
 

 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 1) 
 2. ซีดีรายงานประจ าปี 2559 ประกอบด้วย งบการเงินประจ าปี 2559 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 2) 
 3.    หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (เอกสารแนบล าดบัท่ี 3) 
 4.    ข้อมลูกรรมการท่ีได้รับการเสนอเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบล าดบัท่ี 4) 
 5. หลกัเกณฑ์และคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 5) 
 6.    ข้อมลูและคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 6) 
 7.    นิยามกรรมการอิสระและรายช่ือกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  
  (เอกสารแนบล าดบัท่ี 7) 
 8.    เง่ือนไขในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (เอกสารแนบล าดบัท่ี 8) 
 9.    ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (เอกสารแนบล าดบัท่ี 9) 
 10.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค. 
 11.  แผนท่ีโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค (เอกสารแนบล าดบัท่ี 10) 

 
 คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) หรือ PAP ก าหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
ในวนัศกุร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค เลขที่ 
952 ถนนพระราม 4 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้     
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 จดัขึน้เมื่อวนัพธุที่ 20 เมษายน 2559 ได้มีการบนัทึก 
รายละเอียดการประชมุและจดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฏหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัท โดยมีส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ได้บนัทึกถกูต้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัท       
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2559 จดัขึน้วนัพธุที ่20 เมษายน 2559 

 การลงมติ กฏหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
 
 



 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ              
ประจ าปื 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปีของบริษัท ซึ่งปรากฏ        
อยู่ในซีดีรายงานประจ าปี 2559 ฉบบัภาษาไทย หน้า 63 - 66 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับเอกสารการ
ประชมุในครัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานในรอบปีของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท      
ในรอบปี 2559 

การลงมติ เนื่องจากในวาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบจึงไมม่ีการลงมติ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2559      

 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบดลุ และ   
งบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีก่อนน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ โดยรายละเอียดงบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ฉบบัภาษาไทย หน้า 67 - 101 ซึ่งบริษัทได้สง่มาในรูปแบบของ
ซีดี 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท
ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เรียบร้อยแล้ว  

การลงมติ กฏหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล       

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัส ารองตามกฏหมาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีก้ารจ่ายปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทนุของบริษัท เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงิน
ปันผลประจ าปีแล้วจะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

 จากผลก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจ าปี 2559 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั 
(มหาชน) มีก าไรสทุธิ จ านวน 512.78 ล้านบาท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 
0.99 บาทตอ่หุ้น จากก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ และจากก าไรสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ 126.92 ของ
ก าไรสทุธิ โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  ซึ่งมี
ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา ดงันี ้

  



 

 

 รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทียบ ตัง้แต่รอบผลการด าเนินงานปี 2 5 57 - 2 55 9 

รายการ 2557 2558 2559 
1. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  (ล้านบาท) 140.12 (76.48) 512.78 

2. จ านวนหุ้น  (ล้านหุ้น) 660 660 660 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น  (บาท/หุ้น) 0.16 - 0.99 

4. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ  (ร้อยละ) 76.19 - 126.92 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล จากผลก าไร
สทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และก าไรสะสม ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ในอตัรา 
0.99 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 และ  
รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 9 มีนาคม 
2560 และรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 10 
มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 เดือนพฤษภาคม 2560  

 ทัง้นี  ้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจาก               
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

การลงมติ กฏหมายบัญญัติว่า วาระนีต้้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม     
และออกเสยีงลงคะแนน 

หมายเหตุ เครดิตภาษีเงินปันผล  

 เงินปันผลดงักลา่วเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิ และก าไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลไว้แล้ว
ตามอัตราที่ก าหนด จึงมีผลให้บุคคลธรรมดาผู้ ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตาม
มาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร ดงันี ้

ส าหรับผลประกอบการ 
อัตรา 

เงนิปันผลจ่าย 
อัตราภาษี 

ที่ได้เสียไว้แล้ว 
เครดิตภาษี 
เงนิปันผล 

1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 

0.04 30% 30/70 

0.56 25% 25/75 
0.08 23% 23/77 
0.31 20% 20/80 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 13. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง     
1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบั
สว่น 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัท
นัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุ
นัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 
ส าหรับรายนามกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่ในปีนี ้ได้แก่ 



 

 

  1. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ กรรมการอิสระ 
  2. นางอดุมวรา เดชสง่จรัส กรรมการอิสระ 
  3. นางสาวอิศรา ดิสรเตตวิฒัน์ กรรมการอิสระ 
  3. นางสาววิริยา อมัพรนภากลุ กรรมการ 

 โดย คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามโครงสร้างของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ  ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ เห็นควรเสนอให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล นางอุดมวรา เดชส่งจรัส 
นางสาวอิศรา ดิสรเตติวฒัน์ และ นางสาววิริยา อมัพรนภากุล กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาและสรรหา พร้อมทัง้ข้อมลูของกรรมการ
ทัง้สีท่า่น ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 และ 4 

 ทัง้นี ้บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม เพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการ
เสนอช่ือบคุคลหรือวาระเข้ามายงับริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้สีท่า่น คือ  
  1. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ เข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ 
  2. นางอดุมวรา เดชสง่จรัส เข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ 
  3. นางสาวอิศรา ดิสรเตตวิฒัน์ เข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ 
  4. นางสาววิริยา อมัพรนภากลุ เข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการ 
 โดยส าหรับกรรมการในล าดบัที่ 1 – 3 นัน้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทัง้  

3 ทา่น มีความเป็นอิสระ เหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (หน้า 27) 

การลงมติ กฏหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม  และ
ออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ในวาระการแตง่ตัง้กรรมการนี ้บริษัทจดัให้มีการลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการ
เป็นรายบคุคล 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2560 โดยพิจารณาถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกบัขนาดธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงานของบริษัท และอตัราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกนั จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 5 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอ และเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 ในวงเงินไมเ่กิน 7,000,000 บาท  

การลงมติ กฏหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสยีงลงคะแนน 



 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานทีด่ี มีความเช่ียวชาญในการ
สอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอยา่งดีตลอดมา นอกจากนัน้เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกบั
ปริมาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่า บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม 

 ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้
สว่นเสยีกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 6 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คดัเลือกบริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 พิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ดงันี ้

  1. นางสาววธ ูขยนัการนาว ี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ 
   (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
  2. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ 
   (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
  3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5419 
   (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
 เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2560 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีตามรายนาม
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ และเพื่อให้
เป็นตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้สอบบญัชีในล าดบัที่  1
เนื่องจากคณุชลรส สนัติอศัวราภรณ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ครบ 5 ปี พร้อม
ทัง้ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการสอบบญัชี ประจ าปี 2560 รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 1,680,000 บาท 
ทัง้นี  ้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจ าไตรมาส  และประจ าปีตามปกติ  ให้
คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

การลงมติ กฏหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการลดจ านวนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณุสนุิสา ขวญับญุบ าเพ็ญ มีความประสงค์ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยยื่นหนงัสือ
ลาออกตอ่ประธานกรรมการ ซึง่การลาออกมีผลวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ 10 ท่าน มีความรู้ 
ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอ ในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ และไมเ่ป็นการขดัต่อข้อบงัคบัของ



 

 

บริษัท ข้อที่ 11 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน      
จึงเห็นควรให้มีการปรับลดจ านวนกรรมการบริษัทลง จาก 11 ทา่น เป็น 10  ทา่น  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ในการ
ปรับลดจ านวนกรรมการบริษัท และเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการลดจ านวน
กรรมการบริษัท จากเดิม 11 ทา่น เป็น 10 ทา่น 

การลงมติ กฏหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)     
 
 จึงขอเรียนเชิญทา่นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั หากท่านไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยให้ใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่ได้แนบมาตามความเหมาะสม ทัง้นี ้จะต้องยื่นเอกสารแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้น  
ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุตามที่ได้ระบไุว้ในเอกสารที่แนบท้ายนีด้้วย  
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
    
(นายสมชยั เลขะพจน์พานชิ) 

ประธานกรรมการ 


