
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรด
มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วม
ประชุมดว้ย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแตง่ตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุสามัญผูถ้ือหุ้นประจาํป 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทตามรายละเอียดซ่ึงแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของ
ผู้ถือหุ้นได้ 
อน่ึง บริษัทได้เผยแพรห่นังสือเชญิประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัท 
โดยผู้ถือหุ้นสามารถเขา้ไปดาวน์โหลดได้ที่ www.epg.co.th  
บริษัทได้เปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเปนการล่วงหน้า เพือ่ส่งเสรมิการ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดแูลกจิการที่ดี โดยให้สิทธแิก่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันเปนสัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบรษิัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจําปผู้ถือหุน้ประจําป 2563 ได้ในช่วงระหวา่งวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2563 - 3 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้เผยแพรห่ลักเกณฑ์บนเว็บไซตข์องบรษิัท และแจ้งข่าวผ่าน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด 
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เหตผุลและวตัถปุระสงคเ์พื�อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้นตามระเบียบวาระ 

 

วาระที� 1  พิจารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 

 

เหตผุลและวตัถปุระสงค ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําป 2562 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดยมีสําเนา
รายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเปนจริง (ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3) บริษัทได้จัดส่งสําเนา
รายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
และประกาศที่เก่ียวข้องกําหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.epg.co.th) เพื่อเปดเผย
แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด 

 

การลงมติ 

วาระนีแ้จง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้
 

วาระที� 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรบัรอบปีบญัชี สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 

 

เหตผุลและวตัถปุระสงค ์

สรุปผลการดําเนินงานของบริษทัในรอบปบญัชีส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2563  

(บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 5,164,945,726 3,496,706,616 

สินทรัพย์รวม 14,032,189,440 7,878,137,674 
หนี้สินหมุนเวยีน 2,142,695,123 16,181,021 

หนี้สินรวม 3,457,960,830 840,462,313 
รายได้จากการขายสินค้า และ 
การให้บริการ 

10,227,464,813 117,962,624 

กําไรสุทธิสําหรับป 999,340,390 792,599,459 

บริษัท ได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษทัสําหรับรอบปบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดงัปรากฏใน
รายงานประจําป ซึ่งได้จัดส่งใหผู้้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR-Code พร้อมกบัหนังสือเชญิประชุมในครั้งนี้
แล้ว (ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4) 
 

การลงมติ 

วาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมตใินวาระนี ้
 

วาระที� 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัสาํหรบัรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 

 

เหตผุลและวตัถปุระสงค ์ 

เพื่อให้เปนไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการจัดทํางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบญัชีของบริษทั 
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และต้องจัดใหผู้้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนั้นก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจําป เพื่อพจิารณาอนุมัติ 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทํางบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจําป ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด (ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4) 
 

การลงมติ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรส่วนหนึ�งเพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานสาํหรบัรอบปีบญัชี สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 

 

เหตผุลและวตัถปุระสงค ์ 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กําหนดว่า
บริษัท ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปส่วนหนึ่งไว้เปนทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป  
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
และมาตรา 115 กําหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินกําไรเทา่นั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่  
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาความสามารถในการจ่าย 

เงินปันผลจากกําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบรษิทัจะพจิารณาจํานวนเงินที่จ่ายปนัผลแต่ละครั้ง
จากผลประกอบการในงบการเงินรวมด้วย โดยบริษัทพจิารณาจา่ยเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
กําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิตบิคุคลเปนสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กําหนดไว้ได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะ
การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเปนในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธรุกิจของบริษัท 
รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้การจา่ยเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษทั และเปนไปตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
เน่ืองจากบริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกจิการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพยห์ลัก คือเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อย ดงันั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานและการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยเปนสําคัญ 

จากงบการเงินสําหรบัรอบปบญัชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชแีล้ว 
บริษัทมีกาํไรสุทธจิากผลการดําเนินงานเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 999,340,390 บาท และตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ บริษทัมีกําไรสุทธิจํานวน 792,599,459 บาท 
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และต้องจัดใหผู้้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนั้นก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจําป เพื่อพจิารณาอนุมัติ 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทํางบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจําป ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด (ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4) 
 

การลงมติ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรส่วนหนึ�งเพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานสาํหรบัรอบปีบญัชี สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 

 

เหตผุลและวตัถปุระสงค ์ 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กําหนดว่า
บริษัท ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปส่วนหนึ่งไว้เปนทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป  
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
และมาตรา 115 กําหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินกําไรเทา่นั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่  
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาความสามารถในการจ่าย 

เงินปันผลจากกําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบรษิทัจะพจิารณาจํานวนเงินที่จ่ายปนัผลแต่ละครั้ง
จากผลประกอบการในงบการเงินรวมด้วย โดยบริษัทพจิารณาจา่ยเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
กําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิตบิคุคลเปนสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กําหนดไว้ได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะ
การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเปนในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธรุกิจของบริษัท 
รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้การจา่ยเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษทั และเปนไปตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
เน่ืองจากบริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกจิการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพยห์ลัก คือเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อย ดงันั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานและการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยเปนสําคัญ 

จากงบการเงินสําหรบัรอบปบญัชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชแีล้ว 
บรษิัทมีกาํไรสุทธจิากผลการดําเนินงานเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 999,340,390 บาท และตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ บริษทัมีกําไรสุทธิจํานวน 792,599,459 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2 

 

 

 

ข้อมูลการเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ
วันที่ 31 มีนาคม 2563 

         (บาท) 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล 
31 มีนาคม 2563 

(ปีที�เสนอ) 
31 มีนาคม 2562 

1. กําไรสุทธ ิ
 1.1 งบการเงินรวม 

 1.2 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

999,340,390 

792,599,459 

 

903,227,747 

492,824,032 

2. จํานวนหุ้น / มูลค่าหุ้นทีต่ราไว ้ 2,800,000,000/ 1 บาท 2,800,000,000/ 1 บาท 

3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น 0.22 0.22 

4. รวมจาํนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 616,000,000 616,000,000 

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุทธิตาม
งบการเงินรวม (Payout ratio) ร้อยละ 61.64 ร้อยละ 68.20 

 

การลงมติ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

 

เหตผุลและวตัถปุระสงค ์

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กําหนดว่าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปทุกครั้ง จะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัท และ
กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้  ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป 2563

ในครั้งนี ้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดซึ่งต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
   1. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร  กรรมการอิสระ 

   2. นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์       กรรมการ 
   3. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์    กรรมการ 

บริษัท ได้เปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 3 เมษายน 2563 

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติ
ของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น 

ผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการ
ใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดําเนินงานของบริษัท  
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เปนกรรมการอิสระ  ท่าน
ดังกล่าว เปนกรรมการอิสระที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นราย
ย่อย โดยแสดงความเห็นได้อย่างเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกําหนด ทั้งนี้กรรมการอิสระ
ท่านดังกล่าว ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเปนระยะเวลา 6 ปี 11 เดือน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณา
เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม
ส่ิงที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย ลําดับที่ 6) และกรรมการ
อิสระของบริษัทไม่เคยเปนหรือไม่เปนกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเปนอิสระ 

 

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทีเ่สนอชื่อในครั้งนี้ ณ วันที่ 15 มถิุนายน 2563   
 
รายชื�อผูที้�ได้รบัการเสนอชื�อเป็นกรรมการ จาํนวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ไม่ม ี ไม่ม ี
2. นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 70,400,100 70,400,100 
3. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 40,400,000 40,400,000 

 

การลงมติ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 6 พิจารณาและอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

เหตผุลและวตัถปุระสงค ์

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กําหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแน่นอน 
หรือวางเปนหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เปนคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะ
ของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกําหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด 

รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัท ปรากฏตามรายงานประจําปี ภายใต้หัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4) 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เปนกรรมการอิสระ  ท่าน
ดังกล่าว เปนกรรมการอิสระที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นราย
ย่อย โดยแสดงความเห็นได้อย่างเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกําหนด ทั้งนี้กรรมการอิสระ
ท่านดังกล่าว ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเปนระยะเวลา 6 ปี 11 เดือน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการท้ัง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณา
เลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม
ส่ิงที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย ลําดับที่ 6) และกรรมการ
อิสระของบริษัทไม่เคยเปนหรือไม่เปนกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเปนอิสระ 

 

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทีเ่สนอชื่อในครั้งนี้ ณ วันที่ 15 มถิุนายน 2563   
 
รายชื�อผูที้�ได้รบัการเสนอชื�อเป็นกรรมการ จาํนวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ไม่ม ี ไม่ม ี
2. นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 70,400,100 70,400,100 
3. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 40,400,000 40,400,000 

 

การลงมติ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 6 พิจารณาและอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

เหตผุลและวตัถปุระสงค ์

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กําหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแน่นอน 
หรือวางเปนหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เปนคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะ
ของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกําหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด 

รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัท ปรากฏตามรายงานประจําปี ภายใต้หัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4) 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ      

ตาํแหน่ง 

องคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายปี 

(บาท/ปี) 

ค่าเบี�ยประชมุ 

(บาท/ครั �ง) 

บาํเหน็จกรรมการ 

(บาท/ปี) 

สิ�นสดุ  

31 มี.ค.64 

สิ�นสดุ  

31 มี.ค.63 

สิ�นสดุ  

31 มี.ค.64 

สิ�นสดุ  

31 มี.ค.63 

สิ�นสดุ  

31 มี.ค.64 

สิ�นสดุ  

31 มี.ค.63 

คณะกรรมการบริษทั บริษัทจะ 
จ่ายบําเหน็จ 

กรรมการรายปี 
สําหรับ
คณะกรรมการ
บริษัท ทั้งชุด
ตามที่คณะกรรม 

การสรรหาและ
กําหนด
ค่าตอบแทนจะ
อนุมัต ิ

 

บริษัทจะ 
จ่ายบําเหน็จ 

กรรมการรายปี 
สําหรับ
คณะกรรมการ
บริษัท ทั้งชุด
ตามที่คณะกรรม 

การสรรหาและ
กําหนด
ค่าตอบแทนจะ
อนุมัต ิ

 

ประธานกรรมการ 384,000 384,000 27,000 27,000 

กรรมการ และเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

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

กรรมการ และเป็นประธาน
กรรมการบริหาร 

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 

ประธานกรรมการบริหาร - - - - 

กรรมการบริหาร - - - - 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - - 17,000 17,000 

กรรมการบริหารความเสี่ยง - - 12,000 12,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 

- - 17,000 17,000 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน - - 12,000 12,000 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท และ
บริษัท ไดจ้่ายค่าตอบแทนให้แกก่รรมการเป็นจํานวน ดังนี ้

ลาํดบั ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/ปี) 

ค่าเบี�ย

ประชมุ 

(บาท/ปี) 

บาํเหน็จ

กรรมการ 

(บาท/ปี) 

รวม 

(บาท/ปี) 

1 นายวัชรา ตนัตริยานนท ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 384,000 366,000 288,000 1,038,000 

2 นายชัยวัฒน์ อัศวนิทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 

324,000 383,000 240,000 947,000 

3 นายธนะชัย สนัตชิัยกูล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 264,000 216,000 192,000 672,000 

4 นายศักรินทร์ ภูมิรตัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 176,000 80,000 128,000 384,000 

นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 77,000 - - 77,000 

5 นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองประธานกรรมการ/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ 

324,000 132,000 288,000 744,000 

6 นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ ์ กรรมการ 264,000 168,000 192,000 624,000 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 11



 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2 

 

 

 

ลาํดบั ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/ปี) 

ค่าเบี�ย

ประชมุ 

(บาท/ปี) 

บาํเหน็จ

กรรมการ 

(บาท/ปี) 

รวม 

(บาท/ปี) 

7 นายชํานาญ วิทูรปกรณ์  กรรมการ 264,000 240,000 192,000 696,000 

8 นายเฉลียว วิทูรปกรณ ์ กรรมการ 264,000 168,000 192,000 624,000 

9 นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการ 264,000 240,000 192,000 696,000 

รวม 2,605,000 1,993,000 1,904,000 6,502,000 

หมายเหตุ: นายศักรินทร์ ภูมิรตัน เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่  
8 สิงหาคม 2562 แทนนายพันธุ์ชัย วฒันชัย ซึ่งลาออกไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

   

การลงมติ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้อืหุ้นซึ่งมาประชุม 

 

วาระที� 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั �งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 

เหตผุลและวตัถปุระสงค ์

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กําหนดว่า ให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ได้กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จําเป็นต้อง
เปล่ียนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นายกฤษณ์
ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016  หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือ 
หรือนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 7 รอบปีบัญชี และผู้สอบบัญชีที่เสนอ
ชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

ชื่อผู้สอบบัญชี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทเป็นปีที่ 

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ 5016 1 
2. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล 3873 - 
3. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ 11251 - 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)12



 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2 

 

 

 

ลาํดบั ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/ปี) 

ค่าเบี�ย

ประชมุ 

(บาท/ปี) 

บาํเหน็จ

กรรมการ 

(บาท/ปี) 

รวม 

(บาท/ปี) 

7 นายชํานาญ วิทูรปกรณ์  กรรมการ 264,000 240,000 192,000 696,000 

8 นายเฉลียว วิทูรปกรณ ์ กรรมการ 264,000 168,000 192,000 624,000 

9 นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการ 264,000 240,000 192,000 696,000 

รวม 2,605,000 1,993,000 1,904,000 6,502,000 

หมายเหตุ: นายศักรินทร์ ภูมิรตัน เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่  
8 สิงหาคม 2562 แทนนายพันธุ์ชัย วฒันชัย ซึ่งลาออกไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

   

การลงมติ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้อืหุ้นซึ่งมาประชุม 

 

วาระที� 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั �งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 

เหตผุลและวตัถปุระสงค ์

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กําหนดว่า ให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ได้กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จําเป็นต้อง
เปล่ียนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นายกฤษณ์
ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016  หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือ 
หรือนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 7 รอบปีบัญชี และผู้สอบบัญชีที่เสนอ
ชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

ชื่อผู้สอบบัญชี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทเป็นปีที่ 

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ 5016 1 
2. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล 3873 - 
3. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ 11251 - 
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และเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจําปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2564 เป็นเงินจํานวน 4,570,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ผู้สอบบัญชี ไม่ไดใ้ห้บริการอื่นๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบรษิัท/ บรษิัทย่อย/ 
ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี  
ค่าสอบบัญช ี รอบปีบัญช ีส้ินสุด 31 มี.ค. 2564 รอบปีบัญช ีส้ินสุด 31 มี.ค. 2563 

1. ค่าสอบบัญชี 4,570,000 บาท 5,250,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายอื่น -             1,116,236 บาท 
(*ค่าใชจ้่ายอื่น ไดแ้ก่ ค่าเดินทางและที่พัก) 

  

การลงมติ  

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 8 พิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษทั 

 

เหตผุลและวตัถปุระสงค ์

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศใชบ้ังคับพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชมุ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชมุผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สาระสําคัญที่ยกเลิกคือข้อกําหนดเร่ืองผู้เข้ารว่มประชุมจํานวนไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ขององค์
ประชุมต้องอยูใ่นสถานที่เดียวกนั และผู้เข้าร่วมประชมุทุกคนตอ้งอยู่ในประเทศไทย ซึง่ข้อบงัคบัของบริษทัมี
ข้อกําหนดเร่ืองผู้เข้ารว่มประชมุดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้ข้อบงัคับของบริษทัเป็นไปตามข้อกําหนดของพระราช
กําหนดฉบับใหม่ดังกล่าวบรษิัทจึงประสงคจ์ะแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคับของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

ข้อ ข้อบงัคบัเดิม ข้อบงัคบัใหม ่

28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง
หรือโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  จะต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวน
ก ร ร ม ก า ร ทั้ ง ห ม ด  จึ ง จ ะ ค ร บ เป็ น อ ง ค์ ป ร ะชุ ม 

นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุม
จะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทําผ่าน
ระบบควบคุมการประชุมทีม่ีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้ง
เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว  

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วย
ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที่มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  การ
ดําเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่กฎหมายกําหนด 

ให้ ป ร ะธ าน ก รรม ก าร เป็ น ป ระธ าน ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชมุเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 
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28 และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน
เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่
จะมีแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุม 

 

37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง 
หรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจํานวนผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ใน
ราชอาณาจักร และผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน 
และจะต้องกระทําผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มี
กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่
กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการ
ประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการ
บันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมี
องค์ประกอบพื้ นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วย
ตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต้อง
มีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้า
มี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  (1/3) ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม  
ในกรณีที่มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  การ
ดําเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่กฎหมายกําหนด 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด  เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า
การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจ่ําเป็นต้องครบองค์
ประชุม 
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28 และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน
เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่
จะมีแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุม 

 

37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง 
หรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจํานวนผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ใน
ราชอาณาจักร และผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน 
และจะต้องกระทําผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มี
กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่
กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการ
ประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการ
บันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมี
องค์ประกอบพื้ นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วย
ตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต้อง
มีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้า
มี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  (1/3) ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม  
ในกรณีที่มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  การ
ดําเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่กฎหมายกําหนด 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด  เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ี
กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า
การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจ่ําเป็นต้องครบองค์
ประชุม 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2 

 

 

 

ข้อ ข้อบงัคบัเดิม ข้อบงัคบัใหม ่

37. ในกรณีที่ ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด  เมื่ อ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ 
หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้น
นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไม่จําเป็นต้องครบองค์ประชุม 

 

 

การลงมติ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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