
    วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามัญผูถ้ือหุ้นประจําป 2563 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นบรษิัท อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  1. แบบฟอรม์ลงทะเบียน 
2. เหตุผลและวตัถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ 
3. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําป 2562 
4.  รายงานประจําป พร้อมงบการเงนิรวม สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในรูปแบบ 

รหัสคิวอาร ์QR-Code  
5.  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
6. นิยามกรรมการอิสระ 
7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 
8.  คําชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผู้ถือหุ้น หรอื 

ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ารว่มประชุม และการออกเสียงลงคะแนน  
9.  ข้อบังคับของบรษิัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชมุผู้ถือหุ้น 
10.  หนังสือมอบฉันทะ 
11.  ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําป 2563 
12.  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษทัเสนอให้เปนผู้รับมอบฉันทะ 
13.  แผนที่โดยสังเขปของสถานทีจ่ัดประชุม 
 

 คณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกําหนดให้จัดการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจําป 2563 ในวนัที� 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9:00 น. ณ ห้องคอนเวนชั �น ฮอลล ์โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร ์

กรงุเทพฯ เลขที� 171 ถนนสุขมุวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที� 1  พิจารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้อง
ตรงตามมติของทีป่ระชุม โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเปนจริง ปรากฎตามส่ิงที่
ส่งมาด้วย หมายเลข 3 
 

วาระที� 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรบัรอบปีบญัชี สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําป 2563
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4 
 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)2



    วันที่ 22 มถิุนายน 2563 
 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามัญผูถ้ือหุ้นประจําป 2563 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นบรษิัท อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  1. แบบฟอรม์ลงทะเบียน 
2. เหตุผลและวตัถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ 
3. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําป 2562 
4.  รายงานประจําป พร้อมงบการเงนิรวม สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในรูปแบบ 

รหัสคิวอาร ์QR-Code  
5.  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
6. นิยามกรรมการอิสระ 
7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 
8.  คําชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผู้ถือหุ้น หรอื 

ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ารว่มประชุม และการออกเสียงลงคะแนน  
9.  ข้อบังคับของบรษิัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชมุผู้ถือหุ้น 
10.  หนังสือมอบฉันทะ 
11.  ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําป 2563 
12.  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษทัเสนอให้เปนผู้รับมอบฉันทะ 
13.  แผนที่โดยสังเขปของสถานทีจ่ัดประชุม 
 

 คณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกําหนดให้จัดการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจําป 2563 ในวนัที� 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9:00 น. ณ ห้องคอนเวนชั �น ฮอลล ์โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร ์

กรงุเทพฯ เลขที� 171 ถนนสุขมุวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที� 1  พิจารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้อง
ตรงตามมติของทีป่ระชุม โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเปนจริง ปรากฎตามส่ิงที่
ส่งมาด้วย หมายเลข 3 
 

วาระที� 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรบัรอบปีบญัชี สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําป 2563
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4 
 

วาระที� 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัสาํหรบัรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับ
รอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชขีองบริษทั และได้ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย หมายเลข 4 
 

วาระที� 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรส่วนหนึ�งเพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานสาํหรบัรอบปีบญัชี สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึ่งเพื่อ
เปนทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 21,271,000 บาท และจ่ายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน 
ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพิ่มเติมจากเงินปนผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) 
สําหรับหุ้นจํานวน 2,800 ล้านหุ้น รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 336,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน) 
โดยจ่ายให้แกผู่้ถือหุ้นของบริษทั ที่มีรายชื่อปรากฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่ง
เปนวันที่คณะกรรมการกําหนดให้เปนวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปนผล (Record Date) และ
กําหนดจ่ายเงินปนผลใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 
ทั้งนี้ในระหว่างปี 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษทั ครั้งที่ 6/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2562 ได้มมีติอนมุัติใหจ้่ายเงินปนผลระหว่างกาลให้แกผู่้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเปน
เงินจํานวน 280,000,000 บาท และได้ดําเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุน้แล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยรวมเปน
เงินปนผลประจําปีทั้งส้ิน อัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) รวมเปนจํานวนเงิน 616,000,000 บาท หากคิด
เปนอัตราเงินปนผลที่จ่ายรวมกับเงินปนผลระหว่างกาลเทยีบกับกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมเทา่กับร้อยละ 
61.64 ซึง่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนผลของบริษทั 

หมายเหต ุ 

สิทธิในการรับเงินปนผลดังกล่าว ยังมีความไมแ่น่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 
2563 
 

วาระที� 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากล่ันกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้วว่าบคุคลที่ไดร้ับการเสนอ
เสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกจิของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจงึมีมติเห็นชอบ
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมตัิเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหนง่
กรรมการของบรษิัท อีกวาระหนึง่ ได้แก ่
       1. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร  กรรมการอิสระ 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 3



  2. นายภวัฒน วิทูรปกรณ       กรรมการ 
  3. นายเอกวฒัน วิทูรปกรณ    กรรมการ 
 
วาระที� 6 พิจารณาและอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
สําหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด 31 มนีาคม 2564 รวมแลวไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึง่เปนอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา 
โดยใหจ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และบําเหนจ็กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ตาํแหน่ง 

องคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายปี 

(บาท/ปี) 

ค่าเบี�ยประชมุ 

(บาท/ครั �ง) 

บาํเหน็จ

กรรมการ 

(บาท/ปี) 

คณะกรรมการบริษทั 

บริษัทจะจ่าย
บําเหน็จกรรมการ 
สําหรับ
คณะกรรมการ 
บริษัททัง้ชุด 
ตามที่
คณะกรรมการสรร
หาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะ
อนุมัต ิ

ประธานกรรมการ 384,000 27,000 
กรรมการ และเปนประธานกรรมการตรวจสอบ 324,000 22,000 
กรรมการ และเปนประธานกรรมการบริหาร 324,000 22,000 
กรรมการ 264,000 22,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 17,000 
กรรมการตรวจสอบ - 12,000 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรหิาร - - 
กรรมการบริหาร - - 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง - 17,000 
กรรมการบริหารความเส่ียง - 12,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน - 17,000 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน - 12,000 

 
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ไดรับผลประโยชน
อื่นใดนอกจากเงินค่าตอบแทนรายปี หรือเบี้ยประชมุ หรือบําเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กาํหนดขางตน 
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  2. นายภวัฒน วิทูรปกรณ       กรรมการ 
  3. นายเอกวฒัน วิทูรปกรณ    กรรมการ 
 
วาระที� 6 พิจารณาและอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
สําหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด 31 มนีาคม 2564 รวมแลวไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึง่เปนอัตราเท่ากับปทีี่ผ่านมา 
โดยใหจ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และบําเหนจ็กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ตาํแหน่ง 

องคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายปี 

(บาท/ปี) 

ค่าเบี�ยประชมุ 

(บาท/ครั �ง) 

บาํเหน็จ

กรรมการ 

(บาท/ปี) 

คณะกรรมการบริษทั 

บรษิัทจะจ่าย
บําเหน็จกรรมการ 
สําหรับ
คณะกรรมการ 
บริษัททัง้ชุด 
ตามที่
คณะกรรมการสรร
หาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะ
อนุมัต ิ

ประธานกรรมการ 384,000 27,000 
กรรมการ และเปนประธานกรรมการตรวจสอบ 324,000 22,000 
กรรมการ และเปนประธานกรรมการบริหาร 324,000 22,000 
กรรมการ 264,000 22,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 17,000 
กรรมการตรวจสอบ - 12,000 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรหิาร - - 
กรรมการบริหาร - - 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง - 17,000 
กรรมการบริหารความเส่ียง - 12,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน - 17,000 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน - 12,000 

 
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ไดรับผลประโยชน
อื่นใดนอกจากเงินค่าตอบแทนรายปี หรือเบี้ยประชมุ หรือบําเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กาํหนดขางตน 

 

วาระที� 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั �งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายกฤษณ์  
ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือ 
นายสง่า โชคนิติสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากดั เปนผู้สอบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบปบญัชีส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเปนผู้ทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดใ้หบ้ริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่น
ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ทําหน้าที่แทน และกําหนดค่าตอบแทนในการ
ตรวจสอบบญัชปีระจําป และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 
เปนเงินจํานวน 4,570,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 

วาระที� 8 พิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษทั  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัขอ้ 28 และ 37 
ของบริษทั โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเหตุผลและวตัถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตาม
ระเบียบวาระ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2)  

 

วาระที� 9  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัทได้กําหนดใหว้ันที่ 15 มิถนุายน 2563 เปนวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจําป 2563 (Record Date) จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ารว่มประชมุ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบรษิัทจะจัดให้ลงทะเบยีนเพื่อเข้ารว่มประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 7:30 น. ทั้งนี้ เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ว บริษทัจะใชว้ธิีลงทะเบียนดว้ยระบบบาร์โค้ด ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชมุทุกท่านทั้งทีม่าประชมุ
ด้วยตนเอง หรือในฐานะผู้รับมอบฉันทะจะต้องนําแบบฟอรม์ลงทะเบียนทีม่ีบาร์โค้ด พร้อมนําหลักฐานแสดง
สิทธิการเข้าร่วมประชมุตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8 เพื่อลงทะเบียนในวันประชมุ หากท่านไม่
สามารถเข้าร่วมประชุม และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน 
กรุณาใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วย 
หมายเลข10 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epg.co.th พร้อมปิดอากร 20 บาท ส่งกลับมาที่
บริษัทภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษทั บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั

(มหาชน) เลขที� 770 หมู่ 6 ถ.เทพารกัษ์ ต.เทพารกัษ์  อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10270 
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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 เพือ่ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดแูลกจิการที่ดี โดยให้สิทธแิก่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันเปนสัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบรษิัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจําปผู้ถือหุน้ประจําป 2563 ได้ในช่วงระหวา่งวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2563 - 3 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้เผยแพรห่ลักเกณฑ์บนเว็บไซตข์องบรษิัท และแจ้งข่าวผ่าน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด 

 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 
 
 นายวัชรา ตันตริยานนท ์
 ประธานกรรมการ 
 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป จาํกัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักเลขานุการ บริษัท อีสเทิรน์โพลเีมอร์ กรุป จํากัด (มหาชน) 
770 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์: +66 (0)2 383 6599 
แฟกซ์: +66 (0)2 383 6533 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์: +66 (0)2 249 3976       
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