นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ 

Mr. Montree Socatiyanurak  

 เห็นด้วย                  เสียง  ไม่เห็นด้วย              เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve     votes      Disapprove  votes     Abstain   votes       

2. นายวีระศักด์ิ พรหมมาศ 

 Mr. Veerasak Prommas 

 เห็นด้วย                  เสียง  ไม่เห็นด้วย              เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve     votes      Disapprove  votes     Abstain   votes       

3. นางดลนภา เจียมกนก 

Mrs. Donnapa Jiamkanok  

  เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย               เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

     Approve  votes    Disapprove   votes     Abstain   votes       

4. นายสุภชาต แตงน้อย 

 Mr.Supachait Tangnoi 

  เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย               เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

     Approve  votes    Disapprove   votes     Abstain   votes       

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

Agenda 6 To consider and approve the determination of directors’ and all sub-committees’ remuneration for the year 2022 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve    votes      Disapprove     votes     Abstain   votes       

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the determination of the audit fee for the year 2022 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve    votes      Disapprove     votes     Abstain   votes       
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์

บริษัทฯ 

Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and the Memorandum of Association Clause 3. 

Objectives of the Company 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve    votes      Disapprove     votes     Abstain   votes       

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 และ ข้อ 34 

Agenda 9 To consider and approve the amendment Articles 25 and 34 of the Company’s Articles of Association. 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve    votes      Disapprove     votes     Abstain   votes       

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถ้ามี) 

Agenda 10 To consider other business (if any) 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve    votes      Disapprove     votes     Abstain   votes       

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not 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. 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

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

 

     ลงนาม/Signed     ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

              (     ) 

 

     ลงนาม/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  

              (     ) 

 

ลงนาม/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

              (     ) 

 

ลงนาม/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

              (     )   
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หมายเหตุ/Remark: 

1.) ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะ แบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถือหุ้นทีป่รากฎชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have a custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2.) หลักฐานทีต้่องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

Evidence to be enclosed with the proxy form are: 

a. หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian)  เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คัสโตเดียน (Custodian) 

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form has a permit to act as a Custodian 

3.) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงใด ๆ 

The shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf and all votes of a 

shareholder may not be split among more than one Proxy. 

4.) วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

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

nominated Director individually. 

5.) ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าทีร่ะบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม

แนบ 

If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, the Proxy may use the Annex to the Proxy form C 

attached to this notice. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

Annex to the Proxy (Form C) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุน้ของบริษัท ไทยอุตสำหกรรมพลำสติก (1994) จ ำกัด (มหำชน) 

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิ

เดนซ์ เลขที่ 8/8 ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย 

For the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Friday 8 April 2022 at 03.00 p.m. at Alpaca 

Ballroom, Westgate Residence Hotel, address no.  8/ 8 Bangmuang Sub-District, Bangyai, Nonthaburi, 11140 or any 

adjournment at any date, time, and place thereof. 

วาระที ่ เรื่อง  

Agenda  Subject: 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve    votes      Disapprove     votes     Abstain   votes       

วาระที ่ เรื่อง  

Agenda  Subject: 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve    votes      Disapprove     votes     Abstain   votes       

วาระที ่ เรื่อง  

Agenda  Subject: 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve    votes      Disapprove     votes     Abstain   votes       

วาระที ่ เรื่อง  

Agenda  Subject: 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve    votes      Disapprove     votes     Abstain   votes       

วาระที ่ เรื่อง  

Agenda  Subject: 

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve    votes      Disapprove     votes     Abstain   votes       
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วาระที ่  เรื่อง เลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 

Agenda  Subject:  Election of Directors (Continued) 

ชื่อกรรมการ            

Name of Director 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve    votes      Disapprove     votes     Abstain   votes       

ชื่อกรรมการ            

Name of Director 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve    votes      Disapprove     votes     Abstain   votes       

ชื่อกรรมการ            

Name of Director 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve    votes      Disapprove     votes     Abstain   votes       

ชื่อกรรมการ            

Name of Director 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

    Approve    votes      Disapprove     votes     Abstain   votes       

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true. 

 

ลงนาม/Signed     ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

              (     ) 

 

     ลงนาม/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  

              (     ) 

 

ลงนาม/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

              (     ) 

 

ลงนาม/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

              (     ) 
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การขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  1 | 1 

การขอรบัแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป/ีรายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

 

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดพิมพ์

ในแบบรูปเล่ม สามารถลงทะเบียนขอรับเอกสารผ่านช่องทาง QR Code ตามที่ปรากฏน้ี และบริษัทฯ จะท าการจัดส่งเอกสารให้

ท่านต่อไป 

 

 
https://forms.gle/F8ESSiLS9qay9utT7 

 

 

หมายเหตุ  

- โดยระบบจะมีการแจ้งสิทธิและขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นส าหรับการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ถือหุ้น ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- บริษัทฯ ได้จัดท าแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฎน้ีเพื่อ

เข้าถึงรายงานดังกล่าว 

 

 

https://forms.gle/F8ESSiLS9qay9utT7
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แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม  1 | 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


