
 

 

 

 

 

 
 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

 

ณ หอ้งคราวน ์บอลรมู (CROWNE BALLROOM) ชัน้ 21 

โรงแรม คราวน ์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พารค์ 

เลขท่ี 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 

 

 

 

 

เนื่องจากยงัมคีวามไมแ่น่นอนของการแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) บรษัิทฯ อาจจาํตอ้งเปลี่ยนแปลง วนั เวลา สถานที่ประชมุ  
และ/หรอืเงื่อนไขอื่นใด เพื่อปฏิบตัิตามมาตรการต่างๆ ซึ่งหนว่ยงานรฐัที่เกี่ยวขอ้ง เชน่ กรุงเทพมหานคร กรมควบคมุโรค 

อาจจะประกาศก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านหนา้เว็บไซตบ์ริษัทฯ หรอื ระบบแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรพัยต์่อไป 



 

 

แนวทางปฏิบตัิในการประชุมผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

1. ส าหรับโรงแรมที่จัดประชุม AGM 
บรษัิทฯ ประสานงานกับโรงแรมที่จัดการประชุม  AGM จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลล์า้งมือสาํหรบัผูถื้อหุน้ไวบ้รเิวณ

ดา้นหนา้หอ้งประชมุและ มีจดุคดักรอง บรเิวณชัน้ G กอ่นขึน้ลิฟทด์า้นหนา้ทางเขา้โรงแรม 

2. ก่อนการประชุม 
2.1 ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งปฏิบัติตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีบรเิวณจุดคดักรองอย่างเครง่ครดั และเช็คอินผ่านไทยชนะ 

หรอืลงช่ือในแบบฟอรม์ที่จัดเตรียมไวก่้อนเขา้มาบริเวณสถานท่ีประชุม การต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร 
จดุลงทะเบียน เวน้ระยะหา่งอย่างนอ้ย 1-1.5 เมตร 

2.2 กรณีพบว่าผูท่ี้เขา้รว่มประชุมมีอุณหภูมิรา่งกาย ตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรืออยู่ในกลุ่มเส่ียง โดยมีอาการ
หรอืมีประวตัิ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี ้

 มีไข ้และมีอาการสาํคญัที่เก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ นํา้มกูไหล เหน่ือยหอบ 

 เป็นผูใ้กลชิ้ดกับผูป่้วยยืนยนัการติดเชือ้ COVID-19 

 เป็นผูท้ี่เดินทางไปในพืน้ท่ีเส่ียง สถานทีเ่ส่ียง ตามประกาศของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ  
2.3 ผูเ้ข้ารว่มประชุมจะได้รบัเชิญให้นั่งตามท่ีจัดให้มีการเวน้ระยะห่างทางสังคมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย  ส่งผลให้มี

จาํนวนท่ีนั่งในหอ้งประชุมลดลงเหลือเพียง 80 ที่นั่ง ซึ่งผูม้าถึงก่อนจะไดร้บัสิทธ์ินั่งก่อน และเม่ือที่นั่งที่จัดใหใ้นหอ้ง
ประชมุเต็มแลว้ทา่นผูถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้พืน้ท่ีการประชุมเพ่ิมเติมได้ บรษัิทฯ ขอความรว่มมือจากทา่นโปรดมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุแทนทา่น 

2.4 บรษัิทฯ งดแจกของท่ีระลกึ อาหาร เครื่องด่ืม บรเิวณที่จดัการประชุม เพื่อลดความเส่ียงของการแพรก่ระจายของเชือ้
ไวรสั 

3. ระหว่างเข้าประชุม  
ผูเ้ข้ารว่มประชุมจะ “ต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลา” และ “หลีกเล่ียงการใช้ สมัผัส ส่ิงของ

รว่มกบัผูอ้ื่น” “หากมีไข ้ไอ นํา้มกูไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ โปรดออกจากการประชมุผูถื้อหุน้” 

4. หลังการประชุม  
ผูเ้ขา้รว่มประชมุควรลา้งมือดว้ยสบูห่รอืเจลแอลกอฮอลส์าํหรบัลา้งมือก่อนออกจากโรงแรมท่ีจัดประชมุ 

5. การมอบฉันทะและส่งค าถามล่วงหน้า 
5.1 ขอความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้รว่มประชุมฯ  สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ตาม

รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี  2564 หรอืสามารถดาวนโ์หลดหนังสือมอบอาํนาจไดท้ี่  
https://www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html#shareholder_information  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิรบัเอกสารท่ีสง่ทางไปรษณียห์รอืสง่ดว้ยตนเองเทา่นัน้ ไม่รบัการมอบอาํนาจผา่นการแนบ
เอกสารที่สง่ทาง email 

5.2 ท่านผูถื้อหุน้ท่ีมีคาํถามเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ สามารถจัดสง่คาํถามไดเ้ป็นการล่วงหนา้ไดต้ัง้แตว่นันี ้
จนถึงวนัท่ี 16 เมษายน 2564 โดยขอใหร้ะบุช่ือ และนามสกลุของทา่นผูถื้อหุน้ใหช้ดัเจน โดยสามารถส่งมาท่ี  

เลขานุการบริษัทฯ 
บริษัท แปซฟิิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน)  
1168/74 ช้ัน 26 อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

  หรือจัดส่งมาที่ E-mail : ir.dep@pacificpipe.co.th  

https://www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html#shareholder_information
mailto:ir.dep@pacificpipe.co.th


 

หนา้ 1 

 

 

วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 

 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

เรยีน  ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงที่สง่มาดว้ย  
1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 (เอกสารแนบลาํดบัท่ี 1) 
2. รายงานประจาํปี 2563 พรอ้มงบการเงินประจาํปี 2563 รูปแบบ QR Code (เอกสารแนบลาํดบัท่ี 8) 
3. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ (เอกสารแนบลาํดบัท่ี 2) 
4. ขอ้มลูกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ (เอกสารแนบลาํดบัท่ี 3) 
5. ขอ้มลูและคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564 (เอกสารแนบลาํดบัท่ี 4) 
6. นิยามกรรมการอิสระและรายช่ือกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบลาํดบัท่ี 5) 
7. เง่ือนไขในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบลาํดบัท่ี 6) 
8. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบลาํดบัท่ี 7) 
9. ขัน้ตอนการใช ้QR Code (เอกสารแนบลาํดบัท่ี 8) 

10. แผนท่ีโรงแรมคราวน ์พลาซา่ กรุงเทพฯ ลมุพินี พารค์ (เอกสารแนบลาํดบัท่ี 9) 
11. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค 

 
 คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ ์จาํกัด (มหาชน) หรอื PAP กาํหนดใหมี้การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 
ในวนัพฤหสับดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งคราวน ์บอลรูม (CROWNE BALLROOM) ชัน้ 21 โรงแรม คราวน ์
พลาซ่า กรุงเทพฯ ลมุพินี พารค์ เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบ
วาระการประชมุ ดงันี ้

    
วาระที ่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 จดัขึน้เม่ือวนัศุกรท่ี์ 24 เมษายน 2563 ไดมี้การบนัทึก 
รายละเอียดการประชุมและเปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน  
(Set Portal) ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน  ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
เรยีบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ โดยมีสาํเนารายงานการประชมุปรากฏตาม
เอกสารแนบลาํดบัที ่1 

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ไดบ้ันทึกถกูตอ้งครบถว้น คณะกรรมการบริษัทฯ        
จึงเห็นสมควรให้ ท่ีป ระชุม ผู้ถือหุ้น พิจารณ า รับ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น  
ประจาํปี 2563 จดัขึน้เม่ือวนัศกุรท่ี์ 24 เมษายน 2563 

 การลงมต ิ กฏหมายบัญ ญั ติว่า วาระนี ้ต้องมีมติอนุมั ติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และ                
ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 



 

หนา้ 2 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ              
ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บรษัิทฯ ไดส้รุปรายงานของคณะกรรมการบรษัิทฯ เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานในรอบปีของบรษัิทฯ 
ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2563 รูปแบบ QR Code เอกสารแนบลาํดบัที่ 8 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
ไดร้บัทราบถึงผลการดาํเนินงานในรอบปีของบรษัิทฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงาน 
ของบรษัิทฯ ในรอบปี 2563 

การลงมติ เน่ืองจากในวาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบจึงไม่มีการลงมติ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจ าปี 2563  
สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด ซึ่งกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดทาํงบดลุ และ   
งบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้สุด ณ  รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจาก         
ผูส้อบบัญชีก่อนนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยรายละเอียดงบดุลและงบกาํไรขาดทุน 
ของบรษัิทฯ ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2563 รูปแบบ QR Code เอกสารแนบลาํดบัที ่8  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน 
ของบรษัิทฯ สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตแห่ง บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เรยีบรอ้ยแลว้  

การลงมติ กฏหมายบัญญั ติว่า วาระนี ้ต้องมีมติอนุมั ติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  และ                
ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงนิปันผล      

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิ หลงัหกัสาํรองตามกฏหมาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นีก้ารจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กับผลการดาํเนินงาน 
ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบรษัิทฯ เม่ือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้
จ่ายเงินปันผลประจาํปีแลว้  จะต้องนําเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ มีอาํนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้
ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

จากผลกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 บริษัท แปซิฟิกไพพ ์
จาํกดั (มหาชน) มีกาํไรสทุธิ จาํนวน 203.12 ลา้นบาท จึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุน้ จากกาํไรสทุธิเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 58.06 ของกาํไรสทุธิ 
และมีเครดิตภาษีเงินปันผลอตัรารอ้ยละ 20 โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ซึง่มีขอ้มลูเปรยีบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีทีผ่่านมา ดงันี ้
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  รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่รอบผลการด าเนินงานปี 2561-2563 
รายการ 2561 2562 2563 

1. กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ลา้นบาท) 80.62 344.68 203.12 
2. จาํนวนหุน้  (ลา้นหุน้) 660 660 660 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้  (บาท/หุน้) 0.05 0.27 0.18 
4. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่กาํไรสทุธิ  (รอ้ยละ) 41.67 51.92 58.06 

ความเห็นคณะกรรมการ คณ ะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณ าอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล  
จากผลกําไรสุท ธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน)  
ในอตัรา 0.18 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
และรับเงินปันผล  ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วันกําหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ มี สิทธิ 
รบัเงินปันผลในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

 ทั้งนี้ สิทธิในการรบั เงินปันผลดังกล่าวยังไม่ มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจาก  
ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

การลงมติ กฏหมายบัญ ญั ติว่า  วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และ                
ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
 วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1.  ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 13. ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจาก 
ตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก 
โดยจาํนวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สอง 
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิ ธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป  
ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระ
นัน้อาจถูกเลือกเข้ามาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้สาํหรบัรายนามกรรมการที่ครบวาระการดาํรง
ตาํแหนง่ในปีนี ้ไดแ้ก่ 

1. นายสมชยั  เลขะพจนพ์านิช   กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
2. นายเกรยีงไกร รกัษก์ลุชน  กรรมการอิสระ 
3. นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน ์ กรรมการอิสระ    

2.  การพิจารณ าเสนอแต่งตั้งกรรมการในครัง้นี ้  เป็นการพิจารณ าโดยตรงจากท่ีประชุม
คณ ะกรรม การบริษั ทฯ เน่ืองจากกรรม การท่ีครบ วาระตาม ราย ช่ือท่ี ระบุไว้ข้างต้น  
ลาํดับ ท่ี 2 และ 3 เป็นสมาชิกในคณ ะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
ซึ่ งสม าชิกในคณ ะกรรม การสรรหา ค่ าตอบแทนแ ละบ รรษั ทภิบ าล ป ระกอบ ด้วย 
กรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนั้นการพิจารณาจึงไม่สามารถกระทําได้เน่ืองจากกรรมการ 
ลําดับ ท่ี 2 และ 3 ถือเป็นบุคคลผู้มี ส่วนได้เสีย การพิจารณ าเรื่องดังกล่าว จึงถือว่า 
ไม่ครบองคป์ระชมุในการพิจารณาและลงคะแนนเสียง  
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3. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวงั ตามกระบวนการ
สรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามโครงสรา้งของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ 
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ เห็นควรเสนอให้กรรมการทัง้สามท่าน กลับเข้าดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาและสรรหา พรอ้ม
ทัง้ขอ้มลูของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบลาํดบัท่ี 2 และ 3 

4. บรษัิทฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลท่ีเหน็วา่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม เพ่ือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษัิทฯ รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระตา่งๆ ในช่วง
ระหวา่งวนัที่ 1 พ.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63 แตไ่ม่มีการเสนอช่ือบุคคลหรอืวาระเขา้มายังบรษัิทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้รว่มพิจารณาด้วย มีความเห็นว่า  
เหน็ควรใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุัติแต่งตัง้ กรรมการทัง้สามทา่น คือ 

1. นายสมชยั  เลขะพจนพ์านิช   เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
2. นายเกรยีงไกร รกัษก์ลุชน  เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
3. นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน ์ เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

 โดยสาํหรับกรรมการในลาํดับที่  2 และ 3 นั้น คณ ะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณ าแล้วเห็นว่า  
กรรมการทั้ง  2 ท่าน มีความเป็นอิสระ เหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลาํดบัท่ี 5  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากคุณสมบัติ 
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานแลว้เห็นว่ากรรมการทัง้สามท่าน  
มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ่ งสามารถสนับสนุน  
ให้ความเห็น และพิจารณาในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  และเห็นควรเสนอ 
ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

การลงมติ กฏหมายบัญ ญั ติว่ า วาระนี ้ต้องมีมติอนุมั ติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และ 
ผู้ร ับมอบฉันทะที่มาประชุม  และออกเสียงลงคะแนน ซึ่ งในวาระการแต่งตั้งกรรมการนี ้ 
บรษัิทฯ จดัใหมี้การลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณ ะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณ าค่าตอบแทนกรรมการ  
ประจําปี  2564 โดยพิจารณ าถึงภาระ หน้า ท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับ  
ขนาดธุรกิจ ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน 
ที่ อยู่ ในอุตสาหกรรม เดียวกัน  จึงเสนอการจ่ ายค่าตอบ แทนกรรม การ ป ระจําปี  2564  
ในวงเงิน ไม่ เกิ น  5,500,000 บาท   และโบ นั สสําห รับ กรรม การจํานวน  2,000,000 บ าท  
โดยม อบ หม ายให้คณ ะกรรม การสรรหา ค่าตอบแทนแ ละบ รรษั ทภิบ าลเป็ นผู้จัดสรร  
ใหแ้ก่กรรมการตอ่ไป  
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ทัง้นีบ้รษัิทฯ ไดเ้ปรยีบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผา่นมา ดงันี ้

(หนว่ย : บาท / ปี) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าตอบแทนกรรมการ 5,500,000 5,500,000 5,500,000 

โบนัสกรรมการ - - 2,000,000 

 

ค่าตอบแทนประเภทคา่เบีย้ประชุม และค่าตอบแทนประจ า  
 ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 
ค่าตอบแทนประจ า 

(บาท/ปี) 
คณะกรรมการบริษัทฯ 
- ประธานกรรมการ 20,000 480,000 

- รองประธานกรรมการ  20,000 360,000 
- กรรมการ  20,000 240,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 10,000 180,000 
- กรรมการ 10,000 90,000 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
- ประธานกรรมการ 10,000 180,000 

- กรรมการ 10,000 90,000 
คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง 
- ประธานกรรมการ 10,000 180,000 
- กรรมการ 10,000 90,000 

หมายเหต:ุ กรรมการบริหารจะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ เนื่องจากกรรมการบรหิารปฏิบตัิหนา้ที่เต็มเวลา 
ในการบรหิารงานของบรษัิทฯ อยู่แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไดเ้สนอ และเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้
พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และ
โบนสัสาํหรบักรรมการจาํนวน 2,000,000 บาท 

การลงมติ กฏหมายบัญญัติว่า วาระนีต้อ้งมีมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชี 
ของบรษัิทฯ ประจาํปี 2564 เน่ืองจากมีมาตรฐานการทาํงานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี 
รวมทั้งปฏิบั ติหน้าที่ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา  นอกจากนั้นเม่ือได้พิจารณ าเปรียบเทียบกับ 
ปริมาณงาน  และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า  
บรษัิท สาํนกังาน อวีาย จาํกดั มีคา่สอบบญัชีท่ีเหมาะสม 
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 ทั้งนี้ บริษัทท่ีเป็นสํานักงานบัญ ชี  และผู้สอบบัญ ชีตามรายช่ือที่ เสนอไม่ มีความสัมพันธ ์ 
หรอืส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผูบ้ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบลาํดบัท่ี 4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท 
สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชี และมีมติใหเ้สนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  
พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและอนมุัติค่าสอบบญัชี ดงันี ้

  1. นางสาววธู         ขยนัการนาวี ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5423 และ/หรอื 
   (เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ ตัง้แตปี่ 2560) 
  2. นางสาวสพุรรณี ตรยิานันทกลุ ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4498 และ/หรอื 
   (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ) 
  3. นายปรีชา          อรุณนารา ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5800 
   (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ) 
 เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษัทฯ ประจําปี  2564 โดยให้ผู้สอบบัญ ชีคนใดคนหนึ่ งมีอํานาจ 

ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และในกรณี ท่ีผู้สอบบัญชี 
ตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ให้บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูมี้อาํนาจ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนอื่นของบรษัิท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูป้ฏิบัติหนา้ที่แทนได้
พร้อมทั้งกําหนดค่าตอบแทนสําหรับการสอบบัญ ชี  ประจําปี  2564 รวมทั้งสิ ้น เป็ นเงิน  
1,540,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําไตรมาส  และประจําปี
ตามปกติ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดคา่ใชจ่้ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

การลงมติ กฏ หม ายบั ญ ญั ติ ว่ า  วาระนี ้ต้อ งมี ม ติ อนุมั ติ ด้วยค ะแ นน เสีย งข้างม าก ขอ งผู้ ถื อหุ้น  
และ ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี)     
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน 
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน  โดยให้ ใช้ ห นั งสื อมอบ ฉันท ะแบบห น่ึ งแบบ ใดที่ ได้ แน บมาต ามความ เหมาะสม  
ทั้งนี้ จะต้องยื่นเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ใน
เอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
    
(นายเกรยีงไกร รกัษก์ุลชน) 

ประธานกรรมการ 
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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 
บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกรท์ี่ 24 เมษายน 2563 
         

 ณ หอ้งประชุมสาํนักงานศูนยล์ุมพินี บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 1168/74 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ 
ชัน้ 26 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เปิดประชมุเวลา 14.00 น.  

 โดยในการประชุมครัง้นี ้คณุสมชัย เลขะพจนพ์านิช เป็นประธานในท่ีประชุม และประธานฯ มอบหมายให ้นางสาว
นนัทนา หลกัคาํ ผูช่้วยเลขานกุารบรษัิทฯ เป็นผูด้าํเนินการประชมุ 

 รายช่ือกรรมการบรษัิทฯ ตวัแทนจากบรษัิทผูส้อบบญัชี และท่ีปรกึษา ท่ีเขา้รว่มประชมุ มีดงันี ้
1.  คณุสมชยั เลขะพจนพ์านิช ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหารและจดัการความเส่ียง 
2.  ดร.วิชาญ อรา่มวารีกลุ กรรมการอิสระ รองประธาน และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.  คณุเกรียงไกร รกัษ์กลุชน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
4.  คณุปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน ์ กรรมการอิสระ  
5.  คณุอดุมวรา เดชสง่จรสั กรรมการอิสระ 
6.  คณุเอือ้มพร ปัญญาใส  กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
7.  คณุวิรยิา อมัพรนภากลุ  กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 
8.  คณุวธู ขยนัการนาวี ผูต้รวจสอบบญัชีจากบรษัิท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั 
9.  คณุสิรารมย ์ จึงโสภณวิทวสั ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท ดรากอ้น ทร ีเซอรวิ์ส จาํกัด และ เป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ 

  ในการสงัเกตการณ ์การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
กรรมการที่ลาประชุม 

- ไม่มี –  
 

 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 มีกรรมการท่ีเขา้รว่มประชุมจาํนวน 7 ท่าน จากจาํนวนกรรมการทัง้หมด 
7 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะ และมีจาํนวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุรวม 
43 ราย นับรวมจาํนวนหุน้ได ้504,594,591 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 76.45 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิทฯ จาํนวน 
660,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ  

ทัง้นีก้่อนเริม่เขา้สูก่ารประชุม บริษัทฯ ไดแ้นบเอกสารแกไ้ขประวติัคณุเกรยีงไกร รกัษ์กลุชน กรรมการอิสระซึง่ไดร้บั
มอบหมายใหเ้ป็นตัวแทนรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้สาํหรบัการประชุมในครัง้นี ้และเพื่อความเขา้ใจที่ตรงกนั บรษัิทฯ ไดแ้จ้ง
วิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชมุ ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแถลงในบัตรลงคะแนนว่าเป็นผูถื้อหุน้ช่ือใด หรอืรบั

มอบฉันทะของผูถื้อหุน้ใด มีคะแนนเทา่ใด และจะออกเสียงในมตินัน้ๆ อย่างใดดว้ย รวมทัง้สง่บัตรลงคะแนนให้
เจา้หนา้ท่ีเพื่อรวบรวมคะแนน 

3. เพื่อความรวดเร็วในการเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ ไม่ เห็นด้วยหรือ  
งดออกเสียงเท่านัน้ 

เอกสารแนบล าดบัที ่1 
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4. เพื่อความต่อเน่ืองในการประชมุ ระหว่างที่เจา้หนา้ท่ีรวบรวมคะแนนแต่ละวาระนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมจะเสนอ
ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาวาระต่อไปแลว้จึงกลบัมาแจง้ผลคะแนนในวาระท่ีผา่นมา 

5. ผูถื้อหุ้นท่านใดที่มีคาํถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคาํถามท่ีเก่ียวเน่ืองกับวาระ ในแต่ละวาระหากมีประเด็น
คาํถามท่ีแตกต่างจากวาระการประชมุ ขอใหส้อบถามในวาระเรือ่งอื่นๆ และขอใหท้่านผูถื้อหุน้เขียนคาํถามลงใน
กระดาษทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวส้ง่ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 

บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ ตัง้แตว่นัที ่
30 มกราคม 2563 ถึง 17 กมุภาพนัธ ์2563  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามลว่งหนา้ก่อนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ตั้งแต่
วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 ถึง 15 เมษายน 2563 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม หรือช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการ และไม่มีการส่งคาํถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าวและขอดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 

  บรษัิทฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่าบรษัิทฯ ไดส้ง่สาํเนาเอกสารรายงานประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 
1/2562 ประชุมเม่ือวันจันทรท่ี์  16 กันยายน  2562 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ
ลว่งหนา้แลว้ จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช่้วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ดงันี ้

 
 
 
 
 

 
 

วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
ในปี 2562 บรษัิทฯ มีผลการดาํเนินงานสรุปได ้ดงันี ้

ดา้นรายได ้ 
บรษัิทฯ มีรายไดร้วมจาํนวน 9,337 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 6.09 เกิดจากภาพรวม

อตุสาหกรรมเหลก็ในประเทศที่การบริโภคเหลก็หดตวัราวรอ้ยละ 4.5 จากปี 2561 เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบ
จากสงครามทางการคา้และรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณภาครฐัปี 2563 ที่ล่าช้า ทาํใหบ้รษัิทฯ มีปริมาณ
ยอดขายเชิงปรมิาณ (ตนั) ใกลเ้คียงกบัปี 2561 ประกอบกบัมีผลกระทบดา้นทิศทางราคาเหล็กโลกท่ีปรบัตวั
ลดลงอย่างมาก  

 
 
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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ดา้นกาํไรขัน้ตน้และกาํไรสทุธิ  
กาํไรขัน้ตน้ของบรษัิทฯ มีจาํนวน 613 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 6.56 ของรายได้

รวม ลดลงเม่ือเปรยีบเทียบกบัปี 2561 ที่มีอตัรากาํไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 6.67 ของรายไดร้วม และมีกาํไร
สทุธิ จาํนวน 72 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 0.78 ของรายไดร้วม ลดลงจากปี 2561 ที่มีอตัรา
กาํไรสทุธิ รอ้ยละ 0.95 เป็นผลมาจากทิศทางราคาเหล็กโลกท่ีมีทิศทางท่ีลดลงอย่างตอ่เน่ือง  

ดา้นรายไดจ้ากการขาย 
รายได้จากการขายในประเทศ จาํนวน 8,950 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 4.68 เป็นไป

ตามภาพรวมของอตุสาหกรรมเหล็กภายในประเทศท่ีหดตวัลง รายไดจ้ากการสง่ออก จาํนวน 69 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 175.75 เป็นผลมาจากมาตรการต่อตา้นการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ของประเทศต่าง ๆ 
เช่น สหรฐัอเมรกิา รวมถึงผลกระทบจากสงครามทางการคา้ รายไดจ้ากการบริการ จาํนวน 130 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2561 รอ้ยละ 13.23 เป็นผลมาจากบรษัิทฯ รบังาน Steel service เพิ่มขึน้ สาํหรบัรายไดอ้ื่น ๆ 
เป็นรายไดจ้ากการขายเศษเหลก็ต่าง ๆ จาํนวน 186 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 22.56 เป็นไปตาม
ทิศทางราคาตลาดที่ลดลง 

ดา้นสินทรพัย ์
บรษัิทฯ มีสินทรพัยร์วมจาํนวน 4,390 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 10.68 เป็นผลมาจาก

ยอดสินคา้คงเหลือและเงินมัดจาํจ่ายลว่งหนา้ค่าวตัถุดิบท่ีลดลง หนีสิ้นรวมมีจาํนวน 1,931 ลา้นบาท ลดลง
จากปี 2561 รอ้ยละ 22.57 เป็นผลมาจากยอดเงินกูร้ะยะสัน้จากธนาคารลดลงจากปี 2561 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) และ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) 
ROE เท่ากับ รอ้ยละ 2.91 และ ROA เท่ากับ รอ้ยละ 1.63 ซึ่งลดลงตามทิศทางอัตรากาํไรสุทธิ

ประจาํปี 2562  

โครงสรา้งเงินทนุของบรษัิทฯ 
อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) เท่ากับ 0.79 เท่า ลดลงจากปี 2561 เน่ืองจาก

ยอดเงินกูร้ะยะสัน้จากธนาคารลดลง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 1.43 เทา่ เพ่ิมขึน้จากปี 2561 เน่ืองจากบริษัทฯ มีหนีสิ้นหมนุเวียน

ระยะสัน้ เช่น เงินกูร้ะยะสัน้จากธนาคารลดลง  ส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ เท่ากับ 2.63 เท่า 
ลดลงจากปี 2561 ตามอตัรากาํไรสุทธิที่ลดลง และ Cash Cycle เท่ากับ 13 วนั นานขึน้จากปี 2561 แต่
สภาพคล่องโดยรวมของบรษัิทฯ ยงัอยู่ในเกณฑท์ี่เหมาะสม 

เหตกุารณอ์ื่นๆ ท่ีสาํคญัในรอบปีทีผ่่านมา 
บรษัิทฯ ไดร้บัการรบัรองดา้นการเป็นองคก์รท่ีมีการป้องกันระบบรบั-จ่ายสินบน จากโครงการของ 

CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) ณ วนัที่ 21 พฤษภาคม 2562 และในช่วงปลายปี 
2562 บริษัทฯ รบัโอนกิจการทัง้หมดจากบรษัิทย่อยทัง้ 2 บริษัท คือ บรษัิท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จาํกดั และ 
บรษัิท มีทรพัย ์ขนสง่ จาํกดั ซึง่รายการดงักลา่วไดร้บัการอนมุัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 
เม่ือวนัที ่16 กนัยายน 2562  
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ทัง้นีบ้รษัิทย่อยทัง้สองบริษัทไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกและชาํระบัญชี ต่อ กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562 ซึง่การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
ดงักลา่วจะไม่ส่งผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของบรษัิทฯ แตอ่ย่างใด 
  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผูช่้วยเลขานุการบรษัิทฯ จึงขอให้ที่ประชุมรบัทราบรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2562 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

   บรษัิทฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า บรษัิทฯ ไดจ้ัดส่งขอ้มลูงบการเงินแลว้ลว่งหนา้ พรอ้มกบัหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจําปี 2563 ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2562 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ไดร้บัการสอบทานจาก คณุวธู ขยนัการนาวี ผูส้อบบญัชีบรษัิท สาํนักงาน อีวาย จาํกัดโดย
ผูส้อบบัญชีไดร้ายงานว่างบการเงินดงักล่าวถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ทัง้นี ้สาระสาํคญัของงบการเงินสรุปไดด้งันี ้  

 หน่วย: ลา้นบาท 
สินทรพัยร์วม 4,390 
หนีสิ้นรวม 1,931 
สว่นของผูถื้อหุน้ 2,459 
รายไดร้วม 9,337 
คา่ใชจ่้ายรวม 9,190 
กาํไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงินได ้ 91 
กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ 72 
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.11 

   ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช่้วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ีป่ระชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุัติงบดลุและงบกาํไรขาดทนุของบริษัทฯ และบรษัิทย่อย 
ประจําปี 2562 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ดงันี ้

 
 
 
 
  

  
 
  

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงนิปันผล  
บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิ หลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง ได้ขึน้อยู่กับผลการดําเนินงาน  
ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทนุของบรษัิทฯ เม่ือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเหน็ชอบใหจ่้ายเงินปันผล 
ประจํา ปี แล้วจะต้องนํา เสนอต่อ ท่ีป ระชุม ผู้ถือหุ้น  เว้นแ ต่ เป็ นการจ่าย เงิน ปันผลระหว่างก าล 
ให ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอาํนาจอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลได ้แลว้ให้รายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้นทราบ 
ในการประชมุคราวต่อไป 

ทัง้นีจ้ากผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ สาํหรบัปี 2562 สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ  
มีกาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 344.68 ลา้นบาท โดยปัจจบุันบริษัทฯ จัดสรรเงินทนุสาํรอง
ตามกฎหมายครบถว้นแลว้ จึงไม่ตอ้งจัดสรรเงินดงักลา่วอีก คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอการจ่ายเงินปันผล 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกําไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 51.70  
ข อ งกํา ไรสุท ธิ  ให้แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้น ท่ี มี สิ ท ธิในก า รเข้าร่วม ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้น  ป ระจํา ปี  2563  
และรบัเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 
และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช่้วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุัติการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.27 บาทต่อหุน้ใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ที่มีสิทธิในการเข้ารว่มประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 และรบัเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ  
ณ  วันกําหนดสิทธิผู้ถื อหุ้น  (Record Date) ในวันที่  6 มี นาคม  2563 และกําหนดจ่ ายเงินปั นผล 
ในวนัที ่15 พฤษภาคม 2563 ดงันี ้ 

 
 
 

 
 
 
 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ขอ้บังคบับรษัิทฯ ขอ้ 13 ระบวุ่าในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที่สดุ
กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะต้องออกในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น 
ให้ใช้วิ ธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ ในตําแหน่งนานที่สุดนั้น  
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได ้  
โดยในปีนี ้กรรมการที่ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ มีจาํนวน 3 ทา่น คือ 

1. ดร.วิชาญ อรา่มวารกีลุ กรรมการอิสระ  
2. นางอดุมวรา เดชสง่จรสั กรรมการอิสระ 
3. นางสาววิรยิา อมัพรนภากลุ กรรมการผูบ้ริหาร 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชนส์งูสดุต่อการดาํเนินงานของ
บริษัทฯ ประกอบกับคุณ สมบั ติ และความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณใ์นวิชาชีพ ซึง่จากการพิจารณาประวติัและประสบการณ ์รวมทัง้การปฏิบัติงานท่ีผา่นมาของ
กรรมการทัง้สามทา่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให ้กรรมการทัง้สามท่านกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่ง
กรรมการบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหน่ึง โดยไดแ้นบประวติัในหนงัสือเชิญประชมุใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้ 

ทั้งนี้บ ริษั ทฯ ได้เ ปิด เผยผ่ านระบ บสารสน เทศข องต ลาดหลักทรัพย์แห่งป ระเทศไทย  
เรือ่ง การใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามนโยบายก ารกาํกับดูแล
กิจการที่ดี ตัง้แตว่นัที่ 30 มกราคม 2563 ถึง 17 กมุภาพนัธ ์2563 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเขา้มายงับริษัทฯ  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช่้วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ีป่ระชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี ้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิชาญ  อร่ามวารีกุล กลับเข้าดํารง
ตาํแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
 
 
 
 
  

 
2.  มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางอุดมวรา เดชส่งจรสั กลับเข้าดาํรง

ตาํแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
 
 
 
 
  

 
  

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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3. มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทอ์นมุัติแตง่ตัง้ นางสาววิรยิา อมัพรนภากลุ กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหนง่กรรมการผูบ้รหิารอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
 
 
 
 
  

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563  
   ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบไปดว้ย ค่าเบีย้ประชุม ค่าบาํเหน็จ ค่าอบรมในการ

สง่เสริมตอ่การปฏิบัติหนา้ท่ีกรรมการ และประกนัสขุภาพกลุ่ม ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ จะ
ไดร้บัเฉพาะคา่บาํเหน็จเทา่นัน้ 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้นําส่งขอ้มูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับ  
ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ พรอ้มกบัแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผา่นมาใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบการประชมุลาํดบัท่ี 6 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช่้วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ีป่ระชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี  2563 ใน
วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการเสนอการ
แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี ประจาํปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี 
รวมทัง้ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี เสนอแต่งตัง้ บรษัิท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 โดยมีรายนามผูส้อบบญัชีดงันี ้

 1. คณุวธู  ขยนัการนาวี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที ่5423  
    (เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ ปี 2560)  

  

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 



 

หนา้ 14 

 

 2. คณุสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที ่4498  
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)  
 3. คณุปรชีา อรุณนารา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที ่5800  
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

   โดยใหผู้้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอาํนาจในการดาํเนินการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ    
งบการเงินของบรษัิทฯ และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีตามรายนามข้างตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท 
สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตคนอื่นของบรษัิท สาํนักงาน อีวาย 
จาํกดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ทีแ่ทนได ้
  และเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 
จาํนวน 1,540,000 บาท  โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2561 – 2563 ดงันี ้

 2561 2562 2563 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ 1,160,000 1,200,000 1,540,000 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทย่อย 2 บรษัิท 610,000 630,000 - 

คา่บรกิารอ่ืน - - - 
รวม 1,770,000 1,830,000 1,540,000 

   
ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญ ชีประจําไตรมาส และประจําปีตามปกติให ้

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณา 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช่้วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ีป่ระชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนมุัติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและคา่สอบบญัชี ดงันี ้
1. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุัติแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯ 

ดงันี ้

 
 
 
 
 
  

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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2. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุติัค่าสอบบญัชีของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 จาํนวน 1,540,000 บาท ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ  
   - ไม่มี - 
 
คาํถามจากผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้รายย่อยทา่นหนึ่ง สอบถามดงันี ้
1. เหตใุดบรษัิทฯ จึงจ่ายเงินปันผลมากกว่ากาํไรของบริษัทฯ และจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกนันีใ้นปี 

2563 หรอืไม่ 
คุณวิริยา อมัพรนภากุล กรรมการบริหาร และ ประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า การ

จ่ายเงินปันผลนั้นเป็นการจ่ายจากกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ใช่งบการเงินรวม ซึ่งจากผลการ
ดาํเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิจาํนวน 344 ลา้นบาท ซึ่งจากมติที่ประชุม
ผูถื้อหุน้อนมุัติการจ่ายเงินปันผลที่ 0.27 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51.70 ของกาํไรสทุธิงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ดงันัน้การจ่ายเงินปันผลจึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายท่ีเกินกวา่ผลกาํไรของบริษัทฯ สาํหรบันโยบายการจ่ายปันผลของ
บรษัิทฯ ยงัคงเดิม คือมีอตัราการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิ หลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย 
ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทนุของบรษัิทฯ  

2. ในปี 2563 กาํลงัการผลิตของบรษัิทฯ จะลดลงเช่นเดียวกบัในปี 2562 หรอืไม่  
คณุเอือ้มพร ปัญญาใส กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมวา่ กาํลงัการ

ผลิตของบรษัิทฯ มีจาํนวน 450,000 ตนัต่อปี ในปี 2562 บริษัทฯ ใชก้าํลงัการผลิตจรงิโดยประมาณอยู่ที่รอ้ยละ 
84% ของกาํลงัการผลิตทัง้หมด ซึง่ในปี 2563 นี ้บรษัิทฯ คาดวา่กาํลงัการผลิตท่ีใชจ้ริงจะสงูกวา่ปีที่ผา่นมา  

3. บรษัิทฯ ไดข้ยายธุรกิจไปสูก่ารผลิตเหล็กแผน่ (Cut Sheet) นัน้ ไดร้บัผลตอบรบัจากลกูคา้อย่างไรและธุรกิจเหล็ก
ของบรษัิทฯ ไดร้บัผลตอบแทนจากการขายสินคา้จากลกูคา้กลุม่ใดสงูสดุ 

คณุเอือ้มพร ปัญญาใส กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมวา่ธุรกิจการ
ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผ่นของบรษัิทฯ อยู่ในช่วงพฒันาคณุภาพสินคา้และพฒันาตลาด ซึ่งไดร้บัการตอบรบัท่ีดี
จากลกูคา้ สาํหรบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ มีการแบ่งประเภทลกูคา้ออกเป็น 3 กลุม่หลกั คือ กลุม่ซือ้มาขาย
ไป (Trader) กลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ (Construction) และกลุม่งานอตุสาหกรรม (Industrial) โดยกลุม่ที่มี
ผลตอบแทนจากการขายสินคา้ที่สงู คือกลุม่ลกูคา้งานอตุสาหกรรมเน่ืองจากงานอตุสาหกรรมเป็นงานท่ีตอ้งใช้
สินคา้ท่ีมีมาตรฐานและคณุภาพสงู 

  

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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 เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเพ่ิมเติมแลว้  จึงกลา่วขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีสละเวลาเขา้รว่มประชุม 
และกลา่วปิดการประชมุเวลา 14.40 นาฬิกา 
 
 

  

 

 
 
 
 

  

ลงช่ือ       ประธานที่ประชมุ 
  (คณุสมชยั เลขะพจนพ์านิช)  

    
ลงช่ือ                                เลขานกุารบรษัิทฯ 

 (คณุวิรยิา อมัพรนภากลุ) /ผูจ้ดบนัทึกการประชมุ 



 

หนา้ 17 

 

 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 
 

 ในการพิจารณา สรรหากรรมการบรษัิทฯ นัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของ คณะกรรมการ   
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมและประโยชนส์งูสดุต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ใน
ปี 2564 นี ้มีกรรมการท่ีไดร้บัการพิจารณากลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จาํนวน 3 ทา่น  ซึง่มีคณุสมบัติครบถว้น
ตามพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544) และเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินงานของบรษัิทฯ เป็นอย่างดี รวมทัง้มีความเช่ียวชาญในหลากหลายวิชาชีพ
สามารถที่จะช่วยพฒันาบรษัิทฯ สามารถอทิุศเวลาในการปฏิบัติหนา้ท่ีกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้ย่างเต็มท่ี จึงเหน็ควรเสนอใหด้าํรง
ตาํแหนง่กรรมการบรษัิทฯ 
 
รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2564 

1. นายสมชยั  เลขะพจนพ์านิช   กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
2. นายเกรยีงไกร รกัษก์ลุชน  กรรมการอิสระ 
3. นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน ์ กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบล าดบัที ่2 
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ข้อมูลกรรมการทีค่รบวาระและเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 
หากได้รับการแต่งต้ังในคร้ังนีร้วมเป็น : 17 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 17 มีนาคม 2547 ถงึการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564) 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :  

› การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ (8/8) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการบรหิารและจดัการความเส่ียง (6/6) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (1/1) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ :  76,500,000 หุน้ (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา :  

› ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

› ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

› Role of the Chairman Program (RCP 21/2009) 

› Director Accreditation Program (DAP 13/2004) 

ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี :  
2547 – 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษิัท แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) 
2542 – 2562 กรรมการ บรษิัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จาํกดั 
2539 – 2562 กรรมการ บรษิัท มีทรพัย ์ขนส่ง จาํกดั  
2551 – 2552 นายกสมาคม สมาคมผูผ้ลิตทอ่โลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :  
กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน  -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ไอคอน โฮม จาํกดั 
   2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ตัง้หมงเส็ง โฮลดิง้ จาํกดั 
กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัทฯ   -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 

ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : 
1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรือถกูพิทกัษท์รพัย ์
3. ไม่เคยเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุในบรษิัทและหา้งหุน้ส่วนท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รพัย์ 

 
 

นายสมชัย เลขะพจนพ์านิช 
อายุ :  61 ปี 
ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

เอกสารแนบล าดบัที่ 3 



 

หนา้ 19 

 

ข้อมูลกรรมการทีค่รบวาระและเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 
หากได้รับการแต่งต้ังในคร้ังนีร้วมเป็น : 14 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษายน 2550 ถงึการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564) 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :  

› การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ (8/8) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล (4/4) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (1/1) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ :  800,000 หุน้ (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา :  

› ปรญิญาตรี สาขานิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

› เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษากฏหมายแหง่เนตบิณัฑิตยสภา (รุน่ 33) 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

› 2550 Director Accreditation Program (DAP 66/2007) 

ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี :  
2561 – 2562 กรรมการอิสระและกรรมการการตรวจสอบ บรษิัท พรีเมียร ์เอ็นเตอรไ์พรซ ์จาํกดั (มหาชน) 
2560 – 2562 อนกุรรมการกฎหมาย การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) 
2559 – 2562 ผูท้รงคณุวฒุดิา้นกฎหมาย ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย (SME) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :  
กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

11 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบนั กรรมการทรพัยากรบคุคลและกาํหนดคา่ตอบแทน บรษิัท ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 

พฤศจิกายน 2562 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย (SME)  

เมษายน 2562 – ปัจจบุนั กรรมการธนาคาร และกรรมการบรหิาร  
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย (SME) 

2562 – ปัจจบุนั อนกุรรมการกฎหมาย สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 
2544 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท พิฆเณศทนายความ จาํกดั 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัทฯ   -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 
ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : 
1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรือถกูพิทกัษท์รพัย ์
3. ไม่เคยเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุในบรษิัทและหา้งหุน้ส่วนท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รพัย์ 

นายเกรียงไกร รักษกุ์ลชน 
อายุ :  63 ปี 
ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 



 

หนา้ 20 

 

ข้อมูลกรรมการทีค่รบวาระและเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 
หากได้รับการแต่งต้ังในคร้ังนีร้วมเป็น : 12 ปี 10 เดือน (ตัง้แตว่นัท่ี 12 มิถนุายน 2551 ถงึการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564) 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :  

› การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ (8/8) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ (7/7) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (4/4) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (1/1) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ :  -ไม่มี- (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา :  

› ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

› ปรญิญาตรี คณะบรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

› 2552 Director Accreditation Program (DAP 77/2009) 

ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี :  
2549 – ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการทั่วไป บรษิัท วิคตอรี่ อินดสัเตรียล จาํกดั 
2549 – 2558 กรรมการ บรษิัท โคลเวอร ์เอ็นเตอรไ์พรส์ จาํกดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :  
กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน   -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 
กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัทฯ   -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 

ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : 
1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรือถกูพิทกัษท์รพัย ์
3. ไม่เคยเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุในบรษิัทและหา้งหุน้ส่วนท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รพัย์ 

 
 

นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน ์
อายุ :  45 ปี 
ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 



 

หนา้ 21 

 

 

ข้อมูลและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

รายนามผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

 
 

คุณวธู ขยนัการนาว ี
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
ทะเบียนเลขที ่5423 

› คณุวธู มีประสบการณก์ารทาํงานกบัสาํนกังาน มาเป็นเวลากว่า 20 ปี และดาํรงตาํแหน่งเป็น
หุน้สว่นของสาํนกังานมาเป็นเวลาประมาณ 5 ปี คณุวธูเป็นผูค้วบคมุงานสอบบญัชีของบรษัิท
ขนาดใหญ่จาํนวนมาก ซึ่งครอบคลมุกิจการหลากหลายประเภททัง้ที่เป็นบรษัิทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกมีความเช่ียวชาญ
อย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์ รบัเหมาก่อสรา้ง ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัด
จาํหนา่ย 
› คุณวธู ยงัเป็นผูค้วบคุมงานการใหบ้ริการเก่ียวกับการใหค้าํปรกึษาดา้นการบริหารและการ

ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซือ้ขายกิจการหรือการเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์น      
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
› คณุวธู สาํเรจ็การศกึษาบญัชีบณัฑิตและบญัชีมหาบณัฑิตจากจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็น

ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
› ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ

บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบรษัิทฯ 

  

 
 

คุณสุพรรณี ตริยานันทกุล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
ทะเบียนเลขที ่4498 

› คณุสพุรรณี มีประสบการณก์ารทาํงานกบัสาํนกังานมาเป็นเวลากวา่ 20 ปี และดาํรงตาํแหน่ง
เป็นหุน้สว่นของสาํนกังานมาเป็นเวลาประมาณ 12 ปี คณุสพุรรณีเป็นผูค้วบคมุงานสอบบญัชี
ของบริษัทขนาดใหญ่จาํนวนมาก ซึ่งครอบคลมุกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ั่วโลกมีความ
เช่ียวชาญอยา่งยิ่ง ในธุรกิจยานยนต ์ธุรกิจการบรกิาร ธุรกิจการผลติ และ ธุรกิจจดัจาํหนา่ย  
› คณุสพุรรณียงัเป็นผูค้วบคุมงานการใหบ้ริการเก่ียวกับการใหค้าํปรึกษาดา้นการบริหารและ 

การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซือ้ขายกิจการหรือการเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์น 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
›  คณุสพุรรณีสาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชีจากมหาวิทยาลยั 

อสัสมัชัญ และบญัชีมหาบณัฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
แห่งประเทศไทยและผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์
› ไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบับริษัทฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่ เก่ียวขอ้งกับ

บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง  ความเห็นต่องบ
การเงินของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารแนบล าดบัที่ 4 
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นายปรีชา อรุณนารา
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
ทะเบียนเลขที ่5800 

 

› คณุปรีชา มีประสบการณก์ารทาํงานกบัสาํนกังานมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และดาํรงตาํแหน่ง
เป็นหุน้สว่นของสาํนกังานมาเป็นเวลาประมาณ 3 ปี คณุปรชีาเป็นผูค้วบคมุงานสอบบญัชีของ
บริษัทขนาดใหญ่จาํนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทัง้ที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ั่วโลกมีความ
เช่ียวชาญ อย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต ์ธุรกิจอิเล็คทรอนิค ธุรกิจการบรกิาร ธุรกิจการผลิต และ
ธุรกิจจดัจาํหนา่ย  

› คณุปรชีา ยงัเป็นผูค้วบคมุงานการใหบ้รกิารเก่ียวกบัการใหค้าํปรกึษาดา้นการบรหิารและการ
ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เพื่อการซือ้ขายกิจการหรือการเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์น 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

› คณุปรีชา สาํเร็จการศกึษาบญัชีบณัฑิตจากจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั และมหาบณัฑิต สาขา 
เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
และผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

› ไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบับริษัทฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่ เก่ียวขอ้งกับ
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบรษัิทฯ 

 
 

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชใีนช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 

 รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

 คา่สอบบญัชีของ บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) 1,200,000 1,540,000 1,540,000  

 คา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ย จาํนวน 2 บรษัิท1 630,000 - -  

 คา่บรกิารอื่น - - -  

 รวม 1,830,000 1,540,000 1,540,000  

 หมายเหต ุ: 1.บรษัิทยอ่ย จาํนวน 2 บรษัิท ดาํเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัที่ 4 ธันวาคม 2562  
 



 

หนา้ 23 

 

 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
 
 บรษัิทไดก้าํหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ กลา่วคือ 
 1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 
 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  รวมทั้งไม่ เป็นลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจํา  หรือ  
เป็นผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน ์
หรอืสว่นไดส้ว่นเสยีในลกัษณะดงักลา่วมาแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นขอคาํอนญุาตตอ่สาํนกังาน 
 3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดส้่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม  ทัง้ในดา้นการเงิน 
และการบริหารงานของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  ในลักษณ ะที่จะทําให ้
ขาดความเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สนิคา้/บรกิาร/การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน) 
 4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ผู้มีอ ํานาจควบคุม  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือ 
เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ 
 5. เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษัิท  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุน้ ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่  นอกจากนีแ้ลว้ยังตอ้งสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่าง  
มีเสรีตามภารกิจที่ได้รบัมอบหมายโดยไม่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ  ที่เก่ียวกับทรัพย์สินหรือตําแหน่งหน้าที่  และ 
ไมต่กอยูภ่ายใตอ้ิทธิพลของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมม่ีสถานการณใ์ดๆ ที่จะมาบีบบงัคบัใหไ้มส่ามารถแสดงความเห็น
ไดต้ามที่พงึจะเป็น 
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของสาํนักงานสอบบัญชี  
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 
 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการใหก้ารบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงินซึ่งไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี จากบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น  เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  2 ปี 
ก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 
  
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบล าดบัที่ 5 
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่สนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 7 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2557 ถงึ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :  

› การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ (8/8) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ (7/7) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (1/1) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 
สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ :  -ไม่มี- (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้: -ไม่มี- 

ทีอ่ยู่ : บมจ.แปซฟิิกไพพ ์1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

คุณวุฒทิางการศกึษา  
› ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกิจ California Coast University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
› ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
› ปรญิญาตรี สาขาบรหิารธุรกิจ (การจดัการทั่วไป) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
› 2562 Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019) 
› 2561 Board that Make Difference (BMD 6/2018) 
› 2557 Role of Compensation Committee (RCC 19/2014) 
› 2556 The Director Diploma Award (Director Diploma Examination No.37/2013) 
› 2556 Director Certification Program (DCP 107/2013 

ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 
2553 – ปัจจบุนั ประธานท่ีปรกึษากรรมการ บรษิัท ไดกา้ (ไทย) จาํกดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเส่ียง และ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บรษิัท ซีเค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 
กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัทฯ  -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 
ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :  
1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์
3. ไม่เคยเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุในบรษิัทและหา้งหุน้ส่วนท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รพัย ์

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 
กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 72 ปี 
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 ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่สนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 4 ปี 9 เดือน (ตัง้แตว่นัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 ถงึ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :  

› การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ (8/8) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ (7/7) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (1/1) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ :  - ไม่มี - (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้: -ไม่มี- 

ทีอ่ยู่ : บมจ.แปซฟิิกไพพ ์1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

คุณวุฒทิางการศกึษา  
› ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
› ปรญิญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
› Director Accreditation Program (DAP 133/2017) 

ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 
2554 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 
2554 – 2558   กรรมการ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
2552 – 2558 ผูช้่วยผูจ้ดัการกลุ่มงานปฏิบตักิารงานบรกิารซือ้ขายหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน  -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท นภสัรีย ์เดอรแ์มจิก จาํกดั 
กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัทฯ  -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 

ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : 
1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรือถกูพิทกัษท์รพัย ์

3. ไม่เคยเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุในบรษิัทและหา้งหุน้ส่วนท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รพัย์ 
 

นางอุดมวรา เดชส่งจรัส 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 64 ปี 



 

หนา้ 26 

 

 
เงือ่นไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
การเข้าร่วมประชุม 

 กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้ว  
ตามเวลาที่กาํหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะใหง้ดเวน้การลงคะแนนเสยีงสาํหรบัวาระท่ีไดม้ีการพิจารณา
และประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสรจ็สิน้ไปแลว้ โดยผูถื้อหุน้จะสามารถลงคะแนนเสียงไดเ้ฉพาะวาระท่ียงัคงเหลอือยูเ่ทา่นัน้    
ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิ
เขา้รว่มประชมุแตล่ะรายตามที่บรษัิทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม  
 
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงกอ่นเขา้ร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 ใหแ้สดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไมห่มดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่         
หรอืหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสือนดัประชุม  (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2 สาํเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
2.3 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 

นิติบุคคล 
1. กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 
1.2 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึง่รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอาํนาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผู้ถอืหุน้มอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสือนดัประชุม  (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2 สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 สาํเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือรบัรองสาํเนา
ถกูตอ้ง 

2.4 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 
 

เอกสารแนบล าดบัที่ 6 
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3.  กรณีผู้ถอืหุน้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุน้ 

3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1 หรอื 2 
3.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ  Custodian ทัง้นี ้

เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และให้
ผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

วิธีการมอบฉันทะ 

 บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผูถื้อหุน้แต่ละรายตามแบบ
ที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดไวจ้าํนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง กาํหนด
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

› แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 

› แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่กาํหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

› แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย เป็น
ผูร้บัฝากและดแูลหุน้  

 ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี ้
1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงันี ้

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 
1.2 ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ 
แบบ ข. หรอื แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้  หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของ
บริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ  หรือกา
เครื่องหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีที่ทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รบัมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง  เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริ่มประชมุ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไดแ้ละผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจาํนวนหุน้ที่ตนถือ
อยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นนอ้ยกวา่จาํนวนที่ตนถืออยูไ่ด ้เวน้แตเ่ป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึง่
เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
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การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทฯ จะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า  2 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา    
12.00 น . เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่  22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ บอลรูม (CROWNE 
BALLROOM) ชั้น 21 โรงแรม คราวน ์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พารค์ เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ ์เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุในหนงัสอืนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

          
 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น  
การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 

 
หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระท่ัวไป  
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผยดว้ยวิธีชูมือ โดยใหน้บัหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้

หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไม่
สามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้การ

ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะใหถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ  
หรือ ระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมี
สทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 
 สาํหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่เสยีงต่อหนึง่หุน้ และมีวิธีการ
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล 
  
วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

 ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากที่ประชมุวา่ผูถื้อหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
2. เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะชูมือขึน้ โดยใหม้ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ

ฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian ที่ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะกาํหนดใหแ้บง่แยกคะแนนเสยีงได)้ 

 
 



 

หนา้ 29 

 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ 

กรณีอืน่ๆ ซึง่มีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย                      
หรือขอ้บังคับนัน้กาํหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนน       
ในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
2. ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรือ่งใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรือ่งนัน้ 

และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได ้เวน้
แตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทาํไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมอย่างนอ้ย 5 คน รอ้งขอ และที่ประชมุลงมติให้
ลงคะแนนลบั โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบก่อน
การออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีมีมติใหล้งคะแนนลบั 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสยีงใหท้ี่ประชมุทราบก่อนเริม่วาระการประชมุ โดยบรษัิทฯ จะนบัคะแนน
เสยีงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียง และจะแจง้ผลการนบัคะแนน
ใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 



 

หนา้ 30 

 

 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

1. การเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้ 12. ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง 
(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสดุตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนั เกินจาํนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น   
ผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
2. การเรียกประชุม 

ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษัิทฯ 
 ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ย ไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือ
กนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการที่
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน ในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบ
หา้วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถื้อหุน้ ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนั
หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในสี่สิบหา้วนันบัแต่วนัครบกาํหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือ หุ้นที่คณะกรรม การเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้อง
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการ ประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่การประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองครัง้ใด จาํนวนผูถื้อ หุน้ซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่กาํหนดไวใ้นมาตรา ๑๐๓ ผูถื้อหุน้ตาม วรรคสองตอ้ง รว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่
เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิทฯ 

ขอ้ 25. ในการเรยีกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเรือ่งที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อน  
วนัประชมุ และโฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 
 
3. องคป์ระชุม 

ขอ้ 32. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน และ
ตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มา
ประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยได้
ทัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้

เอกสารแนบล าดบัที่ 7 



 

หนา้ 31 

 

ซึง่มาเขา้รว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่กาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหก้าร
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใ หน้ดัประชุมใหม่และใหส้่ง
หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 
4. คะแนนเสียง 

ขอ้ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระ กอบดว้ย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนีใ้หถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิทฯ ทัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิทฯ 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมด หรือบางสว่นที่ 

สาํคัญการมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับ
บคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุของบรษัิทฯ หรอืการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิทฯ 

 
5. วาระประชุม 

ขอ้ 29. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมีดงันี ้
(1) พิจารณารายการของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการดาํเนินการของบริษัทฯ ในรอบ

ปี ที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุสาํรอง 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกาํหนดคา่ตอบแทน 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
6. เอกสารประชุม 

ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจาํปี 
(1) สาํเนางบดลุและบญัชีกาํไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

 
 



 

หนา้ 32 

 

 

 
ข้ันตอนการใช้ QR Code 

 
 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะ  
นายทะเบียนหลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้รษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สง่เอกสารรายงานประจาํปีและรายการ
ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคมในรูปแบบ อิเลก็ทรอนิกสผ์่านรหสัคิวอาร ์(QR Code) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรยีกดู
ขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น QR Code ตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. เปิดกลอ้งในโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี  
2. สแกน โดยหนักลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี สอ่งไปท่ี QR Code 
3. หนา้จอปรากฏขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ใหก้ดเพื่อดขูอ้มลูรายงานประจาํปี  

 *หมายเหต:ุ หากไมม่ีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) สามารถสแกน QR Code จากแอปพลเิคชั่นอื่น ๆ 
 เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 
1. เปิดแอป Line จากนัน้ แตะที่รูป Scan QR ในช่องคน้หา หรอืเลอืกหวัขอ้ add friend (เพิ่มเพื่อน) แลว้แตะไอคอน QR 
2. สแกน QR โดยหนักลอ้งถ่ายรูป สอ่งไปท่ี QR Code 
3. หนา้จอปรากฏขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ใหก้ดเพื่อดขูอ้มลูรายงานประจาํปี  
  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ , รายงานประจ าปี 

 

เอกสารแนบล าดบัที่ 8 



 

หนา้ 33 

 

 

แผนที่ 
โรงแรมคราวน ์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพนีิ พารค์ 

 
  

 
 

 
 

สถานที่จัดประชุม : โรงแรม คราวน ์พลาซา่ กรุงเทพฯ ลมุพินี พารค์  
ณ หอ้งคราวน ์บอลรูม (CROWNE BALLROOM) ชัน้ 21 
เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

  

โทรศัพท ์: 02 632 9000 
  

การเดนิทาง : รถไฟฟา้ใตด้ิน MRT สถานสีลีม ทางออกหมายเลข 2 
รถไฟฟา้ BTS สถานีศาลาแดง ทางออกหมายเลข 5 
รถประจาํทาง สาย 4, 45, 46, 67, 109, 141, 162, 507 

  
 

เอกสารแนบล าดบัที่ 9 

lalita.mah
Rectangle



 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่งา่ยไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550 

        

       เขียนที ่      
       วนัท่ี   เดือน         พ.ศ.                          

 (1) ขา้พเจา้         สญัชาติ      
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ตาํบล/แขวง           
อาํเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์            

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) (PAP)       
โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม           หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                   เสยีง ดงันี ้
 หุน้สามญั           หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                  เสยีง 
 หุน้บรุมิสทิธิ            หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                   เสยีง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)              อาย ุ               ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ตาํบล/แขวง           
อาํเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์                หรอื   
 (2)              อาย ุ               ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ตาํบล/แขวง           
อาํเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์                หรอื   
 (3)              อาย ุ               ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ตาํบล/แขวง           
อาํเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์           

 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่  22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ บอลรูม 
(CROWNE BALLROOM) ชั้น 21 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พารค์ เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวง      
สรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
 (      )  

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  

หมายเหตุ : ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน                                
       ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงไดอ้อกเสยีง 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 



 

มอบฉนัทะ แบบ ข. :  หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2550 
        

       เขียนที ่      
       วนัท่ี   เดือน         พ.ศ.                          

 (1) ขา้พเจา้         สญัชาติ      
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ตาํบล/แขวง           
อาํเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์            

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) (PAP)       
โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม          หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                 เสยีง   ดงันี ้
 หุน้สามญั           หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                  เสยีง 
 หุน้บรุมิสทิธิ   -        หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   -               เสยีง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)              อาย ุ               ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ตาํบล/แขวง           
อาํเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์                หรอื   
 (2)              อาย ุ               ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ตาํบล/แขวง           
อาํเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์                หรอื   
  (3) ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล   อายุ  72  ปี ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ   
บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จาํกัด (มหาชน)   เลขที่ 1168/74   ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์  ถนนพระราม 4   แขวงทุ่งมหาเมฆ    
เขตสาทร    กรุงเทพมหานคร   10120   หรอื  
  (4) คุณอุดมวรา เดชส่งจรัส   อายุ  64  ปี ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ   
บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จาํกัด (มหาชน)   เลขที่ 1168/74   ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์  ถนนพระราม 4   แขวงทุ่งมหาเมฆ    
เขตสาทร    กรุงเทพมหานคร   10120   หรอื  

 คนหนึ่งคนใดเพียส่งคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ บอลรูม 
(CROWNE BALLROOM) ชั้น 21 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พารค์ เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวง      
สรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี  ้ดงันี ้
   วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

   ประจ าปี 2563 

    - วาระเพื่อทราบ ไมม่กีารลงมติ - 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



 

มอบฉนัทะ แบบ ข. :  หนา้ 2 ของจาํนวน 5 หนา้ 

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจ าปี 2563    
   สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงนิปันผล 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    ช่ือกรรมการ คุณสมชัย เลขะพจนพ์านิช         
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

    ช่ือกรรมการ คุณเกรียงไกร รักษกุ์ลชน         
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

    ช่ือกรรมการ คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน ์         
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

   7.1   แต่งตั้งผู้สอบบัญช ี 
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   7.2   อนุมัตคิ่าสอบบัญช ี 
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

        วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 



 

มอบฉนัทะ แบบ ข. :  หนา้ 3 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 
 
 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
 (      )  
   

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  
   

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  
   

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  

 
 
หมายเหตุ : 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจาํตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มอบฉนัทะ แบบ ข. :  หนา้ 4 ของจาํนวน 5 หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน) (PAP) 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง

คราวน์ บอลรูม (CROWNE BALLROOM) ชั้น 21 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนน
พระราม 4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

        
 
  วาระที่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง          
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 



 

มอบฉนัทะ แบบ ข. :  หนา้ 5 ของจาํนวน 5 หนา้ 

  

  วาระที่ เร่ือง เลือกแต่งกรรมการ (ต่อ)  

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เหน็ดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 



 

 

 

 
  



 

มอบฉนัทะ แบบ ค. : หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ 

แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

        
       เขียนที ่      
       วนัท่ี   เดือน         พ.ศ.                          

 (1) ขา้พเจา้             
สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขที ่         ถนน     ตาํบล/แขวง           
อาํเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์            
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั        
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แปซฟิิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน) (PAP)  
โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม          หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั               เสยีง   ดงันี ้
 หุน้สามญั           หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                 เสยีง 
 หุน้บรุมิสทิธิ   -        หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   -              เสยีง 
  (2) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)              อาย ุ               ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ตาํบล/แขวง           
อาํเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์                หรอื   
 (2)              อาย ุ               ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ตาํบล/แขวง           
อาํเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์                หรอื   
 (3)  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล  อาย ุ 72  ปี ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ   
บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จาํกัด (มหาชน)   เลขที่ 1168/74   ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์  ถนนพระราม 4   แขวงทุ่งมหาเมฆ    
เขตสาทร    กรุงเทพมหานคร   10120    
 (4)  คุณอุดมวรา เดชส่งจรัส    อายุ  64  ปี ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ   
บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จาํกัด (มหาชน)   เลขที่ 1168/74   ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์  ถนนพระราม 4   แขวงทุ่งมหาเมฆ    
เขตสาทร    กรุงเทพมหานคร   10120   หรอื  
 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่  22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ บอลรูม 
(CROWNE BALLROOM) ชั้น 21 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พารค์ เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวง      
สรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
  มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
   หุน้สามญั    หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้   เสยีง 
   หุน้บรุมิสทิธิ   -  หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้   -  เสยีง 
       รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสยีง 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



 

มอบฉนัทะ แบบ ค. : หนา้ 2 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ของบริษัทฯ        
   ประจ าปี 2563 

  - วาระเพื่อทราบ ไมม่ีการลงมติ - 

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2563 
   สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 
  วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงนิปันผล 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 
  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
                ช่ือกรรมการ คุณสมชัย เลขะพจนพ์านิช    
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 
                 ช่ือกรรมการ คุณเกรียงไกร รักษกุ์ลชน    
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 
                 ช่ือกรรมการ คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน ์    
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2564 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

  7.1   แต่งตั้งผู้สอบบัญช ี 
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

 7.2    อนุมัตคิ่าสอบบัญช ี 
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 



 

มอบฉนัทะ แบบ ค. : หนา้ 3 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

        

  วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง  หรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แตก้รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

 (      )  
   

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  
   

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  
   

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ  และแต่งตัง้ให ้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจาํตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 



 

มอบฉนัทะ แบบ ค. : หนา้ 4 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แปซิฟิกไพพพ ์จ ากัด (มหาชน) (PAP) 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง

คราวน์ บอลรูม (CROWNE BALLROOM) ชั้น 21 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนน
พระราม 4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

        
 

  วาระที่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 



 

มอบฉนัทะ แบบ ค. : หนา้ 5 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

  วาระที ่ เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ่)  

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เหน็ดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 
  



 

 

 




