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วาระที…่…… เรื่อง.เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ).  
Agenda           Re: 

ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove  Abstain 

 
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................. 
Name of Director 

เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove  Abstain 

 
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................. 
Name of Director 

เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove  Abstain 

 

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................. 
Name of Director 

เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove  Abstain 

 
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove  Abstain 

 
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove  Abstain 

 
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove  Abstain 

 

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................. 
Name of Director 

เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve    Disapprove  Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C 

  

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

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

 (1) ขา้พเจา้…………………………………………. สญัชาต…ิ………………………………………………...…… 
  I/We     Nationality 

ส านกังานตัง้อยู่เลขที…่………………………. ถนน………….......ต าบล/แขวง…………………………………………………… 
Located at No.    Road  Sub-District 

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

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั……………………………………………………………….                                                                        
in our capacity as the custodian for 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                   หุน้ 
being a shareholder of the Eastern Polymer Group Public Company Limited holding                                     shares in total which are  

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                  เสยีง ดงันี้ 
entitled to cast                                                vote  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 

(2) 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 
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 4.ชื่อ   นายธนะชยั สนัตชิยักลู                      อายุ              63                       ปี 
   Name   Mr.Thanachai Santichaikul    Age  63          Years 

อยู่บา้นเลขที ่46 ซอยพฒันาการ 65 แยก 1   ถนน………..… ต าบล/แขวง       ประเวศ                   . 
Residing/ Located at No. 46 Soi Phattanakan Junction 1   Road  Sub-District Prawet   

อ าเภอ/ เขต  ประเวศ               จงัหวดั กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์   10250                               . 
District  Prawet  Province  Bangkok  Postal Code  10250 

 5.ชื่อ   นายพนัธุช์ยั วฒันชยั                       อายุ              65                       ปี 
   Name   Mr.Thanachai Santichaikul     Age  65          Years 

อยู่บา้นเลขที ่13 ซอย 55 แยก 4      ถนน  โชคชยั 4               ต าบล/แขวง    ลาดพรา้ว                                        . 
Residing/ Located at No 13 Soi 55 Junction 4   Road Chokchai 4 Sub-District  Ladprao  

อ าเภอ/ เขต  ลาดพรา้ว           จงัหวดั กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์   10230                               . 
District    Province   Bangkok  Postal Code  10230 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 วนัพฤหสับดทีี ่27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม ด ิแอมบาสซาเดอร ์กรุงเทพ เลขที ่171 
ซอยสขุมุวทิ 11 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ื่นดว้ย 
any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 

Thursday, July 27, 2017 at 09.00 a.m. at The Ambassador Hotel Bangkok, 171 Sukhumvit Soi 11, Sukhumvit Road, KhlongToei Nuea, 

Wattana, Bangkok 10110 Thailand or such other date, time, and place as may be adjourned. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
        We authorize our Proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:  

มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
       The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy. 

มอบฉนัทะบางสว่น คอื 
The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:  

หุน้สามญั                                                   หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้                             เสยีง  
 Ordinary share                                                  share in total, which are entitled to cast                                   votes  

              หุน้บุรมิสทิธ ิ                                             หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้                            เสยีง  
               Preferred share                                                 share in total, which are entitled to cast                                   votes 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด                                         เสยีง                                                    
Total                                                                                     votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
        We authorise our proxy to cast the votes on our behalf at the above meeting in the following manner: 

วาระท่ี 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 
Agenda  No.1 To certify the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders 

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
                       (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

      (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
            Approve            vote      Disapprove              vote                   Abstain                     vote  
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วาระท่ี 2  พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 
Agenda  No.2 To acknowledge the Company’s operating result for the fiscal year ended as at 31 March 2017 

วาระท่ี 3  พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 

Agenda  No.3 To consider and approve the audited consolidated financial statements in respect of the fiscal year ended as at 31 
March 2017 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
                      (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
            Approve            vote      Disapprove              vote       Abstain                     vote  

วาระท่ี 4 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรสว่นหน่ึงเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปนัผลส าหรบั
ผลด าเนินงานส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 

Agenda  No.4 To consider and approve the appropriation of profit as legal reserve and the dividend payment derived from the 

operating result in respect of the fiscal year ended as at 31 March 2017 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
                      (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
            Approve            vote      Disapprove              vote       Abstain                     vote  

วาระท่ี 5  พจิารณาและอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
Agenda  No.5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
                      (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

            
           การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

               Appointment of all directors  

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
             Approve            vote      Disapprove              vote       Abstain                     vote  

           การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
             Appointment of any director(s) 

           ชื่อกรรมการ นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู              
             Name of Director: Mr. Chaiwat Atsawintarangkun 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
             Approve            vote       Disapprove              vote       Abstain                     vote  

  ชื่อกรรมการ นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์              
   Name of Director: Mr. Pawat Vitoorapakorn 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
             Approve            vote       Disapprove              vote       Abstain                     vote        
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 4.ชื่อ   นายธนะชยั สนัตชิยักลู                      อายุ              63                       ปี 
   Name   Mr.Thanachai Santichaikul    Age  63          Years 

อยู่บา้นเลขที ่46 ซอยพฒันาการ 65 แยก 1   ถนน………..… ต าบล/แขวง       ประเวศ                   . 
Residing/ Located at No. 46 Soi Phattanakan Junction 1   Road  Sub-District Prawet   

อ าเภอ/ เขต  ประเวศ               จงัหวดั กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์   10250                               . 
District  Prawet  Province  Bangkok  Postal Code  10250 

 5.ชื่อ   นายพนัธุช์ยั วฒันชยั                       อายุ              65                       ปี 
   Name   Mr.Thanachai Santichaikul     Age  65          Years 

อยู่บา้นเลขที ่13 ซอย 55 แยก 4      ถนน  โชคชยั 4               ต าบล/แขวง    ลาดพรา้ว                                        . 
Residing/ Located at No 13 Soi 55 Junction 4   Road Chokchai 4 Sub-District  Ladprao  

อ าเภอ/ เขต  ลาดพรา้ว           จงัหวดั กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์   10230                               . 
District    Province   Bangkok  Postal Code  10230 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 วนัพฤหสับดทีี ่27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม ด ิแอมบาสซาเดอร ์กรุงเทพ เลขที ่171 
ซอยสขุมุวทิ 11 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ื่นดว้ย 
any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 

Thursday, July 27, 2017 at 09.00 a.m. at The Ambassador Hotel Bangkok, 171 Sukhumvit Soi 11, Sukhumvit Road, KhlongToei Nuea, 

Wattana, Bangkok 10110 Thailand or such other date, time, and place as may be adjourned. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
        We authorize our Proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:  

มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
       The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy. 

มอบฉนัทะบางสว่น คอื 
The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:  

หุน้สามญั                                                   หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้                             เสยีง  
 Ordinary share                                                  share in total, which are entitled to cast                                   votes  

              หุน้บุรมิสทิธ ิ                                             หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้                            เสยีง  
               Preferred share                                                 share in total, which are entitled to cast                                   votes 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด                                         เสยีง                                                    
Total                                                                                     votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
        We authorise our proxy to cast the votes on our behalf at the above meeting in the following manner: 

วาระท่ี 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 
Agenda  No.1 To certify the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders 

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
                       (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

      (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
            Approve            vote      Disapprove              vote                   Abstain                     vote  
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วาระท่ี 2  พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 
Agenda  No.2 To acknowledge the Company’s operating result for the fiscal year ended as at 31 March 2017 

วาระท่ี 3  พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 

Agenda  No.3 To consider and approve the audited consolidated financial statements in respect of the fiscal year ended as at 31 
March 2017 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
                      (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
            Approve            vote      Disapprove              vote       Abstain                     vote  

วาระท่ี 4 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรสว่นหน่ึงเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปนัผลส าหรบั
ผลด าเนินงานส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 

Agenda  No.4 To consider and approve the appropriation of profit as legal reserve and the dividend payment derived from the 

operating result in respect of the fiscal year ended as at 31 March 2017 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
                      (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
            Approve            vote      Disapprove              vote       Abstain                     vote  

วาระท่ี 5  พจิารณาและอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
Agenda  No.5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
                      (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

            
           การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

               Appointment of all directors  

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
             Approve            vote      Disapprove              vote       Abstain                     vote  

           การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
             Appointment of any director(s) 

           ชื่อกรรมการ นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู              
             Name of Director: Mr. Chaiwat Atsawintarangkun 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
             Approve            vote       Disapprove              vote       Abstain                     vote  

  ชื่อกรรมการ นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์              
   Name of Director: Mr. Pawat Vitoorapakorn 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
             Approve            vote       Disapprove              vote       Abstain                     vote        
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  ชื่อกรรมการ นายเอกวฒัน์   วทิรูปกรณ์            -  
  Name of Director : Mr. Ekawat Vitoorapakorn 

          เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
            Approve           vote       Disapprove              vote       Abstain                     vote  

วาระท่ี 6  พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda  No.6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
                     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
            (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
                                         Approve            vote       Disapprove              vote       Abstain                     vote 

วาระท่ี 7  พจิารณาและอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี 

Agenda  No.7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditor’s remuneration 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
                (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
            (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
                                         Approve            vote      Disapprove              vote       Abstain                     vote 

วาระท่ี 8  พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้วงเงนิไม่เกนิ 2,000,000,000 บาท  

Agenda No.8 To consider and approve the issuance and offering of debentures of not exceeding 2,000,000,000 Baht 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
                     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
            (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
                                         Approve            vote      Disapprove              vote       Abstain                     vote 

วาระท่ี 9  พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
Agenda  No.9 Other business (if any) 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร  
                     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
            (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
                                         Approve            vote      Disapprove              vote       Abstain                     vote  

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

If the vote which the Proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes 

are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as shareholder. 
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(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืใน
กรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร    

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on 

any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast 

the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 
 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any act or performance caused by the Proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects. 

 
 ลงชื่อ/Signed                                            ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 

       (                                           )                      

 ลงชื่อ/Signed                                            ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 

          (                                            )                

 ลงชื่อ/Signed                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 

          (                                            )                        
                                            ลงชื่อ/Signed                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy  

                  (                                             ) 
 

หมายเหตุ/Remark: 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

This Form C is used only if the Shareholders whose name is in the shareholders’ register is an offshore investor who appoints a local 

custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody. 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 

The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:  

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

The power of attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on 

the shareholder’s behalf: and  

(2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several 

portions and granted to more than one proxy in order to divide the vote 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 
5. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorisation in the 

Attachment to Proxy Form C.  
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  ชื่อกรรมการ นายเอกวฒัน์   วทิรูปกรณ์            -  
  Name of Director : Mr. Ekawat Vitoorapakorn 

          เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
            Approve           vote       Disapprove              vote       Abstain                     vote  

วาระท่ี 6  พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda  No.6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
                     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
            (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
                                         Approve            vote       Disapprove              vote       Abstain                     vote 

วาระท่ี 7  พจิารณาและอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี 

Agenda  No.7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditor’s remuneration 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
                (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
            (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
                                         Approve            vote      Disapprove              vote       Abstain                     vote 

วาระท่ี 8  พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้วงเงนิไม่เกนิ 2,000,000,000 บาท  

Agenda No.8 To consider and approve the issuance and offering of debentures of not exceeding 2,000,000,000 Baht 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
                     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
            (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
                                         Approve            vote      Disapprove              vote       Abstain                     vote 

วาระท่ี 9  พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
Agenda  No.9 Other business (if any) 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร  
                     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
            (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

           เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง งดออกเสยีง               เสยีง 
                                         Approve            vote      Disapprove              vote       Abstain                     vote  

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

If the vote which the Proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes 

are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as shareholder. 
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(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืใน
กรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร    

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on 

any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast 

the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 
 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any act or performance caused by the Proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects. 

 
 ลงชื่อ/Signed                                            ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 

       (                                           )                      

 ลงชื่อ/Signed                                            ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 

          (                                            )                

 ลงชื่อ/Signed                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 

          (                                            )                        
                                            ลงชื่อ/Signed                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy  

                  (                                             ) 
 

หมายเหตุ/Remark: 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

This Form C is used only if the Shareholders whose name is in the shareholders’ register is an offshore investor who appoints a local 

custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody. 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 

The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:  

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

The power of attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on 

the shareholder’s behalf: and  

(2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several 

portions and granted to more than one proxy in order to divide the vote 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 
5. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorisation in the 

Attachment to Proxy Form C.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ATTACHMENT TO PROXY FORM C 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of The Eastern Polymer Group Public Company Limited 

 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 วนัพฤหสับดทีี ่27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม ด ิแอมบาสซาเดอร ์

กรุงเทพ เลขที ่171 ซอยสขุมุวทิ 11 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

For the 2017 Annual  General Meeting of  Shareholders  to be held on Thursday, July 27, 2017 at 09.00 a.m. at The 

Ambassador  Hotel  Bangkok, 171 Sukhumvit  Soi 11, Sukhumvit Road, KhlongToei  Nuea, Wattana, Bangkok 10110  Thailand  or such 

other date, time and place as may be adjoured. 

 
วาระที…่…… เรื่อง............................................................................................................................. .............  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote      Disapprove              vote       Abstain                     vote  

วาระที…่…… เรื่อง..........................................................................................................................................  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote            Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

วาระที…่…… เรื่อง............................................................................................................................. .............  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  
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วาระที…่…… เรื่อง.เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ).  
Agenda           Re: 

ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote            Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

 
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................. 
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

 
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

 
ชื่อกรรมการ .............................................................................................. ................ 
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

 
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

 
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

 
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................. 
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

 
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ATTACHMENT TO PROXY FORM C 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of The Eastern Polymer Group Public Company Limited 

 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 วนัพฤหสับดทีี ่27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม ด ิแอมบาสซาเดอร ์

กรุงเทพ เลขที ่171 ซอยสขุมุวทิ 11 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

For the 2017 Annual  General Meeting of  Shareholders  to be held on Thursday, July 27, 2017 at 09.00 a.m. at The 

Ambassador  Hotel  Bangkok, 171 Sukhumvit  Soi 11, Sukhumvit Road, KhlongToei  Nuea, Wattana, Bangkok 10110  Thailand  or such 

other date, time and place as may be adjoured. 

 
วาระที…่…… เรื่อง............................................................................................................................. .............  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote      Disapprove              vote       Abstain                     vote  

วาระที…่…… เรื่อง..........................................................................................................................................  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote            Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

วาระที…่…… เรื่อง............................................................................................................................. .............  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  
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วาระที…่…… เรื่อง.เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ).  
Agenda           Re: 

ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote            Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

 
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................. 
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

 
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

 
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................. 
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

 
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

 
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

 
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................. 
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

 
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เหน็ดว้ย              เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย               เสยีง   งดออกเสยีง               เสยีง 
Approve            vote           Disapprove              vote                 Abstain                     vote  

 


