
กรณีผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการบรษิทั กรุณาจดัส่งหนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบ 
(ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8) สง่มายงั บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) เลขที ่770 หมู ่6 ถ.เทพารกัษ์  
ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 โดยเอกสารจะตอ้งมาถงึบรษิทัภายในวนัที ่16 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น.  

ผูถ้อืหุน้สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ไดโ้ดยปฏบิตัติามขัน้ตอนการใชง้านระบบ
ประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสต์ามทีแ่นบมาดว้ย 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสรมิการ
ปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้รายเดยีว หรอืหลายรายรวมกนัเป็นสดัส่วนการถอืหุน้ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบรษิทั และถอืหุน้ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
สามารถเสนอวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ไดใ้นช่วงระหว่างวนัที ่15 กุมภาพนัธ์ 2564 – 1 
เมษายน 2564 โดยบรษิทัไดเ้ผยแพรห่ลกัเกณฑบ์นเวบ็ไซต์ของบรษิทัและแจง้ขา่วผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้ อยา่งไรกต็าม ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุแต่อยา่งใด 
 
 
 ขอแสดงความนบัถอื 
  
 
 
 นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์
 ประธานกรรมการ 
 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกัเลขานุการ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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เหตผุลและวตัถปุระสงคเ์พ่ือประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้นตามระเบียบวาระ 
 
วาระท่ี 1  พิจารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
 

เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ของบรษิทั ไดถู้กจดัขึน้เมื่อวนัที ่23 กรกฎาคม 2563 โดยมสี าเนารายงาน
การประชุมซึง่ไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3) บรษิทัไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานการประชุม
ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายและประกาศที่เกีย่วขอ้ง
ก าหนด และมกีารเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.epg.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผูถ้อืหุน้และนักลงทุนทัว่ไป
แลว้ และปรากฏว่าไม่มผีูใ้ดขอแกไ้ขแต่อย่างใด 
 
การลงมติ 
วาระนี้แจง้เพื่อทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
สรุปผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564  

(บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 5,820,283,740 2,786,239,959 
สนิทรพัยร์วม 15,404,773,974 8,110,226,361 
หนี้สนิหมุนเวยีน 2,488,699,952 26,489,061 
หนี้สนิรวม 4,364,341,029 915,396,371 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ และ 
การใหบ้รกิาร 

9,581,687,926 112,607,026 

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 1,221,243,369 743,041,053 
 
บรษิทั ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ดงัปรากฏในแบบ 56-1 
One Report ของบรษิทั ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบรหสัควิอาร ์QR-Code พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้
แลว้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) 
 
การลงมติ 
วาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัให้
มกีารจดัท างบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั และต้องจดั
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนัน้ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
 
คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารท างบการเงนิ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ตามทีม่าตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 ก าหนด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) 
 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนาคม 2564 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์ 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 50 ก าหนดว่าบรษิทั 
ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี  
หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และ
มาตรา 115 ก าหนดให้บรษิัทจ่ายเงนิปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และห้ามจ่ายเงนิปันผลในกรณีที่บรษิัทยงัมยีอด
ขาดทุนสะสมอยู่  
 
ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัสรรเงนิทุนส ารองครบตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ บรษิทัจงึไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีไวเ้ป็น 
ทุนส ารองเพิม่เตมิอกี 
 
นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้โดยพจิารณาความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล
จากก าไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยบรษิทัจะพจิารณาจ านวนเงนิทีจ่่ายปันผลแต่ละครัง้จากผลประกอบการ
ในงบการเงนิรวมดว้ย โดยบรษิทัพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิ
รวมของบรษิทั หลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลเป็นส าคญั อย่างไรกต็าม บรษิัทอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในอตัราที่
แตกต่างไปจากนโยบายทีก่ าหนดไวไ้ด ้ทัง้นี้จะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ ฐานะการเงนิ สภาพคล่องทางการเงนิ และ
ความจ าเป็นในการใชเ้งนิเพื่อบรหิารกจิการ และการขยายธุรกจิของบรษิทั รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผล
ดงักล่าวจะไม่เกนิก าไรสะสมทีป่รากฏอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ ของบรษิทั และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
เน่ืองจากบรษิทัประกอบกจิการโดยการถอืหุน้ในกจิการอื่น (Holding Company) โดยมสีนิทรพัย์หลกั คอืเงนิลงทุน
ในบรษิทัย่อย ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั จงึขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและการจ่ายเงนิปัน
ผลของบรษิทัย่อยเป็นส าคญั 
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัให้
มกีารจดัท างบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั และต้องจดั
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนัน้ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
 
คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารท างบการเงนิ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ตามทีม่าตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 ก าหนด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) 
 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนาคม 2564 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์ 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 50 ก าหนดว่าบรษิทั 
ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี  
หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และ
มาตรา 115 ก าหนดให้บรษิัทจ่ายเงนิปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และห้ามจ่ายเงนิปันผลในกรณีที่บรษิัทยงัมยีอด
ขาดทุนสะสมอยู่  
 
ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัสรรเงนิทุนส ารองครบตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ บรษิทัจงึไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีไวเ้ป็น 
ทุนส ารองเพิม่เตมิอกี 
 
นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้โดยพจิารณาความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล
จากก าไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยบรษิทัจะพจิารณาจ านวนเงนิทีจ่่ายปันผลแต่ละครัง้จากผลประกอบการ
ในงบการเงนิรวมดว้ย โดยบรษิทัพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิ
รวมของบรษิทั หลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลเป็นส าคญั อย่างไรกต็าม บรษิัทอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในอตัราที่
แตกต่างไปจากนโยบายทีก่ าหนดไวไ้ด ้ทัง้นี้จะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ ฐานะการเงนิ สภาพคล่องทางการเงนิ และ
ความจ าเป็นในการใชเ้งนิเพื่อบรหิารกจิการ และการขยายธุรกจิของบรษิทั รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผล
ดงักล่าวจะไม่เกนิก าไรสะสมทีป่รากฏอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ ของบรษิทั และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
เนื่องจากบรษิทัประกอบกจิการโดยการถอืหุน้ในกจิการอื่น (Holding Company) โดยมสีนิทรพัย์หลกั คอืเงนิลงทุน
ในบรษิทัย่อย ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั จงึขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและการจ่ายเงนิปัน
ผลของบรษิทัย่อยเป็นส าคญั 

 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 

 

 

 

จากงบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ บรษิทั
มกี าไรสุทธจิากผลการด าเนินงานรวม 1,221,243,369 บาท และตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิัทมกี าไรสุทธิ
จ านวน 743,041,053 บาท  
ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ วนัที ่31 มนีาคม 2563 และวนัที ่31 
มนีาคม 2564 

         (บาท) 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล 31 มีนาคม 2564 (ปีท่ีเสนอ) 31 มีนาคม 2563 

1. ก าไรสทุธ ิ
 1.1 งบการเงนิรวม 
 1.2 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
1,221,243,369 

743,041,053 

 
999,340,390 
792,599,459 

2. จ านวนหุน้ / มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 2,800,000,000/ 1 บาท 2,800,000,000/ 1 บาท 
3. เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 

• เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 
• เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 

 
0.09 
0.19 

 
0.10 
0.12 

4. รวมจ านวนเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 784,000,000 616,000,000 

5. สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรสทุธติาม
งบการเงนิรวม (Payout ratio) รอ้ยละ 64.2 รอ้ยละ 61.64 

 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ จะตอ้งมกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดจะต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทั และกรรมการผูอ้อกจาก
ต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในครัง้นี้ กรรมการที่อยู่
ในต าแหน่งนานทีส่ดุซึง่ตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทั มรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 
  
 1. นายศกัรนิทร ์ภูมริตัน กรรมการอสิระ 

2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 
3. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ กรรมการ 

 
บรษิทั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ตาม
กระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้านบัตัง้แต่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2564 – 1 เมษายน 2564 ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
และปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
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ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้พจิารณาจากโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั และคุณสมบตัขิอง
กรรมการในดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เหน็ว่ากรรมการ 3 ท่าน ซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น ผูท้ี่มี
ความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษิทั ในช่วง
เวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กบับรษิัท และกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มคีุณสมบตัิต้องห้ามประการใด และไม่ได้
ประกอบกจิการใด ๆ หรอืถอืหุน้ในกจิการใดทีม่สีว่นแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบรษิทั  
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ  ท่าน
ดงักล่าว เป็นกรรมการอสิระทีไ่ดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการตรวจสอบบรษิทัเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รายย่อย โดย
แสดงความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งก าหนด ทัง้นี้กรรมการอสิระท่านดงักล่าว 
ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทั ดงันี้ 
 1. นายศกัรนิทร ์ภูมริตัน ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 1 ปี 11 เดอืน 
 2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 7 ปี 11 เดอืน 
 3. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 7 ปี 11 เดอืน 
 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเหน็สมควรเสนอใหก้รรมการทัง้ 3 ท่าน ไดร้บัการพจิารณาเลอืกตัง้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ซึง่รายละเอยีดประวตัขิองกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 
หมายเลข 5 และคุณสมบตัิของกรรมการอสิระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ก าหนด (รายละเอยีดนิยามกรรมการอสิระปรากฏตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่6) และกรรมการอสิระของบรษิทัไม่
เคยเป็นหรอืไม่เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า  
ผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
 
ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชื่อในครัง้นี้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
 
รายช่ือผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 
1. นายศกัรนิทร ์ภูมริตัน ไม่ม ี ไม่ม ี
2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 41,100,100 41,100,100 
3. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 54,121,000 54,121,000 

 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 33 ก าหนดใหก้รรมการ
มสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัท ในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบั หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็น
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ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้พจิารณาจากโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั และคุณสมบตัขิอง
กรรมการในดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เหน็ว่ากรรมการ 3 ท่าน ซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น ผูท้ี่มี
ความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษิทั ในช่วง
เวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กบับรษิัท และกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มคีุณสมบตัิต้องห้ามประการใด และไม่ได้
ประกอบกจิการใด ๆ หรอืถอืหุน้ในกจิการใดทีม่สีว่นแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบรษิทั  
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ  ท่าน
ดงักล่าว เป็นกรรมการอสิระทีไ่ดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการตรวจสอบบรษิทัเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รายย่อย โดย
แสดงความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งก าหนด ทัง้นี้กรรมการอสิระท่านดงักล่าว 
ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทั ดงันี้ 
 1. นายศกัรนิทร ์ภูมริตัน ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 1 ปี 11 เดอืน 
 2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 7 ปี 11 เดอืน 
 3. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 7 ปี 11 เดอืน 
 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเหน็สมควรเสนอใหก้รรมการทัง้ 3 ท่าน ไดร้บัการพจิารณาเลอืกตัง้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ซึง่รายละเอยีดประวตัขิองกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 
หมายเลข 5 และคุณสมบตัิของกรรมการอสิระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ก าหนด (รายละเอยีดนิยามกรรมการอสิระปรากฏตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่6) และกรรมการอสิระของบรษิทัไม่
เคยเป็นหรอืไม่เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า  
ผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
 
ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชื่อในครัง้นี้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
 
รายช่ือผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 
1. นายศกัรนิทร ์ภูมริตัน ไม่ม ี ไม่ม ี
2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 41,100,100 41,100,100 
3. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 54,121,000 54,121,000 

 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 33 ก าหนดใหก้รรมการ
มสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัท ในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบั หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็น
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หลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด้ และนอกจากนัน้
ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบของบรษิทั  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรษิทั และขอ้มลูเปรยีบเทยีบอา้งองิกบับรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั มขีนาดและลกัษณะของ
ธุรกจิทีใ่กล้เคยีงกนั รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ( IOD) 
แลว้ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการทีบ่รษิทัก าหนดนัน้อยู่ในอตัราใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่โดยรวมของตลาด 
รายละเอยีดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั 
ปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใตห้วัขอ้เรื่องโครงสรา้งการจดัการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) 

 
ตารางเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ  

 ต าแหน่ง 

องคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท/ปี) 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.65 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.64 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.65 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.64 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.65 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.64 

คณะกรรมการบริษทั บรษิทัจะ 
จ่ายบ าเหน็จ 
กรรมการรายปี 
ส าหรบั
คณะกรรมการ
บรษิทั ทัง้ชุดตามที่
คณะกรรม 
การสรรหาและ
ก าหนด
ค่าตอบแทนจะ
อนุมตั ิ
 

บรษิทัจะ 
จ่ายบ าเหน็จ 
กรรมการรายปี 
ส าหรบั
คณะกรรมการ
บรษิทั ทัง้ชุดตามที่
คณะกรรม 
การสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน
จะอนุมตั ิ
 

ประธานกรรมการ 420,000 384,000 30,000 27,000 
กรรมการ และเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

360,000 324,000 25,000 22,000 

กรรมการ และเป็นประธาน
กรรมการบรหิาร 

420,000 324,000 30,000 22,000 

กรรมการ 300,000 264,000 25,000 22,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 18,000 17,000 
กรรมการตรวจสอบ - - 15,000 12,000 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรหิาร - - - - 
กรรมการบรหิาร - - - - 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - - 18,000 17,000 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง - - 15,000 12,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- - 18,000 17,000 

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- - 15,000 12,000 

 
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ไดอ้นุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย วงเงนิรวมไม่เกนิ 
10,000,000 บาท และบรษิทั ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการเป็นจ านวน ดงันี้ 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/ปี) 
ค่าเบีย้ประชมุ 

(บาท/ปี) 
บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท/ปี) 

รวม 
(บาท/ปี) 

1 นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 384,000 366,000 360,000 1,110,000 

2 นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ 

324,000 395,000 300,000 1,019,000 

3 นายธนะชยั สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 264,000 216,000 240,000 720,000 

4 นายศกัรนิทร ์ภมูริตัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 264,000 182,000 240,000 686,000 

5 นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ รองประธานกรรมการ/ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการ 

324,000 132,000 360,000 816,000 

6 นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 264,000 168,000 240,000 672,000 

7 นายช านาญ วทิรูปกรณ์  กรรมการ 264,000 264,000 240,000 768,000 

8 นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ กรรมการ 264,000 168,000 240,000 672,000 

9 นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 264,000 276,000 240,000 780,000 

10* นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 48,000 - 48,000 

รวม 2,616,000 2,215,000 2,460,000 7,291,000 

* หมายเหต:ุ ไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 58 ก าหนดว่า ใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ในการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้ 
 
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนได้ก าหนดให้บรษิัทจดัให้มกีารหมุนเวยีนผู้สอบบญัช ีหาก
ผู้สอบบญัชดีงักล่าวปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบญัชไีม่ว่าจะติดต่อกนัหรอืไม่โดยการหมุนเวยีน ไม่จ าเป็นต้อง
เปลีย่นบรษิทัผูส้อบบญัชแีห่งใหม่ บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่น ๆ ในส านักงานตรวจสอบบญัชนีัน้แทน
ผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ อย่างไรกต็าม บรษิทัจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายที่พน้จากการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากการหมุนเวยีน
ผูส้อบบญัชไีดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยหา้รอบปีบญัชตีดิต่อกนั 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/ปี) 
ค่าเบีย้ประชมุ 

(บาท/ปี) 
บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท/ปี) 

รวม 
(บาท/ปี) 

1 นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 384,000 366,000 360,000 1,110,000 

2 นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ 

324,000 395,000 300,000 1,019,000 

3 นายธนะชยั สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 264,000 216,000 240,000 720,000 

4 นายศกัรนิทร ์ภมูริตัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 264,000 182,000 240,000 686,000 

5 นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ รองประธานกรรมการ/ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการ 

324,000 132,000 360,000 816,000 

6 นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 264,000 168,000 240,000 672,000 

7 นายช านาญ วทิรูปกรณ์  กรรมการ 264,000 264,000 240,000 768,000 

8 นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ กรรมการ 264,000 168,000 240,000 672,000 

9 นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 264,000 276,000 240,000 780,000 

10* นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 48,000 - 48,000 

รวม 2,616,000 2,215,000 2,460,000 7,291,000 

* หมายเหต:ุ ไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 58 ก าหนดว่า ใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ในการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้ 
 
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนได้ก าหนดให้บรษิัทจดัให้มกีารหมุนเวยีนผู้สอบบญัช ีหาก
ผู้สอบบญัชดีงักล่าวปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบญัชไีม่ว่าจะติดต่อกนัหรอืไม่โดยการหมุนเวยีน ไม่จ าเป็นต้อง
เปลีย่นบรษิทัผูส้อบบญัชแีห่งใหม่ บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่น ๆ ในส านักงานตรวจสอบบญัชนีัน้แทน
ผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ อย่างไรกต็าม บรษิทัจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายที่พน้จากการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากการหมุนเวยีน
ผูส้อบบญัชไีดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยหา้รอบปีบญัชตีดิต่อกนั 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเป็น
อสิระของผูส้อบบญัช ีและค่าตอบแทนการสอบบญัชแีลว้ มคีวามเหน็และเสนอใหแ้ต่งตัง้ นายกฤษณ์ชชัวาลวงศ ์ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 หรอื นางอนุทยั ภูมสิรุกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3873 หรอื หรอืนายสง่า  
โชคนิตสิวสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 11251 จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิัท ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 ทัง้นี้ บรษิทัไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นเวลา 8 รอบปีบญัช ีและผูส้อบบญัชทีีเ่สนอชื่อแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยไดป้ฏบิตัหิน้าที ่ดงันี้ 
 

ชื่อผูส้อบบญัช ี เลขทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาต การปฎบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ี
ของบรษิทัเป็นปีที ่

1. นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ ์ 5016 2 
2. นางอนุทยั ภูมสิรุกุล 3873 - 
3. นายสง่า โชคนิตสิวสัดิ ์ 11251 - 

 
และเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบญัชปีระจ าปี และค่าสอบทานงบการเงนิทุกไตรมาสสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 
2565 เป็นเงนิจ านวน 3,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
 
ผูส้อบบญัช ีไม่ไดใ้หบ้รกิารอื่น ๆ แก่บรษิทั และไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 
 
ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 

ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31 ม.ีค. 2565 รอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31 ม.ีค. 2564 
1. ค่าสอบบญัช ี 3,300,000 4,570,000 บาท 
2. ค่าใชจ้่ายอื่น - 868,238 บาท 
(*ค่าใชจ้่ายอื่น ไดแ้ก่ ค่าเดนิทางและทีพ่กั) 

  
การลงมติ  
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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