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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 ้

 


