
    วนัที ่22 มถิุนายน 2564 

 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
2. เหตุผลและวตัถุประสงคเ์พือ่ประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระ 
3. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
4. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 (แบบ 56-1  

One Report) ของบรษิทั พรอ้มงบการเงนิรวม ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 
ในรปูแบบ รหสัควิอาร ์QR-Code  

5. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
6. นิยามกรรมการอสิระ 
7. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 
8. ค าชีแ้จง เรือ่ง การมอบฉนัทะ การลงทะเบยีนเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอื

ผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนน  
9. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
10. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
11. ขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 
12. ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
 คณะกรรมการ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ไดม้มีตกิ าหนดใหจ้ดัการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที ่23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 น. ดว้ยวธิกีารผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสร์ปูแบบเดยีวเท่านัน้ 
เพือ่พจิารณาระเบยีบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  พิจารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัเห็นว่าได้มกีาร
บนัทกึถกูตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชมุ โดยมสี าเนารายงานการประชมุซึง่ไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ 
ปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 3 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 
2564 โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 4 
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษทั ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิรวมของบรษิัท 
ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด วนัที ่31 มนีาคม 2564 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และได้
ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และแสดงอยูใ่นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่ไดจ้ดัส่งให้
ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 4 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผล
การด าเนินงานปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 เพิม่เตมิจากเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.19 บาท 
(สบิเกา้สตางค)์ ส าหรบัหุน้จ านวน 2,800 ลา้นหุน้ รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 532,000,000 บาท (หา้รอ้ยสามสบิ
สองล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากก าไรสุทธสิ าหรบัปีของงบการเงนิเฉพาะกจิการและก าไรสะสม ก าหนดจ่าย
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทั ทีม่รีายชือ่ปรากฎอยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่4 สงิหาคม 2564 ซึง่เป็นวนัที่
คณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้นที่จะมสีทิธิได้รบัเงนิปันผล (Record Date) และ
ก าหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ภายในวนัที ่20 สงิหาคม 2564 
ทัง้นี้ในระหว่างปี 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั ครัง้ที ่6/2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 
2563 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท (เกา้สตางค)์ รวม
เป็นเงนิจ านวน 252,000,000 บาท และไดด้ าเนินการจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2563 โดยรวม
เป็นเงนิปันผลประจ าปีทัง้สิน้ อตัราหุน้ละ 0.28 บาท (ยีส่บิแปดสตางค)์ รวมเป็นจ านวนเงนิ 784,000,000 บาท 
หากคดิเป็นอตัราเงนิปันผลทีจ่่ายรวมกบัเงนิปันผลระหว่างกาลเทยีบกบัก าไรสุทธติามงบการเงนิรวมเท่ากบั
รอ้ยละ 64.2 ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั 
 
หมายเหต ุ 
สทิธใินการรบัเงนิปันผลดงักลา่ว ยงัมคีวามไมแ่น่นอนจนกวา่จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้ือหุน้
ประจ าปี 2564 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบดว้ยความระมดัระวงัแลว้ว่าบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอ
ชือ่ในครัง้นี้มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตเิหน็ชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
พจิารณาและอนุมตัเิลอืกตัง้ กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิทั อกีวาระหนึ่ง ไดแ้ก ่
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 1. นายศกัรนิทร ์ภมูริตัน กรรมการอสิระ 
2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 
3. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ กรรมการ 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุด 31 มนีาคม 2565 รวมแลว้ไม่เกนิ 12,000,000 บาท โดยใหจ้่ายในรปู
ของคา่ตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

ต าแหน่ง 
องคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท/ปี) 

คณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัจะจ่ายบ าเหน็จ
กรรมการ ส าหรบั
คณะกรรมการ 
บรษิทัทัง้ชดุ ตามที่
คณะกรรมการสรรหา
และก าหนด
คา่ตอบแทนจะอนุมตั ิ

ประธานกรรมการ 420,000 30,000 
กรรมการ และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 360,000 25,000 
กรรมการ และเป็นประธานกรรมการบรหิาร 420,000 30,000 
กรรมการ 300,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 18,000 
กรรมการตรวจสอบ - 15,000 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรหิาร - - 
กรรมการบรหิาร - - 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 18,000 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 18,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 15,000 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้ร ับ
ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงนิค่าตอบแทนรายปี หรอืเบี้ยประชุม หรอืบ าเหน็จกรรมการตามรายละเอยีดที่
ก าหนดขา้งตน้ 
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 1. นายศกัรนิทร ์ภมูริตัน กรรมการอสิระ 
2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 
3. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ กรรมการ 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุด 31 มนีาคม 2565 รวมแลว้ไม่เกนิ 12,000,000 บาท โดยใหจ้่ายในรปู
ของคา่ตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

ต าแหน่ง 
องคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท/ปี) 

คณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัจะจ่ายบ าเหน็จ
กรรมการ ส าหรบั
คณะกรรมการ 
บรษิทัทัง้ชดุ ตามที่
คณะกรรมการสรรหา
และก าหนด
คา่ตอบแทนจะอนุมตั ิ

ประธานกรรมการ 420,000 30,000 
กรรมการ และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 360,000 25,000 
กรรมการ และเป็นประธานกรรมการบรหิาร 420,000 30,000 
กรรมการ 300,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 18,000 
กรรมการตรวจสอบ - 15,000 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรหิาร - - 
กรรมการบรหิาร - - 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 18,000 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 18,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 15,000 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้ร ับ
ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงนิค่าตอบแทนรายปี หรอืเบี้ยประชุม หรอืบ าเหน็จกรรมการตามรายละเอยีดที่
ก าหนดขา้งตน้ 
 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต  
นายกฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 หรอื นางอนุทยั ภูมสิุรกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่3873 หรอืนายสงา่ โชคนิตสิวสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11251 ในนามบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 โดยให้
คนใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทในกรณีที่ผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ท าหน้าทีแ่ทน และ
ก าหนดคา่ตอบแทนในการตรวจสอบบญัชปีระจ าปี และคา่สอบทานงบการเงนิทกุไตรมาส ส าหรบัรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 เป็นเงนิจ านวน 3,300,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ  

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรษิทัไดก้ าหนดใหว้นัที่ 4 สงิหาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ประจ าปี 2564 (Record Date)  
จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้ทกุทา่นเขา้ร่วมประชุมดว้ยวธิผี่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามวนัและเวลา

ดงักล่าว โดยในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 บรษิัทจะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสยีงผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์ 

ส าหรบัท่านผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรอืโดยผูร้บัมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบรษิทั กรุณา
ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุผา่นลงิค ์https://app.inventech.co.th/EPG092742R หรอืสแกน QR Code ในขัน้ตอนการใช้
งานระบบประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (ตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 ) พร้อมทัง้เตรียมแบบแจ้งการประชุมและ
เอกสารประกอบ (ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8 ) เพือ่ลงทะเบยีนผา่นระบบ Inventech Connect ล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที ่14 
กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดรบัลงทะเบยีนของวนัที ่23 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะปิดการประชุม 
(เฉพาะวนัท าการเทา่นัน้) เอกสารการลงทะเบยีนของทา่นจะไดร้บัการตรวจสอบเพื่อยนืยนัตวัตนของผูถ้อืหุน้ หลงัจากที่
การลงทะเบยีนของท่านไดร้บัการอนุมตั ิท่านผูถ้อืหุน้จะไดร้บั E-mail พรอ้มดว้ย URL/ชื่อเขา้ใชง้าน (Username) และ
รหสัผา่น (Password) เพือ่ใชล้อ็กอนิ (Log-in) เขา้สูร่ะบบในวนัประชุมตัง้แต่เวลา 07.00 น. เป็นตน้ไป ทัง้นี้โปรดศกึษา
รายละเอยีดเพิม่เตมิตามขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่11) 
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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) 
770 ม.6 ถ.เทพารกัษ์ ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศพัท:์ +66 (0)2 383 6599 
แฟกซ:์ +66 (0)2 383 6533 
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ:์ +66 (0)2 249 3976       
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