
 

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 
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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  



 

หนา้ 5 

 

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 



 

หนา้ 6 

 

 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 




