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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 

              (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


