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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.  


