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       วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย  1.  เหตผุลและวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นตามระเบียบวาระ 

2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

3.  รายงานประจ าปี พร้อมงบการเงินรวม ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  31 มีนาคม 2559  ในรูปแผน่
บนัทกึข้อมลู (CD-ROM) 

4.  ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5.  นิยามกรรมการอิสระ 

6.  ค าชีแ้จง เร่ือง การมอบฉนัทะ การลงทะเบียน เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับ
มอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนน  

7.  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8.  หนงัสอืมอบฉนัทะ 

9.  ขัน้ตอนการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2559  
10.  ข้อมลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

11.  แผนท่ีโดยสงัเขปของสถานท่ีจดัประชมุ 

คณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นโพลเีมอร์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มมีติก าหนดให้จดัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 ในวนัจนัทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558  ซึง่
ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 ซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ได้มกีารบนัทกึถกูต้องตรงตามมติของที่ประชมุ 
โดยมีส าเนารายงานการประชมุซึง่ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 2 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 3 

1



2 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

หน้า 3 จาก 6 

 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตังิบการเงินรวมของบริษัทฯ  ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และได้ผา่นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแสดงอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอื
เชิญประชมุ ตามสิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 3 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรเงนิก าไรส่วนหน่ึงเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่าย 
เงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2559 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิารจดัสรรเงินก าไรสว่นหนึง่เพื่อเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย เป็นจ านวนเงิน  18,082,424  บาท และการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.12  บาท (สบิสอง
สตางค์) ส าหรับหุ้นจ านวน 2,800 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้  336,000,000  บาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลที่จ่ายรวม
กบัเงนิปนัผลระหว่างกาลเทียบกบัก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมเทา่กบัร้อยละ 39.61  ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี  4 
สงิหาคม 2559  ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) และก าหนดให้วนัท่ี  5 สงิหาคม 2559 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น 
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และก าหนดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน
วนัท่ี  24 สงิหาคม 2559     

ในระหวา่งปี 2558 ที่ผา่นมา ท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่  7/2558  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี  12 พฤศจิกายน 2558 ได้มี
มติอนมุตัใิห้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ  0.080 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้  224,000,000 
บาท และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมือ่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 

หมายเหตุ  

ทัง้นี ้สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่ว ยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2559 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัเิลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 
3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ ได้แก่ 
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1. นายวชัรา         ตนัตริยานนท์             กรรมการอิสระ  
    2. นายธนะชยั      สนัติชยักลู                 กรรมการอิสระ 

                 3. นายช านาญ     วิทรูปกรณ์                 กรรมการ 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  
(สิน้สดุ 31 มีนาคม 2560) รวมแล้วไมเ่กิน 10,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของคา่ตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ และ
บ าเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/ปี) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท/ปี) 

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ จะจา่ยบ าเหน็จ
กรรมการรายปี ส าหรับ
คณะกรรมการบริษัทฯ 
ทัง้ชดุ ตามที่
คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน
จะอนมุตัิ 

   ประธานกรรมการบริษัท 360,000 25,000 
   กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 20,000 
   กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการบริหาร 300,000 20,000 
   กรรมการบริษัท 240,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ - 15,000 
   กรรมการตรวจสอบ - 10,000 
คณะกรรมการบริหาร 
   ประธานกรรมการบริหาร - - 
   กรรมการบริหาร - - 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 15,000 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง - 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 15,000 
   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 10,000 

    

ในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในครัง้นี ้คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับคณะกรรมการชดุ
ยอ่ยของบริษัท โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วจะได้รับคา่ตอบแทนตามรายละเอยีดที่ก าหนดข้างต้น 
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต นายสดุวิณ ปัญญา
วงศ์ขนัติ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3534 หรือ นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่3873 หรือ นาย 
กฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5016 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560  โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ท า
หน้าที่แทน และก าหนดคา่ตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีประจ าปี และคา่สอบทานงบการเงินทกุไตรมาสประจ าปี 
2560  สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เป็นเงินจ านวน  4,560,000  บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

 

 

 

บริษัทได้ก าหนดให้วนัท่ี 13 มถินุายน 2559  เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 (Record Date) และก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นวนัท่ี  14 มิถนุายน 2559  

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเข้าร่วมประชมุ ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น โดยบริษัทจะจดัให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 8.00 น.  ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  บริษัท จะใช้วธีิลงทะเบยีน
ด้วยระบบบาร์โค้ด ดงันัน้ ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นทัง้ที่มาประชมุด้วยตนเอง หรือในฐานะผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องน า
แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด พร้อมน าหลกัฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชมุตามเอกสารสิง่ที่สง่มาด้วย 
หมายเลข  6 เพื่อลงทะเบยีนในวนัประชมุ  หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้
บคุคลอื่น เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทนทา่น กรุณาใช้แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอื
เชิญประชมุฉบบันีต้ามเอกสารสิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 8 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี  
www.epg.co.th พร้อมปิดอากร 20 บาท  สง่กลบัมาถงึบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 โดยสง่มาที่ 
เลขานุการบริษัท บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) เลขที่ 770 หมู่6 ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที่จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบ
ฉนัทะตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่ และยื่นตอ่บริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย 
สว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติซึง่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสอื
มอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึง่ 
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ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท ตามรายละเอียดซึง่แนบกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น
ได้ 

อนึง่ บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  โดยผู้ ถือหุ้น
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่   www.epg.co.th  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า เพื่อสง่เสริมการปฏิบตัิ
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัเป็นสดัสว่นการถือหุ้นไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท และถือหุ้นตอ่เนื่องมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปีสามารถ
เสนอวาระการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้ในช่วงระหว่างวนัที่  15 มกราคม 2559 ถึงวนัที่  31 
มีนาคม 2559  โดยบริษัทได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุแตอ่ยา่งใด 

    ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท อีสเทิร์น โพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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