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คาํชี�แจง  เรื�อง การมอบฉันทะ  การลงทะเบียน  เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ 

ผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน                             

บริษทั  อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊  จาํกดั (มหาชน) 

 
 เน่ืองด้วยบรษิทัฯ ไดจ้ัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป  2563  ในวันที่  23  กรกฎาคม  2563  เวลา  9:00 น. 
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ถนนสุขมุวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยบรษิัทฯ จะดําเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบบารโค้ด  ดังนั้น เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 
เปนไปด้วยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผู้ถือหุน้ บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร  และ
หลักฐานแสดงความเปนผูถ้ือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้ารวมประชมุเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติตอไป บริษทัฯ จึงขอ
ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้ 
 
1. การมอบฉันทะ 

1.1 หนังสือมอบฉันทะ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชยได้มีประกาศ เรื่อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ไว้  
3 แบบ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบให้แกผู้ถือหุ้นที่ไมสามารถเข้ารวมประชุมได้ด้วยตนเอง 
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน 
ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชมุฉบบันี้ (ส่ิงที่สงมาด้วย 10) ดังนี ้
-   แบบ ก  เปนแบบหนังสือมอบฉนัทะทั่วไป ซึง่เปนแบบที่งายไมซับซ้อน 
-  แบบ ข  เปนแบบหนังสือมอบฉนัทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่ตอ้งการมอบฉันทะไวช้ัดเจนและตายตวั 
-  แบบ ค  เปนแบบหนังสือมอบฉนัทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเปนผู้ลงทุนตางประเทศ และแตงตัง้ให้คัสโตเดียนใน

ประเทศไทยเปนผู้รบัฝากและดแูลหุ้น 
ทั้งนี้ ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิม่เติม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉนัทะดังกลาวได้ที่  
http://www.epg.co.th 

1.2 วิธีการมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นที่ไมสามารถเข้ารวมประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโ้ดยดําเนินการ  ดังนี้ 
1.2.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างตน้แบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดียวเท่านั�น ดังนี ้

1.2.1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทานั้น   
1.2.1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อตามสมุดทะเบียนเปนผู้ลงทุนตางประเทศและแตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย

เปนผู้รับฝาก และดูแลหุ้น จะเลอืกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบก. 
หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค.) 

1.2.2 มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึง่ตามความประสงคของผูถ้ือหุ้น โดยกาเครื่องหมายและระบชุื่อพร้อม
รายละเอียดของบุคคลที่ผูถ้ือหุ้นประสงคจะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เปนผู้รับมอบฉันทะใน
การเข้ารวมประชมุดังกลาว 
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1.2.3 ปดอากรแสตมปจํานวน 20  บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้
ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทัง้นี้ บริษทัฯ ได้อํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแ้ก่ผู้รับ
มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได ้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจํานวน
ที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เปนคัสโตเดียน ที่ผู้ถือหุ้นซึง่เปนผู้ลงทุนตา่งประเทศและถูกแตง่ตั้งให้เปนผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ค 
 

2. เอกสารที�ผูเ้ขา้รว่มประชมุต้องแสดงก่อนเข้ารว่มประชุม 

2.1 บุคคลธรรมดา 

2.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยังไมห่มดอายุ เชน่  
  บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมกีารเปล่ียนชื่อ-
  นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

2.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง

ลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ทีย่ังไม่หมดอายขุองผูม้อบฉันทะ และผูม้อบฉันทะได้ลงชื่อรับรอง

สําเนาถูกต้อง  
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ทีย่ังไม่หมดอายขุองผู้รับมอบฉันทะ และผู้รบัมอบฉันทะได้ลงชื่อ

รับรองสําเนาถูกต้อง ทั้งนี้ผู้รบัมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน 
 ทั้งนี้ โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนที่มบีารโค้ดที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชมุฉบับนี้ (ส่ิงทีส่่งมาด้วย หมายเลข 1) 
มาในวันประชมุผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

2.2  นิติบุคคล 

2.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไม่เกิน 6 เดือนกอ่นวัน

ประชุมผูถ้ือหุ้น ซึ่งรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมขี้อความแสดงให้เห็นว่า
ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผู้ถือหุ้น 

- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ทีย่ังไม่หมดอายขุองผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ่งเปนผู้มอบ
ฉันทะและลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 

- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ทีย่ังไม่หมดอายขุองผู้รับมอบฉันทะ  และผู้รับมอบฉันทะไดล้งชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้อง ทั้งนี้ผู้รบัมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ 
ณ จุดลงทะเบียน 
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มาในวันประชมุผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

2.2  นิติบุคคล 

2.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไม่เกิน 6 เดือนกอ่นวัน

ประชุมผูถ้ือหุ้น ซึ่งรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมขี้อความแสดงให้เห็นว่า
ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผู้ถือหุ้น 

- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ทีย่ังไม่หมดอายขุองผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ่งเปนผู้มอบ
ฉันทะและลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 

- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ทีย่ังไม่หมดอายขุองผู้รับมอบฉันทะ  และผู้รับมอบฉันทะไดล้งชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้อง ทั้งนี้ผู้รบัมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ 
ณ จุดลงทะเบียน 
 
 

 
 

ส่ิงที่สงมาด้วย หมายเลข 8 

2.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เปนผู้ลงทุนตางประเทศ และแตงตัง้ให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเปนผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
2.2.2.1 ให้เตรยีมเอกสาร  และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง 
2.2.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เปนผู้ลงทุนตางประเทศมอบให้คัสโตเดียนเปนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ต้องสงหลักฐานดังตอไปนี้เพิม่เติม 
- หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ือหุ้นที่เปนผู้ลงทุนตางประเทศให้คัสโตเดียน เปนผู้ดําเนินการ

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
- หนังสือยืนยันวาผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

คัสโตเดียน ทั้งนี้เอกสารทีต่้นฉบับเปนภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาไทยแนบมา
พร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถกูต้องของคําแปล 

2.3 บุคคลธรรมดาซึ�งมิได้มีสญัชาติไทยหรอืนิติบุคคลที�จดัตั �งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้นําความกรณีผู้ถือหุ้นที่เปนบคุคลธรรมดา ข้อ 2.1 และกรณีผูถ้ือหุ้นที่เปนนิติบคุคล ข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับ 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้ารวมประชมุซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบคุคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ (แล้วแตกรณี) 
ภายใต้บังคับดงัตอไปนี ้

2.2.3 ผู้ถือหุ้นหรือผูแ้ทนนิตบิุคคลหรอืผู้รับมอบฉันทะที่เปนบุคคลธรรมดา ให้แสดงใบสําคัญประจําตวัคนตางด้าว 
หรือหนังสือเดินทางทีย่ังไมหมดอายุ ตอเจ้าหน้าที่ลงทะเบยีน  

2.2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเปนนิติบุคคลให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลซึ่งออกโดยสวนราชการของประเทศที่
นิติบุคคลน้ันตั้งอยูหรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิตบิุคคนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุคล และเงื่อนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ รวมทัง้ที่ตั้งของ
สํานักงานใหญ และหนงัสือรับรองดังกลาวจะต้องผานการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ
หนวยงานราชการทีม่ีอํานาจไมเกิน 12 เดือนกอนวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําป  

2.2.5 เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเปนภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผูแ้ทนนิติ
บุคคลน้ันรับรองความถูกต้องของคําแปล 

ทั้งนี้โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบยีนบารโค้ดทีแ่นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชมุฉบบันี้ (ส่ิงที่สงมาด้วย หมายเลข 1) มาใน
วันประชมุผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผูถ้ือหุ้น 
 

3. การลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุ 

บริษัทฯ จะเร่ิมรบัลงทะเบียนการเข้ารวมประชมุสามัญผูถ้ือหุ้นกอนเริ่มการประชุม 1.30 ชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 7:30 
นาฬิกา ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ประชมุ ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมฉบับนี ้
 

4. หลกัเกณฑก์ารออกเสียงคะแนนในที�ประชมุผูถ้ือหุ้น 

4.1 การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทาํโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉนัทะเมือ่ลงทะเบียนและ/หรือจาก
การสงบัตรคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชมุผู้ถือหุ้นโดยให้นับหนึง่เสียงตอหนึง่หุ้น  ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้อง
ออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  คือ  เห็นด้วย  ไมเห็นด้วย  หรืองดออกเสียง  ไมสามารถแบงการออกเสียง
ลงคะแนนเปนบางสวน  (เว้นแตเปนการออกเสียงของคัสโตเดียน)  ซึ่งแตงตัง้จากผู้ลงทุนตางประเทศตามหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. 
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4.2 ในกรณีมอบฉันทะ 
4.2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถกูต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถ้อืหุ้น 

4.2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 
 

5. ขั �นตอนการออกเสียงคะแนน 

5.1 ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนน 

5.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใหท้ําเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน
บัตรลงคะแนนเสียง และแสดงตวั เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบตัรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงดว้ยระบบบารโค้ด 

5.3 ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไมท่ําเครื่องหมายในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนมุัติตามทีป่ระธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่
ต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจา้หน้าที่ โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 

5.4 ประธานที่ประชุมอาจจะแจง้ผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระน้ันๆ หรือแจง้ให้ทราบในวาระ
ถัดไป 

ทั้งนี้ บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีพยาน ซึ่งเปนที่ปรึกษากฎหมายภายนอก หรือผู้สอบบัญชี เพื่อทําหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเปนไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 
 

6. กติกาการนับคะแนนเสียง 

6.1 ให้นับหนึ่งหุ้นเปนหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเปนมติ เว้นแต่
กฎหมายกําหนดเปนอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง 

6.2  บริษัทฯ ใช้บารโค้ดในการนับคะแนนเสียง 
6.3 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บรษิัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทีป่ระชมุ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็น

ด้วยและงดออกเสียง แล้วนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุ และผู้ถอืหุ้นที่มอบฉันทะที่
บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหนา้ 

6.4 หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงคจะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดตดิต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่
ประสงคจะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย 

6.5 การแจ้งผลการลงคะแนนสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใช ้
 จํานวนหุ้นของผู้เข้าประชมุล่าสุด 
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