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 วนัที ่26 มถุินายน 2560 

 

เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

2. เหตุผลและวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระ 

3. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 

4.  รายงานประจ าปี พรอ้มงบการเงนิรวม ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 ในรปูแผ่น
บนัทกึขอ้มลู (CD-ROM) 

5.  ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

6.  นิยามกรรมการอสิระ 

7.  ค าชีแ้จง เรื่อง การมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอื 
ผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม และการออกเสยีงลงคะแนน  

8.  ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

9.  หนงัสอืมอบฉนัทะ 

10.  ขัน้ตอนการเขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

11.  ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

12.  แผนทีโ่ดยสงัเขปของสถานทีจ่ดัประชุม 

 
 คณะกรรมการ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ไดม้มีตกิ าหนดใหจ้ดัการประชุมสามญั            
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดีท่ี 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9:00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ฮอลล ์โรงแรม ดิ              
แอมบาสซาเดอร ์กรงุเทพฯ เลขท่ี 171 ถนนสุขมุวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  
เพื่อพจิารณาระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559  

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2559 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึถูกตอ้ง
ตรงตามมตขิองทีป่ระชมุ โดยมสี าเนารายงานการประชุมซึง่ไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ ปรากฎตามสิง่ที่
สง่มาดว้ย หมายเลข 3 
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2560 
โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 4 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบั
รอบปีบญัชสีิน้สดุ วนัที ่31 มนีาคม 2560 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และไดผ้่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และแสดงอยู่ในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ  ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 4 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่าย 
เงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งเพื่อ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงนิ 20,533,050 บาท และจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงาน          
ปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 เพิม่เตมิจากเงนิปนัผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท (สบิหา้สตางค)์ 
ส าหรบัหุน้จ านวน 2,800 ลา้นหุน้ รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 420,000,000 บาท (สีร่อ้ยยีส่บิลา้นบาทถว้น) โดย
จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีม่รีายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่7 สงิหาคม 2560 ซึง่เป็นวนัที่
คณะกรรมการก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล(Record Date) และก าหนดใหว้นัที ่
8 สงิหาคม 2560 เป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2560 ทัง้นี้ ใน
ระหว่างปี 2559 ทีผ่่านมา ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2559 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2559 
ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์  รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 280,000,000 บาท และไดด้ าเนินการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 
หากคดิเป็นอตัราเงนิปนัผลทีจ่่ายรวมกบัเงนิปนัผลระหว่างกาลเทยีบกบัก าไรสทุธติามงบการเงนิรวมเท่ากบั          
รอ้ยละ 50.63 (Payout ratio) สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 
 
หมายเหต ุ 
สทิธใินการรบัเงนิปนัผลดงักล่าว ยงัมคีวามไมแ่น่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2560 
 
 
 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและมมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ อกีวาระหนึ่ง ไดแ้ก ่

1. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู  กรรมการ 
2. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์  กรรมการ 
3. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์  กรรมการ 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2561 (สิน้สดุ 31 มนีาคม 2561) รวมแลว้ไม่เกนิ 10,000,000 บาท โดยใหจ้่ายในรปูของค่าตอบแทน
รายปี เบีย้ประชุม และบ าเหนจ็กรรมการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายปี 

(บาท/ปี) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท/ปี) 

คณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ จะจา่ย
บ าเหน็จกรรมการ 
ส าหรบัคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ทัง้ชุด 
ตามทีค่ณะกรรมการ
สรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนจะอนุมตั ิ

ประธานกรรมการบรษิทั 384,000 27,000 
กรรมการบรษิทัและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 324,000 22,000 
กรรมการบรษิทัและเป็นประธานกรรมการบรหิาร 324,000 22,000 
กรรมการบรษิทั 264,000 22,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 17,000 
กรรมการตรวจสอบ - 12,000 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรหิาร - - 
กรรมการบรหิาร - - 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 17,000 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 12,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 17,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 12,000 

 
ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นี้ คณะกรรมการไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบรษิทั โดยคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวจะไดร้บัค่าตอบแทนตามรายละเอยีดทีก่ าหนดขา้งตน้ 
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2560 
โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 4 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบั
รอบปีบญัชสีิน้สดุ วนัที ่31 มนีาคม 2560 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และไดผ้่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และแสดงอยู่ในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ  ซึง่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 4 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่าย 
เงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งเพื่อ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงนิ 20,533,050 บาท และจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงาน          
ปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 เพิม่เตมิจากเงนิปนัผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท (สบิหา้สตางค)์ 
ส าหรบัหุน้จ านวน 2,800 ลา้นหุน้ รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 420,000,000 บาท (สีร่อ้ยยีส่บิลา้นบาทถว้น) โดย
จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีม่รีายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่7 สงิหาคม 2560 ซึง่เป็นวนัที่
คณะกรรมการก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล(Record Date) และก าหนดใหว้นัที ่
8 สงิหาคม 2560 เป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2560 ทัง้นี้ ใน
ระหว่างปี 2559 ทีผ่่านมา ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2559 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2559 
ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์  รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 280,000,000 บาท และไดด้ าเนินการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 
หากคดิเป็นอตัราเงนิปนัผลทีจ่่ายรวมกบัเงนิปนัผลระหว่างกาลเทยีบกบัก าไรสทุธติามงบการเงนิรวมเท่ากบั          
รอ้ยละ 50.63 (Payout ratio) สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 
 
หมายเหต ุ 
สทิธใินการรบัเงนิปนัผลดงักล่าว ยงัมคีวามไมแ่น่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2560 
 
 
 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและมมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ อกีวาระหนึ่ง ไดแ้ก ่

1. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู  กรรมการ 
2. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์  กรรมการ 
3. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์  กรรมการ 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2561 (สิน้สดุ 31 มนีาคม 2561) รวมแลว้ไม่เกนิ 10,000,000 บาท โดยใหจ้่ายในรปูของค่าตอบแทน
รายปี เบีย้ประชุม และบ าเหนจ็กรรมการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายปี 

(บาท/ปี) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท/ปี) 

คณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ จะจา่ย
บ าเหน็จกรรมการ 
ส าหรบัคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ทัง้ชุด 
ตามทีค่ณะกรรมการ
สรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนจะอนุมตั ิ

ประธานกรรมการบรษิทั 384,000 27,000 
กรรมการบรษิทัและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 324,000 22,000 
กรรมการบรษิทัและเป็นประธานกรรมการบรหิาร 324,000 22,000 
กรรมการบรษิทั 264,000 22,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 17,000 
กรรมการตรวจสอบ - 12,000 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรหิาร - - 
กรรมการบรหิาร - - 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 17,000 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 12,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 17,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 12,000 

 
ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นี้ คณะกรรมการไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบรษิทั โดยคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวจะไดร้บัค่าตอบแทนตามรายละเอยีดทีก่ าหนดขา้งตน้ 
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วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต นายสดุวณิ 
ปญัญาวงศข์นัต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3534 หรอื นางอนุทยั ภูมสิรุกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3873 
หรอื นายกฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 ในนามบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอ
เอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์
เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2561  โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของ 
บรษิทัไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ท าหน้าทีแ่ทน และก าหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบ
บญัชปีระจ าปี และค่าสอบทานงบการเงนิทุกไตรมาสประจ าปี 2561  สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 เป็นเงนิ
จ านวน 4,930,000 บาท โดยไมร่วมค่าใชจ้่ายอื่นๆ  
 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้วงเงนิ
ไม่เกนิ 2,000,000,000 บาท (สองพนัลา้นบาท) เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในการด าเนินธุรกจิ หรอืเพื่อขยายธุรกจิ โดย
มรีายละเอยีดปรากฎตามเหตุผลและวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระ (สิง่ที่
สง่มาดว้ยล าดบัที ่2)  
 

วาระท่ี 9  พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหว้นัที ่13  มถุินายน 2560  เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามญั         
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (Record Date) และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นวนัที่ 14 มถุินายน 2560 
 
จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชมุ ตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ โดยบรษิทัจะจดั
ใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้รว่มประชมุไดต้ัง้แต่เวลา 7:30 น.  ทัง้นี้ เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ บรษิทัฯ จะใชว้ธิี
ลงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คด้ ดงันัน้ ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านทัง้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง หรอืในฐานะผูร้บัมอบ
ฉนัทะจะตอ้งน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คด้ พรอ้มน าหลกัฐานแสดงสทิธกิารเขา้ร่วมประชมุตามเอกสาร
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข  7 เพื่อลงทะเบยีนในวนัประชมุ  หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม และมคีวาม
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทนท่าน กรุณาใชแ้บบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะ
ทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุฉบบันี้ตามเอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 9 หรอืดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์

 

ของบรษิทัฯ ที ่www.epg.co.th พรอ้มปิดอากร 20 บาท สง่กลบัมาทีบ่รษิทัฯ ภายในวนัที ่24 กรกฎาคม 2560 
โดยสง่มาที ่เลขานุการบริษทั บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 770 หมู ่6 ถ.เทพารกัษ์ 
ต.เทพารกัษ์  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
 
ผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้นี้ โปรด
มอบฉนัทะตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก หรอื แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบรษิทัก่อนเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย สว่นผูถ้อืหุน้ต่างชาตซิึง่แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
โปรดใชห้นงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ก หรอืแบบ ข หรอื แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทั ตามรายละเอยีดซึง่แนบกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในนาม
ของผูถ้อืหุน้ได ้
 
อน่ึง บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ โดย         
ผูถ้อืหุน้สามารถเขา้ไปดาวน์โหลดไดท้ี ่www.epg.co.th  
 
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อสง่เสรมิการ
ปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้รายเดยีว หรอืหลายรายรวมกนัเป็นสดัสว่นการ
ถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั และถอืหุน้ต่อเนื่องมาแลว้ไม่
น้อยกว่า 1 ปีสามารถเสนอวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ไดใ้นช่วงระหวา่งวนัที ่15 
กุมภาพนัธ ์2560 ถงึวนัที ่ 31 มนีาคม 2560  โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑบ์นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และแจง้
ขา่วผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ อย่างไรกต็าม ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุแต่อย่างใด 
 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
  
 
 
 
 นายวชัรา  ตนัตรยิานนท ์
 ประธานกรรมการ 
 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
770 ม.6 ถ.เทพารกัษ์ ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 
โทรศพัท:์ +66 (0)2 383 6599 
แฟกซ์: +66 (0)2 383 6533 
ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ:์ +66 (0)2 249 3976       
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วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต นายสดุวณิ 
ปญัญาวงศข์นัต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3534 หรอื นางอนุทยั ภูมสิรุกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3873 
หรอื นายกฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 ในนามบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอ
เอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์
เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2561  โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของ 
บรษิทัไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ท าหน้าทีแ่ทน และก าหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบ
บญัชปีระจ าปี และค่าสอบทานงบการเงนิทุกไตรมาสประจ าปี 2561  สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 เป็นเงนิ
จ านวน 4,930,000 บาท โดยไมร่วมค่าใชจ้่ายอื่นๆ  
 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้วงเงนิ
ไม่เกนิ 2,000,000,000 บาท (สองพนัลา้นบาท) เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในการด าเนินธุรกจิ หรอืเพื่อขยายธุรกจิ โดย
มรีายละเอยีดปรากฎตามเหตุผลและวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระ (สิง่ที่
สง่มาดว้ยล าดบัที ่2)  
 

วาระท่ี 9  พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหว้นัที ่13  มถุินายน 2560  เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามญั         
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (Record Date) และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นวนัที่ 14 มถุินายน 2560 
 
จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชมุ ตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ โดยบรษิทัจะจดั
ใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้รว่มประชมุไดต้ัง้แต่เวลา 7:30 น.  ทัง้นี้ เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ บรษิทัฯ จะใชว้ธิี
ลงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คด้ ดงันัน้ ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านทัง้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง หรอืในฐานะผูร้บัมอบ
ฉนัทะจะตอ้งน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คด้ พรอ้มน าหลกัฐานแสดงสทิธกิารเขา้ร่วมประชมุตามเอกสาร
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข  7 เพื่อลงทะเบยีนในวนัประชมุ  หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม และมคีวาม
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทนท่าน กรุณาใชแ้บบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะ
ทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุฉบบันี้ตามเอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 9 หรอืดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์

 

ของบรษิทัฯ ที ่www.epg.co.th พรอ้มปิดอากร 20 บาท สง่กลบัมาทีบ่รษิทัฯ ภายในวนัที ่24 กรกฎาคม 2560 
โดยสง่มาที ่เลขานุการบริษทั บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 770 หมู ่6 ถ.เทพารกัษ์ 
ต.เทพารกัษ์  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
 
ผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้นี้ โปรด
มอบฉนัทะตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก หรอื แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบรษิทัก่อนเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย สว่นผูถ้อืหุน้ต่างชาตซิึง่แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
โปรดใชห้นงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ก หรอืแบบ ข หรอื แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทั ตามรายละเอยีดซึง่แนบกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในนาม
ของผูถ้อืหุน้ได ้
 
อน่ึง บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ โดย         
ผูถ้อืหุน้สามารถเขา้ไปดาวน์โหลดไดท้ี ่www.epg.co.th  
 
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อสง่เสรมิการ
ปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้รายเดยีว หรอืหลายรายรวมกนัเป็นสดัสว่นการ
ถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั และถอืหุน้ต่อเนื่องมาแลว้ไม่
น้อยกว่า 1 ปีสามารถเสนอวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ไดใ้นช่วงระหวา่งวนัที ่15 
กุมภาพนัธ ์2560 ถงึวนัที ่ 31 มนีาคม 2560  โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑบ์นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และแจง้
ขา่วผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ อย่างไรกต็าม ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุแต่อย่างใด 
 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
  
 
 
 
 นายวชัรา  ตนัตรยิานนท ์
 ประธานกรรมการ 
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บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
770 ม.6 ถ.เทพารกัษ์ ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 
โทรศพัท:์ +66 (0)2 383 6599 
แฟกซ์: +66 (0)2 383 6533 
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