
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 10   

Enclosure No. 10 
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 
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 4.ชื่อ   นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู                       อายุ              67                      ปี 

   Name   Mr. Chaiwat Atsawintarangkul     Age  67          Years 
อยู่บา้นเลขที ่   427/76       ถนน  สาธุประดษิฐ ์              ต าบล/แขวง    ช่องนนทร ี                                     . 
Residing/ Located at No 427/76    Road Sathu Pradit       Sub-District  Chong Nonsi  
อ าเภอ/ เขต  ยานนาวา           จงัหวดั กรุงเทพมหานคร        รหสัไปรษณีย ์   10120                              . 
District Yan Nawa  Province   Bangkok      Postal Code  10120 

 5.ชื่อ   นายธนะชยั สนัตชิยักลู                      อายุ              65                       ปี 
   Name   Mr.Thanachai Santichaikul     Age  65          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 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 วนัที ่24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ฮอลล ์โรงแรม ด ิแอมบาสซาเดอร ์กรุงเทพ 
เลขที ่171 ซอยสขุมุวทิ 11 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 
July 2019 at 09:00 a.m. at Convention Hall ,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. 
 
 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  

                  (                                             ) 
 
หมายเหต/ุ Remark: 

 ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 

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 votes.  
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