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ที่ TPLAS004/2565 

 

       วันที่ 8 เมษายน 2565 

 

 

เร ื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

เรยีน กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามที่บรษิัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ต าบล

บางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี11140 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 29 ราย 

รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งหมด 196,077,816 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 72.6214 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบรษิัทฯ 

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบรษิัทฯ และขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 196,087,816  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง -  เสียง   

บัตรเสีย -  เสียง   

2. รับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่น าเสนอ 

3. อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการตรวจสอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเรยีบร้อยแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ     

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 196,087,816  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง -  เสียง   

บัตรเสีย -  เสียง   

4. อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ดังนี้ 

1) อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1,700,000 บาท  

2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 

21 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 196,087,816  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง -  เสียง   

บัตรเสีย -  เสียง   
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5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

1) นายมนตร ีโสคติยานุรักษ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) อีกวาระหนึ่ง 

เห็นด้วย 196,087,816  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง -  เสียง   

บัตรเสีย -  เสียง   

2) นายวรีะศักดิ์ พรหมมาศ ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) อีกวาระหนึ่ง 

เห็นด้วย 196,087,816  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง -  เสียง   

บัตรเสีย -  เสียง   

3) นางดลนภา เจียมกนก ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท อีกวาระหนึ่ง 

เห็นด้วย 188,037,816  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 8,050,000  เสียง   

บัตรเสีย -  เสียง   

4) นายสุภชาต แตงน้อย ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท อีกวาระหนึ่ง 

เห็นด้วย 196,087,816  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง -  เสียง   

บัตรเสีย -  เสียง   

6. อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้ 

1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของกรรมการ: ให้คงค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายคร้ังเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา

เดิมเท่ากับปี 2564 ดังนี้ 

ต าแหนง่ 2565  

เบี้ยประชุม(บาท/คน/คร้ัง)  

– ประธานกรรมการบรษิัท 60,000 

– กรรมการบรษิัท 30,000 

– ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 

– กรรมการตรวจสอบ 15,000 

– ประธานกรรมการบรหิาร - 

– กรรมการบรหิาร - 

– ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง - 

– กรรมการบรหิารความเสี่ยง - 

– ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 

– กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 



บรษิทั ไทยอตุสาหกรรมพลาสตกิ (1994) จำกดั (มหาชน) 

53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแมน่าง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบรุี 11140 

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

www.tpic.co.th  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  3 | 4 

2) ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ 

วงเงนิประกันสขุภาพรายบคุคล วงเงนิ 

– IPD (ผู้ป่วยใน) 2,500 บาท/วัน 

– อุบัติเหตุ 8,000 บาท/คร้ัง 

– OPD (ผู้ป่วยนอก) 1,000 บาท/คร้ัง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้ 

เห็นด้วย 196,087,816  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบรษิัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ 

ประจ าปี 2565 ได้แก่ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวเิศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 หรอื นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรอื นางสาววราภรณ์ วารเีศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 และ

ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ ส าหรับปี 2565 จ านวน 1,900,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่า

เดินทาง ค่าจัดท าเอกสาร เรยีกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจรงิ 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 196,087,818  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง -  เสียง   

บัตรเสีย -  เสียง   

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบรษิัทเพื่อให้ครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบรษิัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือ

รับรอง บรษิัทฯ จากเดิมมีทั้งหมด 27 ข้อ เพิ่มอีก 6 ข้อ รวมเป็นทั้งหมด 33 ข้อ และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ

บรคิณห์สนธิของบรษิัท ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์บรษิัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบรษิัทฯ ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี ้

เห็นด้วย 196,087,818  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

9. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบรษิัท ข้อ 25 และ ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วยการปร ะชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้ 

เห็นด้วย 196,087,818  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

               นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ 

                 กรรมการผู้จัดการ 

     บรษิัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

 

 


