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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

บรษิทั ไทยอตุสาหกรรมพลาสตกิ (1994) จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อ  

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 – 16.19 น. ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ต าบลบางม่วง 

อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี11140 

เร ิ่มการประชุม เวลา 15.00 น. 

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบรษิัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้ช าระแล้วจ านวน 135,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จ านวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ง ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น         

(Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 นั้น มีจ านวนผู้มีสิทธิเข้ารว่มประชุมทั้งสิ้น 3,944 ราย และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย

ตนเองและด้วยการมอบฉันทะจ านวนทั้งสิ้น 29 รายนับจ านวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 196,077,816 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.6214 ของ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบรษิัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบรษิัทฯ 

พิธีกร กล่าวแนะน ากรรมการบรษิัทที่เข้ารว่มประชุมครบ 10 ท่านหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 100 ดังนี้ 

1. รศ.ดร.มนตร ี  โสคติยานุรกัษ์  ประธานกรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 

2. นายธีระชัย   ธีระรุจินนท์  กรรมการบรษิัท 

     กรรมการผู้จัดการ 

      กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายวรีะศักดิ์   พรหมมาศ  กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นางพูนสิน    ธีระรุจินนท์  กรรมการบรษิัท 

      รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน 

      กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

5. นายไพบูลย์   อรุณประสบสุข  กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 

      กรรมการตรวจสอบ 

6. นายปิติพงศ์   อาชามงคล  กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 

     ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

     กรรมการตรวจสอบ 

      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

7. นางพัชร ี   ฉัตรแก้วบรบิูรณ์  กรรมการบรษิัท 

8. นายสุภชาต   แตงน้อย   กรรมการบรษิัท 

9. นางดลนภา   เจียมกนก  กรรมการบรษิัท 

10. นายณัฐวุฒิ   ปุณณเสถียร  กรรมการบรษิัท 

     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

โดยมีนางสาวอรุณทดี ธ ารงค์สกุลศิร ิท าหน้าที่เป็นเลขานุการบรษิัท 

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ นายปิติพงศ์ อาชามงคล และ นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข เป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือ

หุ้นบางรายในการประชุมครัง้นี้ 
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พิธีกร กล่าวแนะน าผู้บรหิารของบรษิัทฯที่เข้ารว่มประชุมในครัง้นี้  

1. นายอภิรตัน์   ธีระรุจินนท์  รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ 

2. นางสาวฐิติพร  ประทีปรตัน์  ผู้อ านวยการสายงานปฏิบัติการส านักงาน 

3. นายเดชา    พุดขุนทด   ผู้อ านวยการสายงานปฏิบัติการโรงงาน 

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านางสาวอรนุตร์ ใจประสาท ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ไม่สามารถเข้า

รว่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวจากโรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 ทั้งนี้ได้มอบหมาย

ให้นางสาวสุนทรยี์ ปานะบุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเข้ารว่มประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ส าหรบัการประชุมครัง้นี้แทน  

พิธีกร กล่าวแนะน าบุคคลดังต่อไปนี้ 

ผูส้อบบัญชขีองบรษิทัฯ จากบรษิทั เอม็ อาร ์แอนด์ แอสโซซเิอท จ ากดั 

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรอืงโรจน์ 

 

อาสาพทิกัษส์ทิธผิู้ถอืหุน้ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

นางสาวกรกมล นันทสุคนธ์ 

รศ.ดร. มนตร ีโสคติยานรุักษ์ (ประธานกรรมการบรษิัท) ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรบัผู้ถือ

หุ้นและแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของหน่วยงาน

ราชการ บรษิัทฯจะด าเนินการประชุมอย่างกระชับโดยจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงและได้มอบหมายให้ พิธีกร ชี้แจงรายละเอียด

เกี่ยวกับระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรบัทราบ 

พิธีกร ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบรษิัทได้ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคน มีคะแนน 1 หุ้น

เท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือหรอืรบัมอบฉันทะมา 

2. ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ตามวาระที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบการนับผลคะแนนตาม พ.ร.บ. 

บรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  มีรายละเอียดดังนี้ 

 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงคือ       

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 

 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนคือวาระที่ 6  

 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนคือวาระที่ 8 และวาระที่ 9 

 ส าหรบัวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564 ซึ่งเป็นเร ือ่งเพื่อทราบ จะไม่มีการ

ลงมติ  

3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรอืบรษิัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ในเร ือ่งของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 

4. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานจะเรยีนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรอื งดออก

เสียงหรอืไม่ ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรอื ประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรอื งดออกเสียง 

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเคร ือ่งหมายถูก  ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้ง

ลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือข้ึน เพื่อให้พนักงานของบรษิัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน โดยในการรวบรวมผล

คะแนน บรษิัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรอื งดออกเสียง ในแต่ละวาระ หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงหรอืมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณีตามมติที่กฎหมายก าหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่า

เป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ 
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5. หากท่านผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะ

ลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพรอ้มลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบรษิัทก่อนการออก

จากห้องประชุม เพื่อทางบรษิัทจะท าการบันทึกคะแนนของท่านไว้ในระบบ 

6. กรณีบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเสียง เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องหรอื

กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงชื่อก ากับบรเิวณที่ขีดฆ่า เป็นต้น 

7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระการพิจารณาลงมติแต่งตั้ ง

กรรมการนั้น จะพิจารณาเป็นรายบุคคล ดิฉันขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอื

งดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบรษิัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน 

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังจากเสรจ็สิ้นวาระการประชุมด้วย 

8. บรษิัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสรจ็สิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป 

ประธานจะเป็นผู้เรยีนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนน

เสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้า

ประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และจ านวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่ มาประชุมบาง

ท่านออกจากห้องประชุม 

หลักเกณฑ์ส าหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

ก่อนการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น 

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรอืซักถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระขอให้

สอบถามด้วยวธิีการเขียนค าถามผ่านกระดาษที่แจกให้ หรอืสแกนคิวอารโ์ค้ดที่แสดงอยู่ในกระดาษค าถาม และขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล

และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรอืผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและส่งกระดาษ

ค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบรษิัท โดยขอให้ส่งค าถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม ซึ่งบรษิัทจะตอบค าถาม

ตามข้ันตอนดังนี้ 

 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บรษิัทจะอ่านค าถามที่ได้รบัมาและตอบค าถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรอืความเห็นที่นอกเหนือจากระเบียบวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 

หรอืให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม  

นอกจากนี้ บรษิัทขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรอืสอบถามอย่างกระชับ เนื่องจากบรษิัทมีความจ าเป็นต้อง

จัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการอยู่

รวมกันของคนหมู่มาก 

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวศศิวรรณ อัศวตั้งตระกูลดี ตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุมจะร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนและ

เมื่อ พิธีกร ชี้แจงเสรจ็แล้ว จึงขอให้ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกรเป็นผู้รายงานรายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 8 

เมษายน 2564 

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า บรษิัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โดย

มีส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจรงิ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ในหนังสือเชิญ

ประชุม 

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ท าการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ตามที่

คณะกรรมการบรษิัทน าเสนอ 
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พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

ซักถามหรอืเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 8 

เมษายน 2564 

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 196,087,816 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบรษิัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ

บรษิัทในรอบปี 2564 และฐานะการเงินของบรษิัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎอยู่ในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ56-1 One Report) และงบการเงินประจ าปีของบรษิัทที่ได้จัดส่งมาพรอ้มกับหนังสือ

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ในหนังสือเชิญประชุม 

ทั้งนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุนทรยี์ ปานะบุตร (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ     

ในรอบปี 2564 และฐานะการเงินของบรษิัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบ 

นางสาวสุนทรยี์ ปานะบุตร (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) 2564 2563 2562 

รายได้จากการขาย 505.79 469.71 506.44 

ต้นทุนขาย 411.64 373.72 410.01 

ก าไรข้ันต้น 94.15 95.99 96.43 

รายได้อื่น 5.28 4.17 6.62 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 57.90 57.30 61.73 

ต้นทุนทางการเงิน 0.05 0.11 0.15 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 41.48 42.75 41.17 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7.57 8.16 7.86 

ก าไรสุทธิ 33.91 34.59 33.31 

สินทรพัย์รวม 380.99 373.73 353.79 

หนี้สินรวม 60.07 62.15 50.81 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 320.92 311.58 302.98 

 

ปรมิาณการขาย (ตัน) 2564 2563 2562 

ถุงบรรจุอาหาร (PP) 4,059.88 4,815.96 4,828.59 

ถุงบรรจุอาหารและถุงหูห้ิว (HDPE) 2,836.16 3,009.82 2,809.97 

ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap) 551.50 591.35 635.13 
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ปรมิาณการขาย (ตัน) 2564 2563 2562 

กล่องกระดาษบรรจุอาหาร (Paper box) 151.57 61.41 1.04 

 

ปรมิาณการขาย (ล้านบาท) 2564 2563 2562 

ถุงบรรจุอาหาร (PP) 253.83 248.78 271.00 

ถุงบรรจุอาหารและถุงหูห้ิว (HDPE) 183.83 159.46 173.78 

ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap) 55.88 56.62 61.56 

กล่องกระดาษบรรจุอาหาร (Paper box) 12.25 4.91 0.11 

 

อัตราส่วนที่ส าคัญ 2564 2563 2562 

อัตราส่วนก าไรข้ันต้น(%) 18.61 20.44 19.04 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 6.70 7.36 6.58 

อัตราส่วนทุนหมุนเวยีน(เท่า) 3.96 3.66 4.92 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.19 0.20 0.17 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (%) 8.90 9.26 9.41 

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 10.57 11.10 10.99 

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมสรุป

ได้ดังนี้ 

นางสาวกรกมล นันทสุคนธ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถามดังนี้ 

บรษิัทฯ มีแผนการขยายการลงทุนธุรกิจอื่นใดนอกจากการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และก าไรหรอื

เป็นการการจายความเสี่ยงของธุรกิจของธุรกิจบ้างหรอืไม่ 

นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของแผนการพัฒนาธุรกิจและ

สินค้าใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มก าไร และ กระจายความเสี่ยง บรษิัทฯ ได้มีการด าเนินกลยุทธ์หลัก ๆ จ านวน 2-3 กลยุทธ์ โดย

ได้เร ิ่มมีการศึกษาธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเพื่อสรรหาวัตถุดิบใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตลาดและสามารถ

ท าก าไรได้  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสินค้าดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพรห่ลายมากนัก เนื่องจากราคาต้นทุนสินค้ายังอยู่ในระดับที่สูงมาก จึงยัง

ไม่เป็นที่แพรห่ลายในเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันบรษิัทฯ อยู่ในระหว่างการติดตามและการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ท าให้สินค้าดังกล่าว

สามารถด าเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ นอกจากการศึกษาธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแล้ว บรษิัทฯ ได้

ด าเนินการศึกษาธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์อีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างรายได้และการกระจายความเสี่ยงของ

ตัวสินค้าปัจจุบันของบรษิัท และสุดท้ายบรษิัทฯ ได้ด าเนินการศึกษาและพัฒนาตลาดและสายการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์กระดาษ

ส าหรับบรรจุอาหาร โดยใช้ชื่อตราสินค้าว่า “BEATBOX” ซึ่งบรษิัทได้ด าเนินการลงทุนในเคร ื่องจักรและกระบวนการผลิตตั้งแต่    

ปี 2563 และได้ด าเนินการเพิ่มก าลังการผลิตในปี 2564 โดยผลตอบรับจากการด าเนินการในเชิงพาณิชย์พบว่ามีตลาดที่ก าลัง

เติบโตและได้รับผลตอบรบัจากลูกค้าที่ค่อนข้างดี มีลูกค้าใหม่ให้ความสนใจเร ือ่ย ๆ และมีอัตราการซื้อซ ้าที่น่าพอใจ โดยสรุปบรษิัทฯ

ด าเนินการ 3 กลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อเพิ่มรายได้ ก าไร และ กระจายความเสี่ยงของบรษิัทฯ 

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรอื

เสนอความเห็น พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการ

ลงมติ 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดงบการเงินประจ าปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า บรษิัทได้จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิัทส าหรับ ปี 

2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามหลักการบัญชีทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต และได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว ตามล าดับ โดยนาย พิศิษฐ์ ชีวะเรอืงโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 2803 จากบรษิัท เอ็ม อาร ์แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด ได้แสดงความเห็นไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีว่า “งบการเงินของ

บรษิัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุป นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

โดยงบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบรษิัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ในหนังสือเชิญประชุม 

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บรษิัทได้จัดท ารายงานทางการเงินที่ ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบรษิัท ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2564 

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

ซักถามหรอืเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 196,087,816 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจ าปี 

2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ

จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบรษิัท ข้อที่ 49 

ก าหนดให้ บรษิัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองดังกล่าว 

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนส ารองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบรษิัท

ด้วยก็ได้ 

นอกจากนี้ ข้อบังคับบรษิัท ข้อ 47 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยังมียอด

ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รบัอนุมัติจาก
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บรษิัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรอืบรษิัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บรษิัทจะ

จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรอืบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ 

บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าอัตรารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหัก

ภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย

จะข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน 

และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการบรหิารงานของ

บรษิัท 

จากผลการด าเนินงานของบรษิัท ในปี 2564 บรษิัท มีก าไรสุทธิจากงบการเงินจ านวน 33,909,920 บาท คิดเป็นก าไร

ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 0.126 บาทต่อหุ้น รวมทั้งมีก าไรสะสมส าหรบัจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ 

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อ

เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิจ านวน 1,700,000 บาทเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย (คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 5.01 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2564) เนื่องจากทุนส ารองตามกฎหมายของบรษิัท ยังไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบรษิัท ซึ่งจะมี

ผลท าให้บรษิัท มีทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 10,150,000 บาท ณ สิ้นปี 2564 คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.52 

ของทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท 

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จ านวน 270,000,000 

หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 27,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.62 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่าย

ปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบรษิัทที่ก าหนดไว้  

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รบัเงินปันผลจากบรษิัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่

ประมวลรษัฎากรมาตรา 47 ทวกิ าหนด เนื่องจากบรษิัทจ่ายจากก าไรที่บรษิัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตรารอ้ยละ 20 สามารถขอ

เครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 20/80 

โดยก าหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2565 และ

ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

ซักถามหรอืเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ

จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 196,087,816 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง    

บัตรเสีย - เสียง    

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ

เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเร ิม่การประชุมในวาระนี้ ขอเชิญกรรมการผู้ที่ถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อีกวาระหนึ่งได้แก่ (1) นายวรีะศักดิ์ พรหมมาศ (2) นางดลนภา เจียมกนก (3) นายสุภชาต แตงน้อย (4) นายมนตร ีโสคติยานุ

รักษ์ ออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก โดยหนึ่งกรรมการที่ถูกเชิญออก

จากห้องประชุมส าหรับวาระนี้เป็นประธานในที่ประชุม ดังนั้นจึงมอบหมายให้ นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

และผู้ถือหุ้น ด าเนินการประชุมในฐานะประธานในที่ประชุมส าหรบัวาระที่ 5 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม

วาระ 

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบรษิัท ข้อ 18 

ก าหนดให ้ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า

จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออก

จากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบรษิัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ใน

ต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนี้อาจได้รบัเลือกให้เข้ามารบัต าแหน่งอีกก็ได้  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 กรรมการบรษิัท ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน 

ประกอบด้วย  

1. นายมนตร ีโสคติยานุรกัษ์  ประธานกรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 

2. นายวรีะศักดิ์ พรหมมาศ กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นางดลนภา เจียมกนก กรรมการบรษิัท 

4. นายสุภชาต แตงน้อย กรรมการบรษิัท 

    

ทั้งนี้ บรษิัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการ

ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยได้ก าหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 

มกราคม 2565 โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัท แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

รายชื่อบุคคลเข้ารบัการสรรหาเป็นกรรมการของบรษิัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่

สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมอย่าง

รอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบรษิัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบรษิัทหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบรษิัท และองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการบรษิัท รวมทั้งการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ หลากหลายใน

สาขาวชิาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจตาม Board Skills Matrix  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมตาม

หลักเกณฑ์แล้ว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการ

บรษิัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญ

ประชุม ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อล าดับที่ 1. – 2. มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบรษิัทตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุม 

คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบและ

ระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการที่ ออกตาม

วาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบรษิัทต่ออีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
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พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

ซักถามหรอืเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

บรษิัทฯ ได้จัดท าบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศ

คะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรยีงกันตามล าดับ พนักงานจะเก็บบัตรลงคะแนนส าหรับทั้ง 4 ท่านโดยขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียง

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ก่อน ส าหรับบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย พนักงานจะเก็บภายหลังจาก

เสรจ็สิ้นวาระการประชุม 

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ 

(1) นาย มนตร ีโสคติยานุรกัษ์ 

เห็นด้วย 196,087,816 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

(2) นาย วรีะศักดิ์ พรหมมาศ 

เห็นด้วย 196,087,816 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

(3) นาง ดลนภา เจียมกนก 

เห็นด้วย 188,037,816 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง 8,050,000 เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

(4) นาย สุภชาต แตงน้อย 

เห็นด้วย 196,087,816 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ได้แก่ (1) นายมนตร ีโสคติยานุรักษ์ (2) นายวรีะศักดิ์ พรหมมาศ (3) นาง

ดลนภา เจียมกนก (4) นายสุภชาต แตงน้อย ตามที่เสนอทุกประการ 

จากนั้นได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อด าเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจ าปี 2565 
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พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบรษิัท ข้อ 30 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ

อื่น ตามข้อบังคับหรอืตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ประจ าปี 2565 โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ หลักการและนโยบายที่ได้รบั

อนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิัท  ผล

การด าเนินงานของบรษิัทในปี 2564 รวมถึงข้อมูลเปรยีบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิัทจดทะเบียนอื่น ๆ แล้ว  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาเสนอ

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี  

2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ: ให้คงค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใน

อัตราเดิมเท่ากับปี 2564 ดังนี้ 

ต าแหนง่ 2565  2564 

เบี้ยประชุม(บาท/คน/ครัง้)   

– ประธานกรรมการบรษิัท 60,000 60,000 

– กรรมการบรษิัท 30,000 30,000 

– ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

– กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 

– ประธานกรรมการบรหิาร - - 

– กรรมการบรหิาร - - 

– ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง - - 

– กรรมการบรหิารความเสี่ยง - - 

– ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 

– กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 

 

2. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ เป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2564  

วงเงนิประกันสขุภาพรายบคุคล วงเงนิ 

– IPD (ผู้ป่วยใน) 2,500 บาท/วัน 

– อุบัติเหตุ 8,000 บาท/ครัง้ 

– OPD (ผู้ป่วยนอก) 1,000 บาท/ครัง้ 

ทั้งนี้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ 

แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรอืเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 
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ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 196,087,816 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งให้

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัผู้สอบบัญชี  

ทั้งนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย วรีะศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็น

ผู้รายงานรายละเอียดการผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

นาย วรีะศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ทจ. 75/2561 เร ื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการรายงานการเปีดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

บรษิัทที่ออกหลักทรพัย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังดับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ก าหนดให้บรษิัทที่ออกหลักทรัพย์

ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวยีนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใด

ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรอืไม่ โดยบรษิัทจะแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบรษิัท คุณสมบัติและประสบการณ์ท างาน

ของผู้สอบบัญชี ซึ่งเห็นว่า บรษิัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความ

เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบรษิัท เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบรษิัท เป็นไป

อย่างรวดเรว็ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบรษิัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อและส านักสอบบัญชี: เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบรษิัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด คนใดคน

หนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัท ประจ าปี 2565 

รายนามผูส้อบบญัช ี ผูส้อบบัญชรีบัอนุญาตเลขที ่

1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวเิศษกุล 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) 

6947 

2. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) 

5389 

3. นางสาววราภรณ์ วารเีศวตสุวรรณ 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) 

5087 

หมายเหตุ   (1) ผู้สอบบัญชีรายเดิม นายพิศิษฐ์ ชีวะเรอืงโรจน์ ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี (2558-

2564) บรษิัทจะแต่งต้ังนายพิศิษฐ์ ชีวะเรอืงโรจน์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบรษิัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน 

(2) ผู้สอบบัญชีรายเดิม นายเมธี รัตนศรเีมธา ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนายพิศิษฐ์ ชีวะเรอืงโรจน์  

(3) นางสาววราภรณ์ วารเีศวตสุวรรณ ได้รับการเสนอแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีปีแรก ซ่ึงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้ง 3 รายข้างต้น

สอดคล้องตามเกณฑ์การเปล่ียนผู้สอบบัญชีของส านักงาน ก.ล.ต. 
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2. ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 : จ านวนเงิน 1,900,000 บาท ในอัตราคงเดิมเท่ากับปีก่อน  

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี ปี 2565 ปี 2564 

1. ค่าสอบบัญชีส าหรบังบการเงินประจ าปีและรายไตรมาส (บาท) 1,900,000 1,900,000 

2. ค่าใช่จ่ายอื่น ๆ (เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดท าเอกสาร) (บาท) เรยีกเก็บได้ตามที่ 

จ่ายไปจรงิ 

33,225 

ความสัมพันธ์กับบรษิัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

ผู้สอบบัญชีจากบรษิัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบรษิัท กรรมการ 

ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบรษิัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบรษิัท   

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในวาระนี้ จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและ

ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรอืเสนอความเห็น 

พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 196,087,818 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบรษิัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบรคิณห์สนธิของบรษิัท ข้อ 3 เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์บรษิัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบรษิัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ

บรคิณห์สนธิของบรษิัท ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์บรษิัท 

พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบรษิัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบรคิณห์สนธิของบรษิัทข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์

บรษิัท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

o เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบรษิัท จ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

28. ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ขายปลีก ขายส่ง แลกเปลี่ยน จ้าง รับจ้าง หรอืกระท าด้วยประการอื่นซึ่ง

กล่องกระดาษ ถุงกระดาษ ภาชนะกระดาษ หรอืผลิตภัณฑ์อื่นที่ท าด้วยกระดาษทุกชนิด ทั้งที่อยู่ในสภาพ

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ก่ึงส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป หรอืสิ่งที่น ากลับมาใช้ใหม่ (recycled) 

29. ประกอบกิจการโรงงานผลิต เยื่อกระดาษ กระดาษ วัสดุหรอืวัตถุดิบที่ใช้หรอืเกี่ยวกับการผลิตเยื่อกระดาษ 

หรอืกระดาษทุกชนิด รวมทั้งโรงงานผลิตกล่องกระดาษ ถุงกระดาษ ภาชนะกระดาษ ภาชนะบรรจุ หรอื 

ผลิตภัณฑ์อื่นที่ท าจากกระดาษทุกชนิด ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ก่ึงส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 



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 

 

www.tpic.co.th  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 หน้า 13 | 15
  

หรอืสิ่งที่น ากลับมาใช้ใหม่ (recycled) และโรงงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์และหรอืส่งเสรมิวัตถุประสงค์ของ

บรษิัท 

30. ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ขายปลีก ขายส่ง แลกเปลี่ยน จ้าง รับจ้าง หรอืกระท าด้วยประการอื่นซึ่ง

พลาสติก ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (flexible packaging) หรอืสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป หรอืสิ่งที่น ากลับมาใช้

ใหม่ (recycled) 

31. ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน ้า ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับให้บรกิารน าของออกจากด่านศุลกากรตามพิธีการศุลกากรและการจัดหา

ระวางให้แก่ผู้ขนส่งหรอืผู้ส่งสินค้า 

32. ประกอบกิจการบรกิารและให้ค าแนะน าทางการขนส่ง และวชิาการอย่างอื่น ตลอดจนกฎหมายบัญชี 

วศิวกรรม สถาปัตยกรรม เกษตรกรรมกิจการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ 

33. ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อันมิใช่ธุรกิจขายตรงตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.

2545 

o แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 3. ของบรษิัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ

บรษิัท ดังนี้ 

เดิม ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบรษิัท มีจ านวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ 

ใหม่ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบรษิัท มีจ านวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ 

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของบรษิัท โดยจากเดิมจ านวน 27 ข้อเป็นจ านวน 33 ข้อ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบรคิณห์สนธิของบรษิัท ข้อ 3 

เก่ียวกับวัตถุประสงค์บรษิัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบรษิัท รวมถึงให้ด าเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และหนังสือบรคิณห์สนธิของบรษิัท โดยขอมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจของบรษิัท และ/หรอืบุคคลที่กรรมการผู้มี

อ านาจมอบหมายให้มีอ านาจในการแก้ไข และ/หรอืเพิ่มเติม และ/หรอืเปลี่ยนแปลงถ้อยค าในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความ

เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากัดในการจดทะเบียนวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์ 

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถามหรอืเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบรษิัท และแก้ไขเปลี่ ยนแปลง

หนังสือบรคิณห์สนธิของบรษิัท ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์บรษิัท 

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 196,087,818 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแก้ไข

วัตถุประสงค์ของบรษิัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบรคิณห์สนธิของบรษิัท ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์บรษิัท ตามที่เสนอทุก

ประการ 
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วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบรษิัทข้อ 25 และ ข้อ 34 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบรษิัทข้อ 25 และ ข้อ 34 

พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชก าหนดว่าด้วยการประชมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร ื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และค าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร ื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

บรษิัทจ ากัด บรษิัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า และ หอการค้า จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบรษิัท ข้อ 25 และ ข้อ 34  

โดยข้อบังคับที่เสนอแก้ไขมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 25. คณะกรรมการบรษิัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบรษิัท ให้จัดข้ึน 

ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานของบรษิัท หรอืจังหวัดใกล้เคียง หรอื ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายจาก

ประธานกรรมการจะก าหนด ประธานกรรมการหรอืผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมอาจก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัทผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบรษิัทการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการตา มที่

กฎหมายก าหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยค้านสารสนเทศที่ก าหนดไว้ในกฎหมายรวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วั น เวลา 

ระเบียบวาระ การประชุม และเร ื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร ื่ องที่จะเสนอ

เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรอืเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร ื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน

ตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม

ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การด าเนินการ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการ

ตามที่กฎหมายก าหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายรวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม 

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบรษิัท

ข้อ 25 และ ข้อ 34 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ที่เสนอแก้ไข รวมถึงให้ด าเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไ ขข้อบังคับ

บรษิัท ตามเสนอโดยขอมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจของบรษิัท และ/หรอืบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจมอบหมาย ให้มีอ านาจใน

การแก้ไข และ/หรอืเพิ่มเติม และ/หรอื เปลี่ยนแปลงถ้อยค าในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ

นายทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากัดในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์ 

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถามหรอืเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบรษิัทข้อ 25 และ ข้อ 34 

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 196,087,818 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไข

ข้อบังคับบรษิัทข้อ 25 และ ข้อ 34 ตามที่เสนอทุกประการ 
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วาระที ่10 พิจารณาเร ื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีเร ือ่งเพื่อพิจารณาอื่น ๆ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเร ือ่งเพื่อพิจารณาหรอืซักถาม

ถึงประเด็นข้อสงสัย 

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเร ื่องเพื่อพิจารณาอื่น ๆ 

หรอืซักถามและเสนอความเห็น ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมการประชุมและปิดการประชุม ณ เวลา   

16.19 น. 

 

 

- ปิดประชุม เมื่อเวลา 16.19 น. – 
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ลงนาม               - ลายมือชื่อ-                      

(รศ.ดร. มนตร ีโสคติยานุรกัษ์) 

       ประธานในที่ประชุม 

 


