
 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย หมายเลข  8   -   
Attachment  No.   8   -  

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A  

 เขียนท่ี                                                                - 
                                                                                                                              Written at  
 
                                                                                                                             วนัท่ี             เดือน                     พ.ศ                   -                                                                                                                           
                                                                                                                             Date             Month                   Year  

 
 (1) ขา้พเจา้                                                                                      สญัชาติ                                                                     -                                                                                

                     I/We                                                                                           Nationality                                   
อยูบ่า้นเลขท่ี                              ถนน                                                             ต าบล/ แขวง                                                             -                                       
With address at                         Road                                                             Sub-District                                             
อ าเภอ/ เขต                                                 จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์                                                         -        
District                                                        Province                                      Postal Code 
 
   (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

      Being a shareholder of the Eastern Polymer Group Public Company Limited 
   

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม                                    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                            เสียง ดงัน้ี  
 Holding the total amount of                                    share with the voting rights of                                             votes as follows:                                    

หุน้สามญั                                                   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                     เสียง  
               Ordinary share                                           share with the voting rights of                                                                 vote  
              หุน้บุริมสิทธิ                                              หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                     เสียง  
               Preferred share                                          share with the voting rights of                                                                 vote 
    
  (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
                     Do hereby appoint following persons:  

 1.ช่ือ                                                                                                                                    อาย ุ                                    ปี  
                   Name                                                                                                                               Age                              Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี                              ถนน                                                             ต าบล/ แขวง                                                             -                                       
With address at                         Road                                                             Sub-District                                             
อ าเภอ/ เขต                                                 จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์                                                         -        
District                                                        Province                                      Postal Code 

2.ช่ือ                                                                                                                                    อาย ุ                                    ปี  
                   Name                                                                                                                               Age                              Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี                              ถนน                                                             ต าบล/ แขวง                                                             -                                       
With address at                         Road                                                             Sub-District                                             
อ าเภอ/ เขต                                                 จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์                                                         -        
District                                                        Province                                      Postal Code 

3.ช่ือ                                                                                                                                    อาย ุ                                    ปี  
                   Name                                                                                                                               Age                              Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี                              ถนน                                                             ต าบล/ แขวง                                                             -                                       
With address at                         Road                                                             Sub-District                                             
อ าเภอ/ เขต                                                 จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์                                                         -        
District                                                        Province                                      Postal Code 



4.ช่ือ     นายชยัวฒัน ์  อศัวินทรางกรู                                                                                   อาย ุ        63                        ปี  
                   Name    Mr.Chaiwat  Atsawintarangkul                                                                        Age          63                 Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี    427 / 76             ถนน      สาธุประดิษฐ ์                                 ต าบล/ แขวง      ช่องนนทรี                                      -                                       
With address at  427/76            Road      Sathupradit                                    Sub-District       Chong Nonsi                                           
อ าเภอ/ เขต      ยานนาวา                            จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย ์       10120                                        -        
District           Yannawa                             Province   Bangkok                     Postal Code            10120 

5.ช่ือ    นายธนะชยั   สนัติชยักลู                                                                                           อาย ุ       61                         ปี  
                   Name   Mr.Thanachai  santichaikul                                                                                Age        61                  Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี   46 ซอยพฒันาการ 65 แยก 1      ถนน                                     ต าบล/ แขวง       ประเวศ                                          -                                       
With address at 46 Soi Phattanakan Junction1 Road                                    Sub-District        Prawet                                           
อ าเภอ/ เขต      ประเวศ                               จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย ์       10250                                        -        
District             Prawet                                Province   Bangkok                     Postal Code           10250 
คนหน่ึงคนใดเพี ยงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพ่ือเขา้ ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้   ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  1/2558  วนัพุธท่ี  29  กรกฎาคม  2558  เวลา  09.30. น.  ณ โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ เลขท่ี  
171 ซอยสุขมุวิท 11 ถนนสุขมุวิท  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

Only one of  whom  as my sole  proxy to attend and vote on my  behalf at the Ordinary General Meeting of  
Shareholders No.1/2015 on Wednesday, July 29, 2015 at 09.30 a.m. at The Ambassador  Hotel  Bangkok, 171 Sukhumvit  
Soi11, Sukhumvit Road, KhlongToei Nuea, Vadthana, Bangkok 10110  Thailand or at any adjourned date/time/place thereof.                                                                                                                    
                                                                                                                                     

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any act performed by the Proxy at the meeting, shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed                                                                  ผูม้อบฉนัทะ / Shareholder 

      (                                                                )                                                                 
             ลงช่ือ/Signed                                                                  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
                                  (                                                                )                

                                                                        ลงช่ือ/Signed                                                                 ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
                                                                                             (                                                               )                        
                                                                        ลงช่ือ/Signed                                                                 ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy  

               (                                                               ) 
หมายเหตุ/Remark: 

 ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and can not 
allocate the number of shares to several proxies to vote separately.  
 
 

ปิดอากร 

แสตมป์ 

20บาท 



 
 
 


