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อนึ่ง บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดย          
ผูถ้อืหุน้สามารถเขา้ไปดาวน์โหลดไดท้ี ่www.epg.co.th  
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสรมิการ
ปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้รายเดยีว หรอืหลายรายรวมกนัเป็นสดัส่วนการ
ถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ และถอืหุน้ต่อเน่ืองมาแลว้ไม่
น้อยกว่า 1 ปีสามารถเสนอวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ไดใ้นช่วงระหว่างวนัที ่15 
กุมภาพนัธ ์2561 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2561 โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑบ์นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และแจง้
ขา่วผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ อย่างไรกต็าม ไม่มผีูถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกัเลขานุการ 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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เหตผุลและวตัถปุระสงคเ์พ่ือประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้นตามระเบียบวาระ 
 
วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 

 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ของบรษิทัฯ ไดถู้กจดัขึน้เมื่อวนัที ่27 กรกฎาคม 2560 โดยมสี าเนา
รายงานการประชุมซึ่งได้บนัทกึถูกต้องตามความเป็นจรงิ (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 3) บรษิทัฯ ได้จดัส่งส าเนา
รายงานการประชุมใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย
และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด และมกีารเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.epg.co.th) เพื่อเปิดเผย
แก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฏว่าไม่มผีูใ้ดขอแกไ้ขแต่อย่างใด 
 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
สรุปผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561  

(บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 4,603,099,846 1,738,135,625 
สนิทรพัยร์วม 13,139,080,615 7,099,968,985 
หนี้สนิหมุนเวยีน 2,454,850,864 14,320,263 
หนี้สนิรวม 3,016,446,638 27,800,346 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ และ 
การใหบ้รกิาร 

9,614,298,818 93,608,000 

ก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงาน 993,210,151 1,059,043,731 
บรษิทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 ดงัปรากฏใน
รายงานประจ าปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบซดี ีพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย
ล าดบัที ่4) 
 
การลงมติ 
วาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษทั ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา112 ซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการต้อง
จดัใหม้กีารจดัท างบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิัท 
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และต้องจดัให้ผู้สอบบญัชตีรวจสอบงบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนนัน้ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารท างบการเงนิ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 ซึง่ผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ตามทีม่าตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) 
 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์ 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 50 ก าหนดว่า
บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี  
หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 
และมาตรา 115 ก าหนดใหบ้รษิทัจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิก าไรเท่านัน้ และหา้มจ่ายเงนิปนัผลในกรณีทีบ่รษิทัยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่  
นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยพจิารณาความสามารถในการจ่าย 
เงนิปนัผลจากก าไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาจ านวนเงนิทีจ่่ายปนัผลแต่ละครัง้
จากผลประกอบการในงบการเงนิรวมดว้ย โดยบรษิทัฯ พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของ
ก าไรสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นส าคญั อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ อาจ
พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราทีแ่ตกต่างไปจากนโยบายทีก่ าหนดไวไ้ด ้ทัง้น้ีจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ ฐานะ
การเงนิ สภาพคล่องทางการเงนิ และความจ าเป็นในการใชเ้งนิเพื่อบรหิารกจิการ และการขยายธรุกจิของบรษิทัฯ 
รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ทัง้น้ีการจา่ยเงนิปนัผลดงักล่าวจะไม่เกนิก าไรสะสมทีป่รากฏอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ของบรษิทัฯ และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
เน่ืองจากบรษิทัฯ ประกอบกจิการโดยการถอืหุน้ในกจิการอื่น (Holding Company) โดยมสีนิทรพัยห์ลกั คอืเงนิ
ลงทุนในบรษิทัย่อย ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ จงึขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและ
การจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อยเป็นส าคญั 
 
จากงบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ 
บรษิทัฯ มกี าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 993,210,151 บาท และตามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ บรษิทัฯ มกี าไรสทุธจิ านวน 1,059,043,731 บาท 
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และต้องจดัให้ผู้สอบบญัชตีรวจสอบงบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนนัน้ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารท างบการเงนิ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 ซึง่ผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ตามทีม่าตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) 
 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์ 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 50 ก าหนดว่า
บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี  
หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 
และมาตรา 115 ก าหนดใหบ้รษิทัจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิก าไรเท่านัน้ และหา้มจ่ายเงนิปนัผลในกรณีทีบ่รษิทัยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่  
นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยพจิารณาความสามารถในการจ่าย 
เงนิปนัผลจากก าไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาจ านวนเงนิทีจ่่ายปนัผลแต่ละครัง้
จากผลประกอบการในงบการเงนิรวมดว้ย โดยบรษิทัฯ พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของ
ก าไรสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นส าคญั อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ อาจ
พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราทีแ่ตกต่างไปจากนโยบายทีก่ าหนดไวไ้ด ้ทัง้น้ีจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ ฐานะ
การเงนิ สภาพคล่องทางการเงนิ และความจ าเป็นในการใชเ้งนิเพื่อบรหิารกจิการ และการขยายธรุกจิของบรษิทัฯ 
รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ทัง้น้ีการจา่ยเงนิปนัผลดงักล่าวจะไม่เกนิก าไรสะสมทีป่รากฏอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ของบรษิทัฯ และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
เน่ืองจากบรษิทัฯ ประกอบกจิการโดยการถอืหุน้ในกจิการอื่น (Holding Company) โดยมสีนิทรพัยห์ลกั คอืเงนิ
ลงทุนในบรษิทัย่อย ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ จงึขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและ
การจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อยเป็นส าคญั 
 
จากงบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ 
บรษิทัฯ มกี าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 993,210,151 บาท และตามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ บรษิทัฯ มกี าไรสทุธจิ านวน 1,059,043,731 บาท 
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ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ วนัที ่31 มนีาคม 2560 และ
วนัที ่31 มนีาคม 2561 

         (บาท) 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล 31 มีนาคม 2561 
(ปีท่ีเสนอ) 31 มีนาคม 2560 

1. ก าไรสทุธ ิ
 1.1 งบการเงนิรวม 
 1.2 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
993,210,151 

1,059,043,731 

 
1,382,702,256 

730,490,276 
2. จ านวนหุน้ / มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 2,800,000,000/ 1 บาท 2,800,000,000/ 1 บาท 

3. เงนิปนัผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.25 0.25 

4. รวมจ านวนเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ 700,000,000 700,000,000 

5. สดัสว่นการจ่ายเงนิปนัผลเทยีบกบัก าไรสทุธติาม
งบการเงนิรวม (Payout ratio) รอ้ยละ 71.4 รอ้ยละ 50.63 

 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 ก าหนดว่าใน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ จะต้องมีกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดจะต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทั และ
กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้ ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
ในครัง้นี้ กรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุซึง่ตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทั มรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 

1. นายพนัธุช์ยั วฒันชยั กรรมการอสิระ 
2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 
3. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ กรรมการ 

 
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้านบัตัง้แต่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2561 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2561  
ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั และปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาจากโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ และคุณสมบตัิ
ของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เหน็ว่ากรรมการ 3 ท่าน ซึง่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นผู้
ทีม่คีวามเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษิทัฯ 
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ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กบับรษิัทฯ และกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มคีุณสมบตัิต้องห้ามประการใด 
และไม่ไดป้ระกอบกจิการใดๆ หรอืถอืหุน้ในกจิการใดทีม่สีว่นแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเหน็สมควรเสนอใหก้รรมการทัง้ 3 ท่าน ไดร้บัการพจิารณา
เลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ซึง่รายละเอยีดประวตัขิองกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 5 และคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอยีดนิยามกรรมการอสิระปรากฏตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่6) และกรรมการ
อสิระของบรษิทัไม่เคยเป็นหรอืไม่เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ และไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
 
ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชื่อในครัง้นี้ ณ วนัที ่12 มถุินายน 2561   
รายช่ือผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายพนัธุช์ยั วฒันชยั ไม่ม ี ไม่ม ี
2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 40,000,100 40,000,100 
3. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 42,600,000 42,600,000 

 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 33 ก าหนดให้
กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทั ในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบั หรอืตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้จะพจิารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด้ 
และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้พจิารณาจากความรบัผดิชอบและผลการปฏบิตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรษิทั และขอ้มลูเปรยีบเทยีบอา้งองิกบับรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั มขีนาดและลกัษณะ
ของธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) แลว้ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการทีบ่รษิทัก าหนดนัน้อยู่ในอตัราใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่โดยรวมของตลาด 
 
รายละเอยีดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บรษิทั ปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใตห้วัขอ้เรื่องโครงสรา้งการจดัการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) 
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ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กบับรษิัทฯ และกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มคีุณสมบตัิต้องห้ามประการใด 
และไม่ไดป้ระกอบกจิการใดๆ หรอืถอืหุน้ในกจิการใดทีม่สีว่นแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเหน็สมควรเสนอใหก้รรมการทัง้ 3 ท่าน ไดร้บัการพจิารณา
เลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ซึง่รายละเอยีดประวตัขิองกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 5 และคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอยีดนิยามกรรมการอสิระปรากฏตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่6) และกรรมการ
อสิระของบรษิทัไม่เคยเป็นหรอืไม่เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ และไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
 
ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชื่อในครัง้นี้ ณ วนัที ่12 มถุินายน 2561   
รายช่ือผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายพนัธุช์ยั วฒันชยั ไม่ม ี ไม่ม ี
2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 40,000,100 40,000,100 
3. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 42,600,000 42,600,000 

 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 33 ก าหนดให้
กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทั ในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบั หรอืตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้จะพจิารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด้ 
และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้พจิารณาจากความรบัผดิชอบและผลการปฏบิตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรษิทั และขอ้มลูเปรยีบเทยีบอา้งองิกบับรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั มขีนาดและลกัษณะ
ของธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) แลว้ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการทีบ่รษิทัก าหนดนัน้อยู่ในอตัราใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่โดยรวมของตลาด 
 
รายละเอยีดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บรษิทั ปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใตห้วัขอ้เรื่องโครงสรา้งการจดัการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) 

 
 
 
 

 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 

 

 

 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ               

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท/ปี) 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.62 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.61 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.62 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.61 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.62 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.61 

คณะกรรมการบริษทั บรษิทัฯ จะ 
จ่ายบ าเหน็จ 
กรรมการรายปี 
ส าหรบั
คณะกรรมการ
บรษิทัฯ ทัง้ชุด
ตามทีค่ณะกรรม 
การสรรหาและ
ก าหนด
ค่าตอบแทนจะ
อนุมตั ิ
 

บรษิทัฯ จะ 
จ่ายบ าเหน็จ 
กรรมการรายปี 
ส าหรบั
คณะกรรมการ
บรษิทัฯ ทัง้ชุด
ตามทีค่ณะกรรม 
การสรรหาและ
ก าหนด
ค่าตอบแทนจะ
อนุมตั ิ
 

ประธานกรรมการ 384,000 384,000 27,000 27,000 
กรรมการ และเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

324,000 324,000 22,000 22,000 

กรรมการ และเป็นประธาน
กรรมการบรหิาร 

324,000 324,000 22,000 22,000 

กรรมการ 264,000 264,000 22,000 22,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 17,000 17,000 
กรรมการตรวจสอบ - - 12,000 12,000 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรหิาร - - - - 
กรรมการบรหิาร - - - - 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - - 17,000 17,000 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง - - 12,000 12,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- - 17,000 17,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - - 12,000 12,000 
 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ไดอ้นุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั วงเงนิรวมไม่เกนิ 10,000,000 
บาท และบรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการเป็นจ านวน ดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายปี 

(บาท/ปี) 
ค่าเบีย้ประชมุ 

(บาท/ปี) 
บ าเหน็จกรรมการ 

(บาท/ปี) 
1 นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ 376,000 356,000 360,000 
2 นายชยัวฒัน์  

อศัวนิทรางกรู 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอสิระ 
316,000 435,000 300,000 

3 นายธนะชยั สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 256,000 256,000 240,000 
4 นายพนัธุช์ยั วฒันชยั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 256,000 224,000 240,000 
5 นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร 316,000 130,000 360,000 
6 นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 256,000 120,000 240,000 
7 นายช านาญ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 256,000 210,000 240,000 
8 นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ กรรมการ 256,000 176,000 240,000 
9 นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 256,000 254,000 240,000 

รวม 2,544,000 2,161,000 2,460,000 
 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
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วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 58 ก าหนดว่า 
ใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิัททุกปี ใน
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้ง ได้ก าหนดให้บรษิัทจดัให้มกีารหมุนเวยีน
ผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนัโดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นต้อง
เปลีย่นบรษิทัผูส้อบบญัชแีห่งใหม่ บรษิัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายอื่นๆ ในส านักงานตรวจสอบบญัชนีัน้
แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ อย่างไรกต็าม บรษิทัจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายที่พน้จากการปฏบิตัิหน้าทีจ่ากการ
หมุนเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชนีบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าที ่

 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาคุณสมบตัขิองผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตัิงาน 
ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัช ีและค่าตอบแทนการสอบบญัชแีล้ว มคีวามเห็นและเสนอให้แต่งตัง้ นายสุดวิณ 
ปญัญาวงศข์นัต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3534 หรอื นางอนุทยั ภูมสิุรกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3873 
หรอื นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 ทัง้นี้ บรษิทัไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์
คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชใีห้กบับรษิัทและบรษิทัย่อยเป็นเวลา 5 รอบปีบญัช ีและผูส้อบบญัชทีี่
เสนอชื่อแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยไดป้ฏบิตัหิน้าที ่ดงันี้ 
 

ชื่อผูส้อบบญัช ี เลขทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาต การปฎบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ี
ของบรษิทัเป็นปีที ่

1. นายสุดวนิ ปญัญาวงศข์นัต ิ 3534 5 
2. นางอนุทยั ภูมสิรุกุล 3873 5 
3. นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ ์ 5016 3 

และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบญัชปีระจ าปี และค่าสอบทานงบการเงนิทุกไตรมาสสิน้สดุวนัที่ 31 มนีาคม 
2562 เป็นเงนิจ านวน 5,030,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
ผูส้อบบญัช ีไม่ไดใ้หบ้รกิารอื่นๆ แก่บรษิทัฯ และไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ 
ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  
ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 

ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31 ม.ีค. 2562 รอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31 ม.ีค. 2561 
1. ค่าสอบบญัช ี 5,030,000 4,930,000 
2. ค่าใชจ้่ายอื่น -     503,905 
(*ค่าใชจ้่ายอื่น ไดแ้ก่ ค่าเดนิทางและทีพ่กั) 
 
การลงมติ  
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 



บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 13

 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 

 

 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 58 ก าหนดว่า 
ใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิัททุกปี ใน
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้ง ได้ก าหนดให้บรษิัทจดัให้มกีารหมุนเวยีน
ผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนัโดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นต้อง
เปลีย่นบรษิทัผูส้อบบญัชแีห่งใหม่ บรษิัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายอื่นๆ ในส านักงานตรวจสอบบญัชนีัน้
แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ อย่างไรกต็าม บรษิทัจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายที่พน้จากการปฏบิตัิหน้าทีจ่ากการ
หมุนเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชนีบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าที ่

 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาคุณสมบตัขิองผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตัิงาน 
ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัช ีและค่าตอบแทนการสอบบญัชแีล้ว มคีวามเห็นและเสนอให้แต่งตัง้ นายสุดวิณ 
ปญัญาวงศข์นัต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3534 หรอื นางอนุทยั ภูมสิุรกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3873 
หรอื นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 ทัง้นี้ บรษิทัไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์
คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชใีห้กบับรษิัทและบรษิทัย่อยเป็นเวลา 5 รอบปีบญัช ีและผูส้อบบญัชทีี่
เสนอชื่อแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยไดป้ฏบิตัหิน้าที ่ดงันี้ 
 

ชื่อผูส้อบบญัช ี เลขทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาต การปฎบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ี
ของบรษิทัเป็นปีที ่

1. นายสุดวนิ ปญัญาวงศข์นัต ิ 3534 5 
2. นางอนุทยั ภูมสิรุกุล 3873 5 
3. นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ ์ 5016 3 

และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบญัชปีระจ าปี และค่าสอบทานงบการเงนิทุกไตรมาสสิน้สดุวนัที่ 31 มนีาคม 
2562 เป็นเงนิจ านวน 5,030,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
ผูส้อบบญัช ีไม่ไดใ้หบ้รกิารอื่นๆ แก่บรษิทัฯ และไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ 
ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  
ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 

ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31 ม.ีค. 2562 รอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31 ม.ีค. 2561 
1. ค่าสอบบญัช ี 5,030,000 4,930,000 
2. ค่าใชจ้่ายอื่น -     503,905 
(*ค่าใชจ้่ายอื่น ไดแ้ก่ ค่าเดนิทางและทีพ่กั) 
 
การลงมติ  
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 

 

 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
สบืเนื่องจากค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่21/2560 เรื่องการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ฉบบัลงวนัที ่4 เมษายน 2560 ใหย้กเลกิมาตรา 100 แห่ง พระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เกีย่วกบัการเรยีกประชุมผู้ถอืหุ้นโดยผูถ้อืหุ้นของบรษิัท ซึง่บรษิัทไดม้กีารก าหนด
เรื่องดงักล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทัจงึตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัใหส้อดคลอ้งกบัค าสัง่ฉบบัดงักล่าว 
 
นอกจากนี้ ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที ่74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด้
ก าหนดใหส้ามารถจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ดด้้วย แต่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนต้องอยู่ในราชอาณาจกัร 
บรษิทัจงึประสงคจ์ะแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขดงักล่าว        
จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัขอ้ 26/ 27/ 28/ 34/ 35/ 36/ 37 และ 63 
ของบรษิทั ดงันี้  
 

ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัใหม ่
ขอ้ 26. การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ใหจ้ดัขึน้ 
ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอื
จงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีป่ระธาน
กรรมการ หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนด 
 

ขอ้ 26. การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ใหจ้ดัขึน้ 
ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทัหรอื
จงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีป่ระธาน
กรรมการ หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนด หรอืประธานกรรมการจะ
ก าหนดใหจ้ดัการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ 

ขอ้ 27. ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธาน
กรรมการ หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมาย จดัสง่หนงัสอืนดั
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษาสทิธิ
หรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิี
อื่น และก าหนดวนันดัประชมุเรว็กว่านัน้กไ็ด ้ 
ในกรณีทีก่รรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอใหม้กีาร
เรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ
ก าหนดวนันดัประชมุภายในสบิสี ่(14) วนันบัแต่วนัที่
ไดร้บัการรอ้งขอเช่นว่านัน้ 
 
 

ขอ้.27 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการไมว่่าจะเป็น
การประชุมดว้ยตนเองหรอืโดยการประชุมผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่
มอบหมาย จดัสง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงักรรมการไม่
น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั 
จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนันดั
ประชุมเรว็กว่านัน้กไ็ด ้ทัง้นี้ หากการประชุมในคราวนัน้
เป็นการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์บรษิทัสามารถ
จดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุโดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ 
ในกรณีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอใหม้กีาร
เรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ
ก าหนดวนันดัประชมุภายในสบิสี ่(14) วนั นบัแต่วนัที่
ไดร้บัการรอ้งขอเช่นว่านัน้ 
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ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัใหม ่
ขอ้ 28.  ในการประชุมคณะกรรมการ จะตอ้ง
ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีอง
ประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่งขึน้
เป็นประธานในทีป่ระชมุ 
 
 

ขอ้ 28.ในการประชุมคณะกรรมการซึง่เป็นการประชุม
ดว้ยตนเองหรอืโดยการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
นอกเหนือจากขอ้ก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการ
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์กรรมการทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมทัง้หมดจะตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร และ
กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามขององคป์ระชมุจะตอ้งอยูใ่นทีป่ระชมุแห่งเดยีวกนั 
และจะตอ้งกระท าผ่านระบบควบคุมการประชุมทีม่ี
กระบวนการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ
โดยใหม้กีารบนัทกึเสยีง หรอืทัง้เสยีงและภาพ (แลว้แต่
กรณี) ของกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดการ
ประชุม รวมทัง้ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรท์ีเ่กดิจาก
การบนัทกึดงักล่าว และระบบควบคุมการประชมุตอ้งมี
องคป์ระกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรื่อง มาตรฐาน
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 รวมถงึทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิ 
ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีอง
ประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้
ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่งขึน้
เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

ขอ้ 34. การประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ 
ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอื
จงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการ
จะก าหนด 

ขอ้ 34. การประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ 
ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอื
จงัหวดัใกลเ้คยีง หรอืจะก าหนดใหจ้ดัการประชมุผ่าน
สือ่อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ 

ขอ้ 35. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผู้
ถอืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ให้
เรยีกว่า“ประชมุสามญั”การประชุมสามญัดงักล่าวใหจ้ดั
ใหม้ขีึน้ภายในสี ่(4) เดอืนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปี
บญัชขีองบรษิทั  
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่น ๆ ใหเ้รยีกว่า “ประชุม
วสิามญั” 
 

ขอ้ 35. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผู้
ถอืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ให้
เรยีกว่า “ประชมุสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้
จดัใหม้ขีึน้ภายในสี ่(4) เดอืนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปี
บญัชขีองบรษิทั  
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่น ๆ ใหเ้รยีกว่า “ประชุม
วสิามญั” 
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ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัใหม ่
ขอ้ 28.  ในการประชุมคณะกรรมการ จะตอ้ง
ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีอง
ประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่งขึน้
เป็นประธานในทีป่ระชมุ 
 
 

ขอ้ 28.ในการประชุมคณะกรรมการซึง่เป็นการประชุม
ดว้ยตนเองหรอืโดยการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
นอกเหนือจากขอ้ก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการ
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์กรรมการทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมทัง้หมดจะตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร และ
กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามขององคป์ระชมุจะตอ้งอยูใ่นทีป่ระชมุแห่งเดยีวกนั 
และจะตอ้งกระท าผ่านระบบควบคุมการประชุมทีม่ี
กระบวนการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ
โดยใหม้กีารบนัทกึเสยีง หรอืทัง้เสยีงและภาพ (แลว้แต่
กรณี) ของกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดการ
ประชุม รวมทัง้ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรท์ีเ่กดิจาก
การบนัทกึดงักล่าว และระบบควบคุมการประชมุตอ้งมี
องคป์ระกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรื่อง มาตรฐาน
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 รวมถงึทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิ 
ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีอง
ประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้
ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่งขึน้
เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

ขอ้ 34. การประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ 
ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอื
จงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการ
จะก าหนด 

ขอ้ 34. การประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ 
ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอื
จงัหวดัใกลเ้คยีง หรอืจะก าหนดใหจ้ดัการประชมุผ่าน
สือ่อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ 

ขอ้ 35. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผู้
ถอืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ให้
เรยีกว่า“ประชมุสามญั”การประชุมสามญัดงักล่าวใหจ้ดั
ใหม้ขีึน้ภายในสี ่(4) เดอืนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปี
บญัชขีองบรษิทั  
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่น ๆ ใหเ้รยีกว่า “ประชุม
วสิามญั” 
 

ขอ้ 35. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผู้
ถอืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ให้
เรยีกว่า “ประชมุสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้
จดัใหม้ขีึน้ภายในสี ่(4) เดอืนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปี
บญัชขีองบรษิทั  
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่น ๆ ใหเ้รยีกว่า “ประชุม
วสิามญั” 

 

 

 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 

 

 

 

ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัใหม ่
คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่
จะเหน็สมควร หรอืเมื่อผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด หรอืจ านวนผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ 
(25) คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิ 
(1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดเขา้ชื่อกนั
ท าหนงัสอืในฉบบัเดยีวกนัรอ้งขอใหค้ณะกรรมการ
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้กไ็ด ้โดยในหนงัสอืรอ้งขอนัน้
จะตอ้งระบวุ่าใหเ้รยีกประชุมเพือ่การใดไวใ้หช้ดัเจน 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายใน หนึ่ง (1) เดอืน
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่
จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอื
ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้
โดยจะตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีก
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสี่
สบิหา้ (45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้    
ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชมุภายในสี่
สบิหา้ (45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ ผู้
ถอืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้อื่นๆ รวมกนั
ไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ด้
ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคขา้งตน้ และใหถ้อืว่าเป็นการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชมุ โดย
บรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการ
จดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ทัง้นี้ หากจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุดงักล่าว
ไม่ครบเป็นองคป์ระชมุ ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เป็นผูร้อ้ง
ขอใหเ้รยีกประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นัน้จะตอ้งรว่มกนั
รบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีาร
ประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

ขอ้ 36. ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ให้
คณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชุมระบุสถานที ่วนั 
เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อที่
ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอื
เพื่อพจิารณา พรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน
เรื่องดงักล่าว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีน
บรษิทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) 
วนัก่อนวนัประชมุ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชุมในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนั
ประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) 
วนัตดิต่อกนั 
 

ขอ้ 36. ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ไม่ว่าจะ
เป็นการประชุมดว้ยตนเองหรอืเป็นการประชุมผา่นสือ่
อเิลก็ทรอนิกสน์ัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดั
ประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ วาระการประชุม 
และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีด
ตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเรื่องทีเ่สนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา พรอ้มทัง้
ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และ
จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดั
ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม 
และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพ์
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดย
จะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนั 
ทัง้นี้ หากการเรยีกประชมุในคราวนัน้เป็นการเรยีก
ประชุมเพื่อจดัใหม้กีารประชมุผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
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ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัใหม ่
 บรษิทัสามารถจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมโดยจดหมาย

อเิลก็ทรอนิกสแ์ทนกไ็ด ้โดยจะตอ้งจดัสง่และลงโฆษณา
ทางหนงัสอืพมิพต์ามระยะเวลาทีก่ าหนดขา้งตน้ 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมจี านวนผูถ้อืหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ร่วมประชมุ
ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง
ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อ
ล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้
ซึง่มาเขา้รว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่
ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดั
เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้
การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะ
ผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดั
ประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า เจด็ (7) วนัก่อน วนั
ประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่จ าเป็นตอ้งครบองค์
ประชุม 
 
 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชมุ
ดว้ยตนเองหรอืเป็นการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
ตอ้งมจี านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
(ถา้ม)ี เขา้ร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ยีส่บิหา้ (25) คน
หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 
และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบ
เป็นองคป์ระชมุ 
นอกเหนือจากขอ้ก าหนดในวรรคแรก ในกรณีการ
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ทีเ่ขา้รว่มประชุมทัง้หมด
จะตอ้งอยู่ในราชอาณาจกัร และผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ทีเ่ขา้รว่มประชุมจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององคป์ระชมุจะตอ้งอยู่
ในทีป่ระชมุแห่งเดยีวกนั และจะตอ้งกระท าผ่านระบบ
ควบคุมการประชมุทีม่กีระบวนการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดยใหม้กีารบนัทกึเสยีง หรอื
ทัง้เสยีงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของผูเ้ขา้รว่มประชุม
ทุกคนตลอดการประชมุ รวมทัง้ขอ้มลูจราจรทาง
คอมพวิเตอรท์ีเ่กดิจากการบนัทกึดงักล่าว และระบบ
ควบคุมการประชมุตอ้งมอีงคป์ระกอบพืน้ฐานเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ของการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 
รวมถงึทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิ 
ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อ
ล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้
ซึง่มาเขา้รว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่
ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดั
เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้
การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะ
ผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดั
ประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อน วนั
ประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่จ าเป็นตอ้งครบองค์
ประชุม 
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ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัใหม ่
 บรษิทัสามารถจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมโดยจดหมาย

อเิลก็ทรอนิกสแ์ทนกไ็ด ้โดยจะตอ้งจดัสง่และลงโฆษณา
ทางหนงัสอืพมิพต์ามระยะเวลาทีก่ าหนดขา้งตน้ 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมจี านวนผูถ้อืหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ร่วมประชมุ
ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง
ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อ
ล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้
ซึง่มาเขา้รว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่
ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดั
เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้
การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะ
ผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดั
ประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า เจด็ (7) วนัก่อน วนั
ประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่จ าเป็นตอ้งครบองค์
ประชุม 
 
 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชมุ
ดว้ยตนเองหรอืเป็นการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
ตอ้งมจี านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
(ถา้ม)ี เขา้ร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ยีส่บิหา้ (25) คน
หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 
และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบ
เป็นองคป์ระชมุ 
นอกเหนือจากขอ้ก าหนดในวรรคแรก ในกรณีการ
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ทีเ่ขา้รว่มประชุมทัง้หมด
จะตอ้งอยู่ในราชอาณาจกัร และผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ทีเ่ขา้รว่มประชุมจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององคป์ระชมุจะตอ้งอยู่
ในทีป่ระชมุแห่งเดยีวกนั และจะตอ้งกระท าผ่านระบบ
ควบคุมการประชมุทีม่กีระบวนการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดยใหม้กีารบนัทกึเสยีง หรอื
ทัง้เสยีงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของผูเ้ขา้รว่มประชุม
ทุกคนตลอดการประชมุ รวมทัง้ขอ้มลูจราจรทาง
คอมพวิเตอรท์ีเ่กดิจากการบนัทกึดงักล่าว และระบบ
ควบคุมการประชมุตอ้งมอีงคป์ระกอบพืน้ฐานเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ของการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 
รวมถงึทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิ 
ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อ
ล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้
ซึง่มาเขา้รว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่
ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดั
เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้
การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะ
ผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดั
ประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อน วนั
ประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่จ าเป็นตอ้งครบองค์
ประชุม 
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ขอ้ 63. การท ารายการหรอืการด าเนินการใดๆ ของ
บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมในกรณีดงัต่อไปนี้
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) 
(1) เรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิาก
คณะกรรมการของบรษิทั 
(ก) การแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ 
หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัรว่มอย่าง
น้อยตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัย่อย  
และ/หรอืบรษิทัรว่ม โดยใหก้รรมการและผูบ้รหิารที่
บรษิทัเสนอชื่อ หรอืแต่งตัง้ม ี ดุลยพนิิจในการพจิารณา
ออกเสยีงในการประชมุคณะกรรมการของบรษิทัย่อย 
และ/หรอืบรษิทัรว่มในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการ
ทัว่ไปและด าเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทัย่อย และ/
หรอืบรษิทัรว่มไดต้ามแต่ทีก่รรมการ และผูบ้รหิารของ
บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมจะเหน็สมควรเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทั
ร่วม เวน้แต่เรื่องทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 63 นี้ 
(ข) ทัง้นี้ กรรมการหรอืผูบ้รหิารตามวรรคขา้งตน้
ทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อนัน้ ตอ้งเป็นบุคคลทีม่รีายชื่ออยูใ่น
ระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัที่
ออกหลกัทรพัย ์(White List) รวมถงึ และมคีุณสมบตัิ
บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ตลอดจนไมม่ี
ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์
ว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความไม่น่าไวว้างใจ
ของกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั 
(ค) การพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 
และเงนิปนัผลระหว่างกาล (หากม)ี ของบรษิทัย่อย 
(ง) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย เวน้แต่การ
แกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องทีม่นียัส าคญัตามขอ้ (2) (ฉ) 
(จ) การพจิารณาอนุมตังิบประมาณประจ าปีของ
บรษิทัย่อย 
รายการตัง้แต่ขอ้ (ฉ) ถงึขอ้ (ฑ) นี้เป็นรายการทีถ่อืว่า
มสีาระส าคญั และหากเขา้ท ารายการจะมผีลกระทบ
อย่างมนียัส าคญัต่อฐานะทางการเงนิและการ
ด าเนินงานของบรษิทัย่อย ดงันัน้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการของบรษิทัก่อน 
 

ขอ้ 63. การท ารายการหรอืการด าเนินการใดๆ ของ
บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมในกรณีดงัต่อไปนี้
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) 
(1) เรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิาก
คณะกรรมการของบรษิทั 
(ก) การแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ 
หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัรว่มอย่าง
น้อยตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัย่อย  
และ/หรอืบรษิทัรว่ม โดยใหก้รรมการและผูบ้รหิารที่
บรษิทัเสนอชื่อ หรอืแต่งตัง้ม ี ดุลยพนิิจในการพจิารณา
ออกเสยีงในการประชมุคณะกรรมการของบรษิทัย่อย 
และ/หรอืบรษิทัรว่มในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการบรหิาร
จดัการทัว่ไปและด าเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทัย่อย 
และ/หรอืบรษิทัรว่มไดต้ามแต่ทีก่รรมการ และผูบ้รหิาร
ของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมจะเหน็สมควรเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทั
ร่วม เวน้แต่เรื่องทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 63 นี้ 
(ข) ทัง้นี้ กรรมการหรอืผูบ้รหิารตามวรรคขา้งตน้
ทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อนัน้ ตอ้งเป็นบุคคลทีม่รีายชื่ออยูใ่น
ระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัที่
ออกหลกัทรพัย ์(White List) รวมถงึ และมคีุณสมบตัิ
บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ตลอดจนไมม่ี
ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์
ว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความไม่น่าไวว้างใจ
ของกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั 
(ค) การพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 
และเงนิปนัผลระหว่างกาล (หากม)ี ของบรษิทัย่อย 
(ง) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย เวน้แต่
การแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องทีม่นียัส าคญัตามขอ้ (2) (ฉ) 
(จ) การพจิารณาอนุมตังิบประมาณประจ าปีของ
บรษิทัย่อย 
รายการตัง้แต่ขอ้ (ฉ) ถงึขอ้ (ฑ) นี้เป็นรายการทีถ่อืว่า
มสีาระส าคญั และหากเขา้ท ารายการจะมผีลกระทบ
อย่างมนียัส าคญัต่อฐานะทางการเงนิและการ
ด าเนินงานของบรษิทัย่อย ดงันัน้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการของบรษิทัก่อน 



บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)18

 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 

 

 

 

ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัใหม ่
ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดรายการทีบ่รษิทั
ย่อยจะเขา้ท ารายการเปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั 
(โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนด
ไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และ/หรอื เรื่อง 
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบั
ใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณา
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่รายการดงัต่อไปนี้คอื 
(ฉ) กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบั
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัยอ่ย หรอืรายการที่
เกีย่วกบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของ
บรษิทัย่อย 
(ช) การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึ
การสละสทิธเิรยีกรอ้งทีม่ต่ีอผูท้ีก่่อความเสยีหายแก่
บรษิทัย่อย 
(ซ) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัย่อย
ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ฌ) การซือ้หรอืการรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น
มาเป็นของบรษิทัย่อย 
(ญ) การเขา้ท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการ
ใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัย่อยทัง้หมด 
หรอืบางสว่นทีส่ าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้
จดัการธุรกจิของบรษิทัย่อย หรอืการรวมกจิการของ
บรษิทัย่อยกบับุคคลอื่น  
(ฎ) การเช่า หรอืใหเ้ช่าซือ้กจิการหรอืทรพัยส์นิ
ของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืสว่นทีม่สีาระส าคญั 
(ฏ) การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การใหส้นิเชื่อ 
การค ้าประกนั การท านิตกิรรมผกูพนับรษิทัย่อยใหต้อ้ง
รบัภาระทางการเงนิเพิม่ขึน้ หรอืการใหค้วามช่วยเหลอื
ดา้นการเงนิในลกัษณะอื่นใดแกบุ่คคลอื่น และมใิช่
ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย ไม่รวมการกูย้มืเงนิส าหรบัใช้
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและบรหิารสภาพคล่องของ
กจิการ 
(ฐ) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย 
(ฑ) รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิอง
บรษิทัย่อยและเป็นรายการทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทั
ย่อยอย่างมนียัส าคญั 

ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดรายการทีบ่รษิทั
ย่อยจะเขา้ท ารายการเปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั 
(โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนด
ไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และ/หรอื เรื่อง 
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบั
ใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณา
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่รายการดงัต่อไปนี้คอื 
(ฉ) กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบั
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัยอ่ย หรอืรายการที่
เกีย่วกบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของ
บรษิทัย่อย 
(ช) การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึ
การสละสทิธเิรยีกรอ้งทีม่ต่ีอผูท้ีก่่อความเสยีหายแก่
บรษิทัย่อย 
(ซ) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัย่อย
ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ฌ) การซือ้หรอืการรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น
มาเป็นของบรษิทัย่อย 
(ญ) การเขา้ท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบั
การใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืบางสว่นที่
ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้จดัการธุรกจิของ
บรษิทัย่อย หรอืการรวมกจิการของบรษิทัย่อยกบั
บุคคลอื่น 
(ฎ) การเช่า หรอืใหเ้ช่าซือ้กจิการหรอืทรพัยส์นิ
ของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืสว่นทีม่สีาระส าคญั 
(ฏ) การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การใหส้นิเชื่อ 
การค ้าประกนั การท านิตกิรรมผกูพนับรษิทัย่อยให้
ตอ้งรบัภาระทางการเงนิเพิม่ขึน้ หรอืการใหค้วาม
ช่วยเหลอืดา้นการเงนิในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น 
และมใิช่ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย ไม่รวมการกูย้มืเงนิ
ส าหรบัใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและบรหิารสภาพคล่อง
ของกจิการ 
(ฐ) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย 
(ฑ) รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิอง
บรษิทัย่อยและเป็นรายการทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทั
ย่อยอย่างมนียัส าคญั 

 



บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 19

 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 

 

 

 

ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัใหม ่
ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดรายการทีบ่รษิทั
ย่อยจะเขา้ท ารายการเปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั 
(โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนด
ไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และ/หรอื เรื่อง 
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบั
ใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณา
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่รายการดงัต่อไปนี้คอื 
(ฉ) กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบั
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัยอ่ย หรอืรายการที่
เกีย่วกบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของ
บรษิทัย่อย 
(ช) การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึ
การสละสทิธเิรยีกรอ้งทีม่ต่ีอผูท้ีก่่อความเสยีหายแก่
บรษิทัย่อย 
(ซ) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัย่อย
ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ฌ) การซือ้หรอืการรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น
มาเป็นของบรษิทัย่อย 
(ญ) การเขา้ท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการ
ใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัย่อยทัง้หมด 
หรอืบางสว่นทีส่ าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้
จดัการธุรกจิของบรษิทัย่อย หรอืการรวมกจิการของ
บรษิทัย่อยกบับุคคลอื่น  
(ฎ) การเช่า หรอืใหเ้ช่าซือ้กจิการหรอืทรพัยส์นิ
ของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืสว่นทีม่สีาระส าคญั 
(ฏ) การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การใหส้นิเชื่อ 
การค ้าประกนั การท านิตกิรรมผกูพนับรษิทัย่อยใหต้อ้ง
รบัภาระทางการเงนิเพิม่ขึน้ หรอืการใหค้วามช่วยเหลอื
ดา้นการเงนิในลกัษณะอื่นใดแกบุ่คคลอื่น และมใิช่
ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย ไม่รวมการกูย้มืเงนิส าหรบัใช้
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและบรหิารสภาพคล่องของ
กจิการ 
(ฐ) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย 
(ฑ) รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิอง
บรษิทัย่อยและเป็นรายการทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทั
ย่อยอย่างมนียัส าคญั 

ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดรายการทีบ่รษิทั
ย่อยจะเขา้ท ารายการเปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั 
(โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนด
ไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และ/หรอื เรื่อง 
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบั
ใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณา
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่รายการดงัต่อไปนี้คอื 
(ฉ) กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบั
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัยอ่ย หรอืรายการที่
เกีย่วกบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของ
บรษิทัย่อย 
(ช) การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึ
การสละสทิธเิรยีกรอ้งทีม่ต่ีอผูท้ีก่่อความเสยีหายแก่
บรษิทัย่อย 
(ซ) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัย่อย
ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ฌ) การซือ้หรอืการรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น
มาเป็นของบรษิทัย่อย 
(ญ) การเขา้ท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบั
การใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืบางสว่นที่
ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้จดัการธุรกจิของ
บรษิทัย่อย หรอืการรวมกจิการของบรษิทัย่อยกบั
บุคคลอื่น 
(ฎ) การเช่า หรอืใหเ้ช่าซือ้กจิการหรอืทรพัยส์นิ
ของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืสว่นทีม่สีาระส าคญั 
(ฏ) การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การใหส้นิเชื่อ 
การค ้าประกนั การท านิตกิรรมผกูพนับรษิทัย่อยให้
ตอ้งรบัภาระทางการเงนิเพิม่ขึน้ หรอืการใหค้วาม
ช่วยเหลอืดา้นการเงนิในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น 
และมใิช่ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย ไม่รวมการกูย้มืเงนิ
ส าหรบัใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและบรหิารสภาพคล่อง
ของกจิการ 
(ฐ) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย 
(ฑ) รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิอง
บรษิทัย่อยและเป็นรายการทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทั
ย่อยอย่างมนียัส าคญั 
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ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัใหม ่
(2) เรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทั 
(ก) กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบั
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัยอ่ย หรอืรายการที่
เกีย่วกบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของ
บรษิทัย่อย ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดของ
รายการทีบ่รษิทัย่อยจะเขา้ท ารายการเปรยีบเทยีบกบั
ขนาดของบรษิทั (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณ
รายการตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) 
แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(ข) การเพิม่ทุนโดยการออกหุน้เพิม่ทุนของ
บรษิทัย่อยและการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทุนจด
ทะเบยีนซึง่ไม่เป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผู้
ถอืหุน้อนัจะเป็นผลใหส้ดัสว่นการใชส้ทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนของบรษิทั ทัง้ทางตรงและ/หรอืทางออ้มในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลง
เกนิกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทัย่อยนัน้ หรอืเป็นผลใหส้ดัสว่นการใชส้ทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนของบรษิทั ทัง้ทางตรงและ/หรอื
ทางออ้มในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไมว่่าใน
ทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อยกว่ารอ้ยละหา้สบิ (50) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของบรษิทัยอ่ยนัน้  
(ค) การด าเนินการอื่นใดอนัเป็นผลใหส้ดัสว่นการ
ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิทั ทัง้ทางตรงและ/
หรอืทางออ้มในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่า
ในทอดใดๆ ลดลงเกนิกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อย หรอืเป็นผลใหส้ดัสว่นการ
ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิทั ทัง้ทางตรงและ/
หรอืทางออ้มในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่า
ในทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อยกว่ารอ้ยละหา้สบิ(50) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของบรษิทัยอ่ยในการเขา้ท า
รายการอื่นใด ทีม่ใิช่ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย 
 

(2) เรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทั 
(ก) กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบั
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัยอ่ย หรอืรายการที่
เกีย่วกบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของ
บรษิทัย่อย ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดของ
รายการทีบ่รษิทัย่อยจะเขา้ท ารายการเปรยีบเทยีบกบั
ขนาดของบรษิทั (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณ
รายการตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) 
แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(ข) การเพิม่ทุนโดยการออกหุน้เพิม่ทุนของ
บรษิทัย่อยและการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทุนจด
ทะเบยีน และ/หรอืทุนช าระแลว้ของบรษิทัย่อยซึง่ไม่
เป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้อนัจะ
เป็นผลใหส้ดัสว่นการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของ
บรษิทั ทัง้ทางตรงและ/หรอืทางออ้มในทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัย่อยไมว่่าในทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อย
กว่าสดัสว่นทีก่ าหนดในกฎหมายซึง่ใชบ้งัคบักบับรษิทั
ย่อยอนัมผีลท าใหบ้รษิทัไมม่อี านาจควบคมุบรษิทัย่อย
นัน้ ทัง้นี้ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดรายการ
เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยน าหลกัเกณฑ์
การค านวณขนาดของรายการตามทีก่ าหนดไวใ้น
ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิมา
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการ
พจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(ค) การด าเนินการอื่นใดอนัเป็นผลใหส้ดัสว่นการ
ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิทั ทัง้ทางตรงและ/
หรอืทางออ้มในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่า
ในทอดใดๆ ลดลงเกนิกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อย หรอืเป็นผลใหส้ดัสว่นการ
ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิทั ทัง้ทางตรงและ/
หรอืทางออ้มในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ลดลงเหลอืน้อยกวา่รอ้ยละหา้สบิ (50) 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อยในการเขา้ท า
รายการอื่นใด ทีม่ใิช่ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย 
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ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัใหม ่
(ง) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ ตอ้งเป็น
กรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดของกจิการบรษิทัย่อยทีจ่ะเลกิ
นัน้เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยน า
หลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนดไวใ้น
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ มาบงัคบัใชโ้ดย
อนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(จ) รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิอง
บรษิทัย่อยและรายการทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทัย่อย
อย่างมนียัส าคญั ทัง้นี้ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาด
รายการนัน้เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยน า
หลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนดไวใ้น
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ มา
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการ
พจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(ฉ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยในเรื่องทีอ่าจ
สง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิและผล
การด าเนินงานของบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดั
เพยีง การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยทีส่ง่ผลกระทบ
ต่อสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัในที่
ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย และ/หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย หรอืการจ่ายเงนิปนัผล
ของบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

(ง) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ ตอ้งเป็น
กรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดของกจิการบรษิทัย่อยทีจ่ะเลกิ
นัน้เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยน า
หลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนดไวใ้น
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ มา
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการ
พจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(จ) รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิอง
บรษิทัย่อยและรายการทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทัย่อย
อย่างมนียัส าคญั ทัง้นี้ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาด
รายการนัน้เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยน า
หลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนดไวใ้น
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ มา
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการ
พจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(ฉ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยในเรื่องที่
อาจสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิและ
ผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึแต่ไม่
จ ากดัเพยีง การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยทีส่ง่ผล
กระทบต่อสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัใน
ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัย่อย และ/หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย หรอืการจ่ายเงนิปนัผล
ของบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 
 
 
 


