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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 8 

 
   
 

 
ข้อบงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น  

 
1. การเรียกประชุม 
หมวดที ่4 ขอ้ 34 
 การประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื 
ณ ทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 
 

หมวดที ่4 ขอ้ 36 
ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ

วาระการประชมุ และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีเ่สนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา พรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนาย
ทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชมุ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุใน
หนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนั 

 
2. การมอบฉันทะ 
หมวด 4 ขอ้ 38 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้การมอบ
ฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบทีน่ายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรอืบุคคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานทีป่ระชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม และ
อย่างน้อยใหม้รีายการดงัต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู่ 
ข. ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค . ครัง้ทีข่องการประชมุทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

3. การด าเนินการประชุม 
หมวดที ่4 ขอ้ 39 

การประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีตใิห้
เปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ  

เมื่อทีป่ระชมุพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุได ้

ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ
เพิม่เตมิไม่เสรจ็ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพจิารณา ใหท้ีป่ระชมุก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป และให้
คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั
ก่อนการประชุม ทัง้นี้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดย
จะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนั 
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หมวดที ่4 ขอ้ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมแีต่ไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 
4. องคป์ระชุม 
หมวดที ่4 ขอ้ 37 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมจี านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิ
หา้ (25) คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้ง่
หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่า เจด็ (7) วนัก่อน วนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไมจ่ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
 
5. การลงคะแนนเสียง 
หมวด 4 ขอ้ 41 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการ

ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 

หมวด 4 ขอ้ 42 
การออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืการอนุมตักิจิการใดๆ ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี้ หรือกรณีอื่น
ตามทีก่ฎหมายจะก าหนดไว ้หรอืในกรณีดงัต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
ค. การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัการมอบหมาย

ใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับคุคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบง่ก าไร
ขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
จ. การเพิม่ทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษิทั หรอืการเลกิบรษิทั 
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ข้อบงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น  

 
1. การเรียกประชุม 
หมวดที ่4 ขอ้ 34 
 การประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื 
ณ ทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 
 

หมวดที ่4 ขอ้ 36 
ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ

วาระการประชมุ และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีเ่สนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา พรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนาย
ทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชมุ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุใน
หนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนั 

 
2. การมอบฉันทะ 
หมวด 4 ขอ้ 38 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้การมอบ
ฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบทีน่ายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรอืบุคคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานทีป่ระชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม และ
อย่างน้อยใหม้รีายการดงัต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู่ 
ข. ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค . ครัง้ทีข่องการประชมุทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

3. การด าเนินการประชุม 
หมวดที ่4 ขอ้ 39 

การประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีตใิห้
เปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ  

เมื่อทีป่ระชมุพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุได ้

ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ
เพิม่เตมิไม่เสรจ็ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพจิารณา ใหท้ีป่ระชมุก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป และให้
คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั
ก่อนการประชุม ทัง้นี้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดย
จะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนั 
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หมวดที ่4 ขอ้ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมแีต่ไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 
4. องคป์ระชุม 
หมวดที ่4 ขอ้ 37 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมจี านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิ
หา้ (25) คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้ง่
หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่า เจด็ (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชุมครัง้หลงันี้ไมจ่ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
 
5. การลงคะแนนเสียง 
หมวด 4 ขอ้ 41 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการ

ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 

หมวด 4 ขอ้ 42 
การออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืการอนุมตักิจิการใดๆ ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี้ หรือกรณีอื่น
ตามทีก่ฎหมายจะก าหนดไว ้หรอืในกรณีดงัต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
ค. การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัการมอบหมาย

ใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับคุคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบง่ก าไร
ขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
จ. การเพิม่ทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษิทั หรอืการเลกิบรษิทั 

 



บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)48
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6. การแต่งตัง้กรรมการ 
หมวด 3 ขอ้ 15 

บรษิทัมคีณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย หา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลอืกตัง้
กรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามทีเ่หน็เหมาะสมดว้ยกไ็ด ้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

 

หมวด 3 ขอ้ 17 
ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ทีต่นถอื 
2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณีที่

เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้  
3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการ

ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง
เท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 

หมวด 3 ขอ้ 18 
ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก 

สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A  

  

  เขยีนที…่……………………………………………………... 
 Made at  

 วนัที…่………….. เดอืน…………….. พ.ศ…………………..- 
 Date             Month               Year  

 (1) ขา้พเจา้…………………………………………. สญัชาต…ิ………………………………………………...…… 

  I/We     Nationality 

อยู่บา้นเลขที…่………………………. ถนน……………………...... ต าบล/แขวง…………………………………………………… 
Residing/ Located at No.  Road   Sub-District 

อ าเภอ/ เขต………………………….. จงัหวดั……………………... รหสัไปรษณีย…์……………………………..………………… 
District    Province   Postal Code 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 Being a shareholder of the Eastern Polymer Group Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม…………………… หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………… ….เสยีง ดงันี้ 
Holding     share which are entitled to cast             votes as follows: 

 หุน้สามญั…………………………… หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………………………………..เสยีง 
   Ordinary share   share in total which are entitled to cast                            votes  

 หุน้บุรมิสทิธ…ิ………………………หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………………………………..เสยีง 
   Preferred share   share in total which are entitled to cast                            votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 I/We wish to appoint  

 1.ชื่อ…………………………………………………………………………. อายุ………………………………………ปี 
   Name        Age            Years 

อยู่บา้นเลขที…่………………………. ถนน……………………….. ต าบล/แขวง……………………………………………………. 
Residing/ Located at No  Road   Sub-District   

อ าเภอ/ เขต………………………….. จงัหวดั…………………….. รหสัไปรษณีย…์……………………………………………….. 
District    Province   Postal Code 

 2.ชื่อ…………………………………………………………………………. อายุ………………………………………ปี 
   Name        Age            Years 

อยู่บา้นเลขที…่………………………. ถนน……………………….. ต าบล/แขวง……………………………………………………. 
Residing/ Located at No  Road   Sub-District   

อ าเภอ/ เขต………………………….. จงัหวดั…………………….. รหสัไปรษณีย…์……………………………………………….. 
District    Province   Postal Code 

 3.ชื่อ…………………………………………………………………………. อายุ………………………………………ปี 
   Name        Age            Years 

อยู่บา้นเลขที…่………………………. ถนน……………………….. ต าบล/แขวง……………………………………………………. 
Residing/ Located at No  Road   Sub-District   

อ าเภอ/ เขต………………………….. จงัหวดั…………………….. รหสัไปรษณีย…์……………………………………………….. 
District    Province   Postal Code 

ปิดอากร 

แสตมป์ 

20 บาท 


