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ช่ือ    นำยกฤษณ์ ชชัวำลวงศ์ 
ต ำแหน่งหน้ำท่ีในบริษทั   หุ้นส่วนส ำนักงำน 
ระยะเวลำท่ีท ำงำนกบับริษทั   22 ปี 
อำยุ     51 ปี 
สญัชำติ     ไทย 
ประวติักำรศึกษำ   
สถาบนัการศกึษา:   มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ปรญิญาและสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา:  บรหิารธุรกจิบณัทติ สาขา บญัช ี
สถาบนัการศกึษา:   มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ปรญิญาและสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา: วทิยาศาสตรม์หาบณัทติ สาขา คอมพวิเตอรแ์ละวศิวกรรมการจดัการ 
 

คณุวฒิุและสมำชิกภำพในองคก์รวิชำชีพ 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย 
 สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ี
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีส ำคญั 
มปีระสบการณ์ในการท างานตรวจสอบบญัชเีป็นเวลา 27 ปี งานในความรบัผดิชอบทีผ่่านมาเกีย่วกบัการตรวจสอบงบการเงนิ
ของบรษิทัในประเทศและบรษิทัต่างชาตทิีป่ระกอบธุรกจิต่างๆในประเทศไทย รวมทัง้บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 
 

ประสบกำรณ์โดยสรปุ  
พ.ศ.2556 – ปจัจบุนั  หุน้สว่นสายงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
พ.ศ.2547 – พ.ศ.2556  ผูอ้ านวยการแผนกตรวจสอบบญัช ีบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
พ.ศ.2540 – พ.ศ.2547  ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบบญัช ีบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 

งำนในควำมรบัผิดชอบท่ีส ำคญั 
 บรษิทั ทวี ีไดเรค็ จ ากดั (มหาชน)  บรษิทั ยแูทคไทย จ ากดั 
 กลุ่มบรษิทั อเิลคโทรลกัซ ์ประเทศไทย จ ากดั  บรษิทั จอรจ์ เจนเซน (ประเทศไทย) จ ากดั 
 กลุ่มบรษิทั ไซม ์ดารบ์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั  บรษิทั โนโว นอรด์สิค ์ฟารม์า (ประเทศไทย) จ ากดั 
 กลุ่มบรษิทั น ้าตาลมติรผล จ ากดั  บรษิทั ลุกซ์ รอยลั (ประเทศไทย) จ ากดั 
 บรษิทั แมก็ซสิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั  บรษิทั คากะ อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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ค ำช้ีแจง  เรื่อง กำรมอบฉันทะ  กำรลงทะเบียน  เอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้น หรือ 

ผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน                             
บริษทั  อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊  จ ำกดั (มหำชน) 

 
 เน่ืองดว้ยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  2562  ในวนัที ่ 24  กรกฎาคม  2562  เวลา  9:00 น. 
ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ฮอลล ์โรงแรม ด ิแอมบาสซาเดอร ์กรุงเทพฯ เลขที ่171 ถนนสขุมุวทิ ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพฯ 10110 โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการลงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คด้  ดงันัน้ เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จงึเหน็ควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสาร  และ
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัต่ิอไป บรษิทัฯ จงึขอ
ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบดงันี้ 
 
1. กำรมอบฉันทะ 

1.1 หนังสือมอบฉันทะ 
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดม้ปีระกาศ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 ไว ้ 
3 แบบ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง 
สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทนหรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทน 
ซึง่บรษิทัฯ ไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุฉบบันี้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10) ดงันี้ 
-   แบบ ก  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบทีง่่ายไมซ่บัซอ้น 
-  แบบ ข  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีต่อ้งการมอบฉนัทะไวช้ดัเจนและตายตวั 
-  แบบ ค  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
ทัง้นี้ ในกรณีตอ้งการหนงัสอืมอบฉนัทะเพิม่เตมิ ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวไดท้ี ่ 
http://www.epg.co.th 

1.2 วิธีกำรมอบฉันทะ 
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ  ดงันี้ 

1.2.1 เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่ำนัน้ ดงันี้ 
1.2.1.1 ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้   
1.2.1.2 ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฎชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝาก และดแูลหุน้ จะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบก. 
หรอืแบบ ข. หรอื แบบ ค.) 

1.2.2 มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ โดยกาเครื่องหมายและระบชุื่อพรอ้ม
รายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ โดยเลอืกเพยีงบุคคลเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะใน
การเขา้ร่วมประชมุดงักล่าว 
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1.2.3 ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20  บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัที ่ณ วนัทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อให้
ถูกตอ้งและมผีลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บั
มอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสยีงได ้และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางสว่นซึง่น้อยกว่าจ านวน
ทีต่นถอือยู่ได ้เวน้แต่เป็นคสัโตเดยีน ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและถูกแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอื
มอบฉนัทะ แบบ ค 
 

2. เอกสำรท่ีผูเ้ขำ้รว่มประชมุต้องแสดงก่อนเข้ำรว่มประชุม 
2.1 บุคคลธรรมดำ 

2.1.1 กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไมห่มดอายุ เชน่  
  บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง และหากมกีารเปลีย่นชื่อ-
  นามสกุลใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2.1.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 
- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรอืแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
- ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายขุองผูม้อบฉนัทะ และผูม้อบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง  
- ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งชื่อ

รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นี้ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกให ้ณ จุดลงทะเบยีน 
 ทัง้นี้ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คด้ทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุฉบบันี้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 1) 
มาในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุ้น 

2.2  นิติบุคคล 
2.2.1 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรอื แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง
ลายมอืชื่อของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่า
ผูแ้ทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

- ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายขุองผูแ้ทนนิตบิุคคล(กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบ
ฉนัทะและลงชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

- ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ  และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นี้ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ 
ณ จุดลงทะเบยีน 
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1.2.3 ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20  บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัที ่ณ วนัทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อให้
ถูกตอ้งและมผีลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บั
มอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสยีงได ้และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางสว่นซึง่น้อยกว่าจ านวน
ทีต่นถอือยู่ได ้เวน้แต่เป็นคสัโตเดยีน ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและถูกแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอื
มอบฉนัทะ แบบ ค 
 

2. เอกสำรท่ีผูเ้ขำ้รว่มประชมุต้องแสดงก่อนเข้ำรว่มประชุม 
2.1 บุคคลธรรมดำ 

2.1.1 กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไมห่มดอายุ เชน่  
  บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง และหากมกีารเปลีย่นชื่อ-
  นามสกุลใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2.1.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 
- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรอืแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
- ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายขุองผูม้อบฉนัทะ และผูม้อบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง  
- ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งชื่อ

รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นี้ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกให ้ณ จุดลงทะเบยีน 
 ทัง้นี้ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คด้ทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุฉบบันี้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 1) 
มาในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุ้น 

2.2  นิติบุคคล 
2.2.1 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรอื แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง
ลายมอืชื่อของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่า
ผูแ้ทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

- ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายขุองผูแ้ทนนิตบิุคคล(กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบ
ฉนัทะและลงชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

- ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ  และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นี้ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ 
ณ จุดลงทะเบยีน 
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2.2.2 กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
2.2.2.1 ใหเ้ตรยีมเอกสาร  และแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล โดยผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใชห้นงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ก หรอื แบบ ข หรอื แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง 
2.2.2.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบใหค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน

ตอ้งสง่หลกัฐานดงัต่อไปนี้เพิม่เตมิ 
- หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศใหค้สัโตเดยีน เป็นผูด้ าเนินการ

ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
- หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 

คสัโตเดยีน ทัง้นี้เอกสารทีต่น้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาไทยแนบมา
พรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

2.3 บุคคลธรรมดำซ่ึงมิได้มีสญัชำติไทยหรอืนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
ใหน้ าความกรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา ขอ้ 2.1 และกรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิคุคล ขอ้ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบั 
ผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ขา้ร่วมประชมุซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทย หรอืเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แลว้แต่กรณี) 
ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนี้ 

2.2.3 ผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลหรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา ใหแ้สดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว 
หรอืหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ ต่อเจา้หน้าทีล่งทะเบยีน  

2.2.4 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลใหแ้นบส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิคุคลซึง่ออกโดยสว่นราชการของประเทศที่
นิตบิุคคลนัน้ตัง้อยูห่รอืโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคนัน้กไ็ด ้ทัง้นี้ จะตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อนิตบิุคคล ผูม้ี
อ านาจลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิคุคล และเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมอืชื่อ รวมทัง้ทีต่ัง้ของ
ส านกังานใหญ่ และหนงัสอืรบัรองดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรบัรองจากโนตารพีบัลคิ (Notary Public) หรอื
หน่วยงานราชการทีม่อี านาจไม่เกนิ 12 เดอืนก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

2.2.5 เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติ
บุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 

ทัง้นี้โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนบารโ์คด้ทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุฉบบันี้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 1) มาใน
วนัประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ 
 

3. กำรลงทะเบียนเข้ำรว่มประชมุ 
บรษิทัฯ จะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้กอ่นเริม่การประชุม 1.30 ชัว่โมง หรอืตัง้แต่เวลา 7:30 
นาฬกิา ของวนัที ่24 กรกฎาคม 2562 ณ สถานทีป่ระชุม ตามแผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชุมผูถ้อืหุน้ทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอื
เชญิประชุมฉบบันี้ 
 

4. หลกัเกณฑก์ำรออกเสียงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น 
4.1 การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยการนบัคะแนนเสยีงจากหนงัสอืมอบฉนัทะเมือ่ลงทะเบยีนและ/หรอืจาก

การสง่บตัรคะแนนจากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้โดยใหน้บัหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้  ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้ง
ออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง  คอื  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  หรอืงดออกเสยีง  ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น  (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของคสัโตเดยีน)  ซึง่แต่งตัง้จากผูล้งทุนต่างประเทศตามหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ค. 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 55
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4.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 
4.2.1 ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเท่านัน้ กำร

ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

4.2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุไวไ้ม่
ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากทีร่ะบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ
รวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 
 

5. ขัน้ตอนกำรออกเสียงคะแนน 
5.1 ประธานทีป่ระชุมขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระในบตัรลงคะแนน 
5.2 ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหท้ าเครื่องหมายลงในช่องไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงใน

บตัรลงคะแนนเสยีง และแสดงตวั เพื่อใหเ้จา้หน้าทีร่บับตัรลงคะแนนและตรวจนบัคะแนนเสยีงดว้ยระบบบารโ์คด้ 
5.3 ผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ดว้ย หรอืไม่ท าเครื่องหมายในบตัรลงคะแนนเสยีง จะถอืว่าอนุมตัติามทีป่ระธานฯ เสนอต่อทีป่ระชุม ไม่

ตอ้งสง่บตัรลงคะแนนเสยีงใหเ้จา้หน้าที ่โดยจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทัง้หมด เมื่อเสรจ็สิน้การประชุม 
5.4 ประธานทีป่ระชุมอาจจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้วาระนัน้ๆ หรอืแจง้ใหท้ราบในวาระ

ถดัไป 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้พียาน ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมายภายนอก หรอืผูส้อบบญัช ีเพื่อท าหน้าทีด่แูลและตรวจสอบการ

นบัคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
 

6. กติกำกำรนับคะแนนเสียง 
6.1 ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง และใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมต ิเวน้แต่

กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานฯ มเีสยีงชีข้าดอกีเสยีงหนึ่ง 
6.2  บรษิทัฯ ใชบ้ารโ์คด้ในการนบัคะแนนเสยีง 
6.3 การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุ เฉพาะทีอ่อกเสยีงไม่เหน็

ดว้ยและงดออกเสยีง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะที่
บรษิทัฯ บนัทกึไวล่้วงหน้า 

6.4 หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะออกจากหอ้งประชุมโดยออกเสยีงลงคะแนนไวล่้วงหน้า โปรดตดิต่อเจา้หน้าที ่เวน้แต่
ประสงคจ์ะใหถ้อืว่าออกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ย 

6.5 การแจง้ผลการลงคะแนนสยีงจะระบุคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี โดยในแต่ละวาระจะใช ้
 จ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุล่าสดุ 
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