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ค าชีแ้จง  เร่ือง การมอบฉันทะ  การลงทะเบียน  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ 
ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

บริษัท  อีสเทร์ินโพลีเมอร์ กรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2558  ในวนัท่ี  29  กรกฎาคม  2558  เวลา  9.30 น. ณ ห้อง          
คอนเวนชัน่ ฮอลล์  โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ เลขท่ี  171 ถนนสขุมุวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด  ดงันัน้  เพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส  ชอบธรรม  และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร  และหลกัฐานแสดง
ความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุเพื่ อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป  บริษัท ฯ จึงขอชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ดงันี ้: 

1. การมอบฉันทะ 
1.1  หนังสือมอบฉันทะ 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550  ไว้ 3 แบบ   

ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะ
ให้บคุคลอื่นเข้าประชมุแทนหรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสยีงลงคะแนนแทน  ซึง่บริษัท ฯ ได้แนบมาพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 8) ดงันี ้

- แบบ ก  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป  ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
- แบบ ข  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ  ที่ต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจนและตายตวั 
- แบบ ค  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ  และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
ทัง้นี ้ ในกรณีต้องการหนงัสอืมอบฉนัทะเพิ่มเติม  ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วได้ ท่ี  
http://www.epggroups.com 
1.2 วิธีการมอบฉันทะ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการ  ดงันี ้

1.2.1 เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้  ดงันี ้
1.2.1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ  ก. หรือ แบบ  ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้   
1.2.1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝาก และดแูลหุ้น จะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบก. หรือแบบ 
ข. หรือ แบบ ค. ) 

1.2.2 มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น โดยกาเคร่ืองหมายและระบช่ืุอพร้อม
รายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ  โดยเลอืกเพียงบคุคลเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะใน
การเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

http://www.epggroups.com/
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1.2.3 ปิดอากรแสตมป์  จ านวน 20  บาท  พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ี ณ  วนัท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว  เพื่อให้
ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย  ทัง้นี ้ บริษัท ฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์  ให้แก่ผู้ รับ
มอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบง่แยกการลงคะแนนเสยีง 
ได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่ โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นซึง่น้อยกวา่จ านวนที่ตนถือ
อยูไ่ด้   เว้นแตเ่ป็นคสัโตเดียน  ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและถกูแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะ  
แบบ ค 
 

2. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
2.1  บุคคลธรรมดา 

2.1.1  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ทีย่งัไมห่มดอาย ุ เช่น  
บตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัข้าราชการ  หรือใบขบัขี่  หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุให้ยื่นหลกัฐาน
ประกอบด้วย 

2.1.2  กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
-  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข  แบบใดแบบหนึง่ซึง่ ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน  และลง
ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
-   ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้มอบฉนัทะ  และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง  
- ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ  และผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง  ทัง้นีผู้้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 

  ทัง้นีโ้ปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ มาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

2.2  นิติบุคคล 
2.2.1 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข  แบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลง
ลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ)  ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ  และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายไุมเ่กิน 3 เดือนก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ)  และมีข้อความแสดงให้เห็น
วา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

- ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้แทนนิติบคุคล(กรรมการ)  ซึง่เป็นผู้มอบ
ฉนัทะและลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ  และผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง  ทัง้นีผู้้ รับมอบฉั นทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ณ จดุลงทะเบียน 
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2.2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ  และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้น 
2.2.2.1 ให้เตรียมเอกสาร  และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล   โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกใช้

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค  แบบใดแบบหนึง่ 
2.2.2.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ

แทน  ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
- หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้คสัโตเดียน  เป็นผู้ด าเนินการ

ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
- หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจคสั

โตเดียน  ทัง้นีเ้อกสารที่ต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาไทยแนบมา
พร้อมด้วย  และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 
2.3 บุคคลธรรมดาซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ให้น าความกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา ข้อ 2.1 และกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ข้อ 2 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้
ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทย หรือเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แล้วแตก่รณี) 
ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

2.3.1 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เป็นบคุคลธรรมดา ให้แสดงใบส าคญัประจ าตวัคนตา่ง
ด้าว หรือหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุตอ่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน  

2.3.2 หนงัสอืรับรองนิติบคุคลนัน้อาจเป็นเอกสารซึง่ออกโดยสว่นราชการของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยูห่รือ
โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนันิติบคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมทัง้ที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ 

2.3.3 เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

ทัง้นีโ้ปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนบาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ มาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยเพื่อ 
ความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุ  2  ชัว่โมง  หรือตัง้แตเ่วลา  7.30  นาฬิกา  

ของวนัท่ี  29  กรกฎาคม  2558  ณ สถานท่ีประชมุ  ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้
4. หลักเกณฑ์การออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

4.1   การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยการนบัคะแนนเสยีงจากหนงัสอืมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียนและ/
หรือจากการสง่บตัรคะแนนจากผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยให้นบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น  ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่  คือ  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  หรืองดออกเสยีง  ไมส่ามารถแบง่
การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น  (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของคสัโตเดยีน)  ซึง่แตง่ตัง้จากผู้ลงทนุตา่งประเทศ
ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
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4.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 
4.2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ 

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถอืว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง  และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสียงของ
ผู้ถอืหุ้น 

4.2.2 หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ  
หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน  หรือในกรณีที่ท่ีมีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจาก
ที่ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

5. ขัน้ตอนการออกเสียงคะแนน 
5.1   ประธานท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระในบตัรลงคะแนน 

5.2   ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงไมเ่ห็นด้วย  หรืองดออกเสยีง  ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องไมเ่ห็นด้วย  หรืองดออกเสยีงใน
บตัร 

ลงคะแนนเสยีง  และแสดงตวั  เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบตัรลงคะแนนและตรวจนบัคะแนนเสยีงด้วยระบบบาร์โค้ด 
5.3   ผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย  หรือไมท่ าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนเสยีง  จะถือวา่อนมุตัิตามที่ประธานฯ  เสนอตอ่ที่ประชมุ  ไมต้่อง

สง่ 
บตัรลงคะแนนเสยีงให้เจ้าหน้าที่  โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงทัง้หมด  เมื่อเสร็จสิน้การประชมุ 

5.4   ประธานท่ีประชมุอาจจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ๆ  หรือแจ้งให้ทราบในวาระ
ถดัไป 

 ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้จดัให้มีพยาน  ซึง่เป็นท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก  หรือผู้สอบบญัชี  เพื่อท าหน้าที่ดแูลและตรวจสอบการนบั
คะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น  เพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส  ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

6. กติกาการนับคะแนนเสียง 
6.1 ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง  และให้ถือเอาเสยีงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติ  เว้นแต่

กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอื่น  ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานฯ  มีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานเป็นผู้ ถือหุ้น 

6.2  บริษัทฯ  ใช้บาร์โค้ดในการนบัคะแนนเสยีง 
6.3 การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  บริษัท ฯ จะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ  เฉพาะที่ออกเสยีงไมเ่ห็น

ด้วยและ 
งดออกเสยีง  แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ  และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะที่บริษัทฯ บนัทกึไว้ลว่งหน้า 

6.4 หากผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะออกจากห้องประชมุโดยออกเสยีงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า  โปรดติดตอ่เจ้าหน้าที่  เว้นแต่
ประสงค์จะ 

ให้ถือวา่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วย 
6.5 การแจ้งผลการลงคะแนนสยีงจะระบคุะแนนเสยีง  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  และบตัรเสยี  โดยในแตล่ะวาระจะใช้ 

จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ 


