
    วนัที ่21 มถุินายน 2562 
 

เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
2. เหตุผลและวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระ 
3. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 
4.  รายงานประจ าปี พรอ้มงบการเงนิรวม ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 ในรปูแบบ 

รหสัควิอาร ์QR-Code  
5.  ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
6. นิยามกรรมการอสิระ 
7. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 
8.  ค าชีแ้จง เรื่อง การมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอื 

ผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม และการออกเสยีงลงคะแนน  
9.  ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
10.  หนงัสอืมอบฉนัทะ 
11.  ขัน้ตอนการเขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
12.  ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
13.  แผนทีโ่ดยสงัเขปของสถานทีจ่ดัประชุม 
 

 คณะกรรมการ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ไดม้มีตกิ าหนดใหจ้ดัการประชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ฮอลล ์โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร ์
กรงุเทพฯ เลขท่ี 171 ถนนสุขมุวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 เพื่อพจิารณาระเบยีบ
วาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  พิจารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ าปี 2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2561 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึถูกต้อง
ตรงตามมตขิองทีป่ระชุม โดยมสี าเนารายงานการประชุมซึง่ไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ ปรากฎตามสิง่ที่
สง่มาดว้ย หมายเลข 3 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2562
โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 4 
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รหสัควิอาร ์QR-Code  
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ผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม และการออกเสยีงลงคะแนน  
9.  ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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13.  แผนทีโ่ดยสงัเขปของสถานทีจ่ดัประชุม 
 

 คณะกรรมการ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ไดม้มีตกิ าหนดใหจ้ดัการประชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ฮอลล ์โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร ์
กรงุเทพฯ เลขท่ี 171 ถนนสุขมุวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 เพื่อพจิารณาระเบยีบ
วาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  พิจารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ าปี 2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2561 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึถูกต้อง
ตรงตามมตขิองทีป่ระชุม โดยมสี าเนารายงานการประชุมซึง่ไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ ปรากฎตามสิง่ที่
สง่มาดว้ย หมายเลข 3 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2562
โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 4 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบั
รอบปีบญัชสีิน้สดุ วนัที ่31 มนีาคม 2562 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และไดผ้่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และแสดงอยู่ในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ซึง่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 4 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งเพื่อ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงนิ 11,620,370 บาท และจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงาน 
ปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 เพิม่เตมิจากเงนิปนัผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท (สบิสีส่ตางค)์ 
ส าหรบัหุน้จ านวน 2,800 ลา้นหุน้ รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 392,000,000 บาท (สามรอ้ยเกา้สบิสองลา้นบาทถว้น) 
โดยจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีม่รีายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่7 สงิหาคม 2562 ซึง่
เป็นวนัทีค่ณะกรรมการก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล (Record Date) และ
ก าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายในวนัที ่22 สงิหาคม 2562 
ทัง้นี้ในระหว่างปี 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 
2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท (แปดสตางค)์ รวมเป็น
เงนิจ านวน 224,000,000 บาท และไดด้ าเนินการจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมื่อวนัที ่7 ธนัวาคม 2561 หากคดิเป็น
อตัราเงนิปนัผลทีจ่่ายรวมกบัเงนิปนัผลระหว่างกาลเทยีบกบัก าไรสทุธติามงบการเงนิรวมเท่ากบัรอ้ยละ 68.75 
ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ  
หมายเหต ุ 
สทิธใินการรบัเงนิปนัผลดงักล่าว ยงัมคีวามไมแ่น่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2562 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอเสนอชื่อในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัแลว้เหน็ว่ามี
คุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัิ
เลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ อกี
วาระหนึ่ง ไดแ้ก ่

  1. นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์  ประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ 
  2. นายธนะชยั สนัตชิยักลู  กรรมการอสิระ 
  3. นายช านาญ วทิรูปกรณ์      กรรมการ 
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วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31 มนีาคม 2563 รวมแลว้ไม่เกนิ 10,000,000 บาท โดยใหจ้่ายในรปูของ
ค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ ในอตัราเทา่กบัปีทีผ่่านมา โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

ต าแหน่ง 

องคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/ปี) 

ค่าเบี้ยประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท/ปี) 

คณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ จะจ่าย
บ าเหน็จกรรมการ 
ส าหรบั
คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ทัง้ชุด 
ตามที่
คณะกรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะ
อนุมตั ิ

ประธานกรรมการ 384,000 27,000 
กรรมการ และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 324,000 22,000 
กรรมการ และเป็นประธานกรรมการบรหิาร 324,000 22,000 
กรรมการ 264,000 22,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 17,000 
กรรมการตรวจสอบ - 12,000 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรหิาร - - 
กรรมการบรหิาร - - 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 17,000 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 12,000 

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

 
ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัไม่ไดร้บัผลประโยชน์
อื่นใดนอกจากเงนิค่าตอบแทนรายปี หรอืเบีย้ประชมุ หรอืบ าเหน็จกรรมการตามรายละเอยีดทีก่ าหนดขา้งต้น 

 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)4



วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31 มนีาคม 2563 รวมแลว้ไม่เกนิ 10,000,000 บาท โดยใหจ้่ายในรปูของ
ค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ ในอตัราเทา่กบัปีทีผ่่านมา โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

ต าแหน่ง 

องคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/ปี) 

ค่าเบี้ยประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท/ปี) 

คณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ จะจ่าย
บ าเหน็จกรรมการ 
ส าหรบั
คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ทัง้ชุด 
ตามที่
คณะกรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะ
อนุมตั ิ

ประธานกรรมการ 384,000 27,000 
กรรมการ และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 324,000 22,000 
กรรมการ และเป็นประธานกรรมการบรหิาร 324,000 22,000 
กรรมการ 264,000 22,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 17,000 
กรรมการตรวจสอบ - 12,000 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรหิาร - - 
กรรมการบรหิาร - - 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 17,000 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 12,000 

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

 
ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัไม่ไดร้บัผลประโยชน์
อื่นใดนอกจากเงนิค่าตอบแทนรายปี หรอืเบีย้ประชมุ หรอืบ าเหน็จกรรมการตามรายละเอยีดทีก่ าหนดขา้งต้น 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต นายสุดวณิ 
ปญัญาวงศข์นัต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3534 หรอื นางอนุทยั ภูมสิุรกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3873 
หรอื นายกฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 ในนามบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอ
เอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็น
ผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้น
ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
อื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ท าหน้าที่แทน และก าหนดค่าตอบแทนในการ
ตรวจสอบบญัชปีระจ าปี และค่าสอบทานงบการเงนิทุกไตรมาส ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 
เป็นเงนิจ านวน 5,250,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ  
 

วาระท่ี 8  พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหว้นัที ่12 มถุินายน 2562 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญั           
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 (Record Date) จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้รว่มประชมุ ตามวนั เวลา และ
สถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ โดยบรษิทัฯ จะจดัใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 7:30 น. ทัง้นี้ เพื่อ
ความสะดวกและรวดเรว็ บรษิทัฯ จะใชว้ธิลีงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คด้ ดงันัน้ ผูเ้ขา้รว่มประชมุทุกท่านทัง้ทีม่า
ประชุมดว้ยตนเอง หรอืในฐานะผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คด้ พรอ้มน าหลกัฐาน
แสดงสทิธกิารเขา้รว่มประชุมตามเอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 8 เพื่อลงทะเบยีนในวนัประชุม หากท่านไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุม และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนท่าน 
กรุณาใชแ้บบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมฉบบันี้ตามเอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
หมายเลข10 หรอืดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.epg.co.th พรอ้มปิดอากร 20 บาท สง่กลบัมาที่
บรษิทัฯ ภายในวนัที ่19 กรกฎาคม 2562 โดยสง่มาที ่เลขานุการบริษทั บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั
(มหาชน) เลขท่ี 770 หมู่ 6 ถ.เทพารกัษ์ ต.เทพารกัษ์  อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10270 
ผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงแทนตนในการประชุมครัง้นี้ โปรด
มอบฉนัทะตามแบบหนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ก หรอื แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง และยื่นต่อบรษิทัฯ ก่อนเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย สว่นผูถ้อืหุน้ต่างชาตซิึง่แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
โปรดใชห้นงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ก หรอืแบบ ข หรอื แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดซึง่แนบกบัหนังสอืมอบฉันทะ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในนาม
ของผูถ้อืหุน้ได ้

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต นายสุดวณิ 
ปญัญาวงศข์นัต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3534 หรอื นางอนุทยั ภูมสิุรกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3873 
หรอื นายกฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 ในนามบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอ
เอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็น
ผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้น
ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
อื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ท าหน้าที่แทน และก าหนดค่าตอบแทนในการ
ตรวจสอบบญัชปีระจ าปี และค่าสอบทานงบการเงนิทุกไตรมาส ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 
เป็นเงนิจ านวน 5,250,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ  
 

วาระท่ี 8  พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหว้นัที ่12 มถุินายน 2562 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญั           
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 (Record Date) จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้รว่มประชมุ ตามวนั เวลา และ
สถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ โดยบรษิทัฯ จะจดัใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 7:30 น. ทัง้นี้ เพื่อ
ความสะดวกและรวดเรว็ บรษิทัฯ จะใชว้ธิลีงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คด้ ดงันัน้ ผูเ้ขา้รว่มประชมุทุกท่านทัง้ทีม่า
ประชุมดว้ยตนเอง หรอืในฐานะผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คด้ พรอ้มน าหลกัฐาน
แสดงสทิธกิารเขา้รว่มประชุมตามเอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 8 เพื่อลงทะเบยีนในวนัประชุม หากท่านไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุม และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนท่าน 
กรุณาใชแ้บบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมฉบบันี้ตามเอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
หมายเลข10 หรอืดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.epg.co.th พรอ้มปิดอากร 20 บาท สง่กลบัมาที่
บรษิทัฯ ภายในวนัที ่19 กรกฎาคม 2562 โดยสง่มาที ่เลขานุการบริษทั บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั
(มหาชน) เลขท่ี 770 หมู่ 6 ถ.เทพารกัษ์ ต.เทพารกัษ์  อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10270 
ผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงแทนตนในการประชุมครัง้นี้ โปรด
มอบฉนัทะตามแบบหนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ก หรอื แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง และยื่นต่อบรษิทัฯ ก่อนเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย สว่นผูถ้อืหุน้ต่างชาตซิึง่แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
โปรดใชห้นงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ก หรอืแบบ ข หรอื แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดซึง่แนบกบัหนังสอืมอบฉันทะ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในนาม
ของผูถ้อืหุน้ได ้
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อนึ่ง บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดย          
ผูถ้อืหุน้สามารถเขา้ไปดาวน์โหลดไดท้ี ่www.epg.co.th  
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อสง่เสรมิการ
ปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้รายเดยีว หรอืหลายรายรวมกนัเป็นสดัสว่นการ
ถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ และถอืหุน้ต่อเน่ืองมาแลว้ไม่
น้อยกว่า 1 ปีสามารถเสนอวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ไดใ้นช่วงระหวา่งวนัที ่18 
กุมภาพนัธ ์2562 – 4 เมษายน 2562 โดยบรษิทัไดเ้ผยแพรห่ลกัเกณฑบ์นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และแจง้ขา่ว
ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ อย่างไรกต็าม ไมม่ผีูถ้อืหุ้นเสนอวาระการประชมุแต่อย่างใด 
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