
วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 1) 
2. ซีดีรายงานประจ าปี 2560 ประกอบด้วย งบการเงินประจ าปี 2560 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 2)
3. หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (เอกสารแนบล าดบัท่ี 3)
4. ข้อมลูกรรมการท่ีได้รับการเสนอเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบล าดบัท่ี 4)
5. หลกัเกณฑ์และคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 5)
6. ข้อมลูและคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 6)
7. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ (เอกสารแนบล าดบัท่ี 7)
8. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขวตัถปุระสงค์บริษัทฯและแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 (วตัถปุระสงค์)

(เอกสารแนบล าดบัท่ี 8)
9. นิยามกรรมการอิสระและรายช่ือกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น

(เอกสารแนบล าดบัท่ี 9)
10.  เง่ือนไขในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (เอกสารแนบล าดบัท่ี 10)
11.  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (เอกสารแนบล าดบัท่ี 11)
12. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค.
13. แผนท่ีโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค (เอกสารแนบล าดบัท่ี 12)

คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) หรือ PAP ก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์  1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซา่  กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค  เลขที่ 
952 ถนนพระราม 4 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้   

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี  2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 จดัขึน้เมื่อวนัศกุร์ที่ 21 เมษายน  2560 ได้มีการบนัทกึ  
รายละเอียดการประชมุและจดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย 
ภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย์ตามที่ก ฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว  รวมทัง้ได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัท โดยมีส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้บนัทกึถกูต้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัท 
จึงเห็นสมควร ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา รับรอ งรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 
2560 จดัขึน้วนัศกุร์ที ่21 เมษายน 2560 

 การลงมติ กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุ และมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ
ประจ าปื 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบั ผลการด าเนินงานในรอบปีของบริษัท  ซึง่ปรากฏ        
อยูใ่นซีดีรายงานประจ าปี 2560 ฉบบัภาษาไทย หน้า 73 - 75 ที่ได้สง่ไปพร้อมกบัเอกสารการ
ประชมุในครัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานในรอบปีของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2560 

การลงมติ เนื่องจากในวาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบจึงไมม่ีการลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560      
 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบดลุ  และ 
งบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีก่อนน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ โดยรายละเอียดงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ของบริษัท
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ฉบบัภาษาไทย หน้า 76 - 112 ซึง่บริษัทได้สง่มาในรูปแบบของ
ซีดี 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ของบริษัท
ส าหรับปีสิน้สดุ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 ปรากฏตามสิง่ที่สง่มา ด้วยล าดบัท่ี 2 ซึง่ได้ผา่นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เรียบร้อยแล้ว  

การลงมติ กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุ และมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ  หลงัหกัส ารองตาม กฎหมาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีก้ารจ่ายปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน  
ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทนุของบริษัท  เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงิน
ปันผลประจ าปีแล้วจะต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปั นผลระหวา่งกาล  
ให้คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

จากผลก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจ าปี 2560 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั 
(มหาชน) มีก าไรสทุธิ จ านวน 325.68 ล้านบาท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ หุ้น ในอตัรา 
0.39 บาทตอ่หุ้น จากก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ และจากก าไรสะสม หรือ คิดเป็นร้อยละ  80 ของก าไร
สทุธิ โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  ซึง่มีข้อมลู
เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา ดงันี ้
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 รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทียบ ตัง้แต่รอบผลการด าเนินงานปี 2558-2560 
รายการ 2558 2559 2560 

1. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ล้านบาท) (76.48) 512.78 325.68 

2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 660 660 660 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) - 0.99 0.39 

4. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ  (ร้อยละ) - 126.92 80 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควร ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล จากผลก าไร
สทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และก าไรสะสม ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ในอตัรา 
0.39 บาทตอ่หุ้น  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561 และ  
รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิธิในการรับ
เงินปันผล ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 เดือนพฤษภาคม 2561  

ทัง้นี ้ สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัไมม่ีความแนน่อนจนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจาก
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

การลงมติ กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ ผู้ ถือหุ้น ที่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1. ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 13. “ในการประชมุสามญัประจ าปี ทกุครัง้  ให้กรรมการออกจาก
ต าแหนง่     1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สอง  ภายหลงัจด
ทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่น
ต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารง
ต าแหนง่ใหมก็่ได้” ส าหรับรายนามกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่ในปีนี ้ได้แก่ 

1. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช กรรมการผู้บริหาร
2. นายเกรียงไกร  รักษ์กลุชน กรรมการอิสระ 
3. นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ กรรมการอิสระ 

2. การพิจารณาเสนอแตง่ตัง้กรรมในครัง้นีค้ณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล
เป็นการพิจารณาโดยตรงจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เนื่องจาก กรรมการที่ครบวาระตาม
รายช่ือที่ได้ระบไุว้ข้างต้น  ล าดบัท่ี 2 และ 3 เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล ซึง่สมาชิกในคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย
กรรมการจ านวนสามทา่น  ดงันัน้การพิจารณาจึงไมส่ามารถกระท าได้เนื่องจากกรรมการล า ดบัท่ี
สองและสามถือเป็นบคุคลผู้มีสว่นได้เสยี การพิจารณาเร่ืองดงักลา่วจึงถือวา่ไมค่รบองค์ประชมุใน
พิจารณาและลงคะแนนเสยีง
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3. คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่การด าเนินงานของ
บริษัทฯ  ประกอบกบั คณุสมบตัิ และความหลากหลายทัง้ด้านทกัษะ ความรู้  ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึง่จากการพิจารณาประวตัิและประสบการณ์รวมทัง้การปฏิบตัิงานท่ีผา่น
มาของคณะกรรมการทัง้สามทา่น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้กรรมการทัง้สามทา่น กลบั
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยกรรมการล าดบัท่ี 2 และ 3 เป็นกรรมการ
อิสระ ทัง้นีม้ีหลกัเกณฑ์การพิจารณาและสรรหา พร้อมทัง้ ข้อมลูของกรรมการทัง้ สามทา่น ปรากฏ
ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 และ 4

4. บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ ของบริษัท เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอร ายช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม เพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระตา่งๆ  ในช่วง
ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  2560 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม  2560 แตไ่มม่ีการเสนอช่ือบคุคลใดใน
เร่ืองดงักลา่ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีไมไ่ด้ร่วมพิจารณาด้วย มีความเห็นวา่ เห็นควรให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้สามทา่น คือ 

1. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช เข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการผู้บริหาร 
2. นายเกรียงไกร รักษ์กลุชน เข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ 
3. นาวสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ เข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

โดยส าหรับกรรมการในล าดบัท่ี 2 และ3 นัน้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ กรรมการ
ทัง้  2 ทา่น มีความเป็น เนื่องจากมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและของบริษัท และจะสามารถให้ความเห็นได้ยา่งเป็นอิสระ ทัง้นีน้าย
ละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 9 

การลงมติ กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ   และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ซึง่ในวาระการแตง่ตัง้กรรมการนี ้บริษัทจดัให้มีการลงคะแนนแตง่ตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2561 โดยพิจารณาถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกบัขนาดธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงานของ บริษัท และอตัราการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรม
เดียวกนั จึงเสนอการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ในวงเงินไมเ่กิน 7,000,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 5 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตาม การเสนอหลกัเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ตามที่
คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล  ได้เสนอ  และเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 ในวงเงินไมเ่กิน 7,000,000 บาท  

การลงมติ กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุ และมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคดัเลอืก บริษัท ส านกังาน อีวาย  จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานทีด่ี มีความเช่ียวชาญในการ
สอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอยา่งดีตลอดมา นอกจากนัน้เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกบั
ปริมาณงาน  และอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นวา่  บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม 

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอ ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้
สว่นเสยีกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว แตอ่ยา่งใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 6 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คดัเลอืกบริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี และมีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561 พิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ดงันี ้

1. นางสาววธ ูขยนัการนาว ี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ 
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560) 

2. นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที ่4498 และ/หรือ
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)

3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5800 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  ประจ าปี 2561 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนาม
ข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตคนอื่นของ บริษัท ส านกังาน อีวาย  จ ากดั  เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้  พร้อมทัง้
ก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับการสอบบญัชี ประจ าปี 2561 รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 1,770,000บาท (-หนึง่
ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ทัง้นี ้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าไตรมาส  และ
ประจ าปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

การลงมติ กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุ และมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 24 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเสนอขอแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯในครัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 
21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

ทัง้นีร้ายละเอียดการเสนอแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 24 มีรายละเอียดปราก ฏตามเอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 7  
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 24 
ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย
ค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 21/2560 ดงักลา่ว 

การลงมติ กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ ข้อ 27 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ  3 
(วัตถุประสงค์) 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 1. การเสนอขอแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัท ข้อ 27.

เดิม “ประกอบกิจการน าเที่ยว รวมทัง้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการน าเที่ยวทกุชนิด”

แก้ไขเป็น “ประกอบกิจการรับท าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม รับท าการวิจยั
 ทกุลกัษณะให้แก่หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานเอกชน และให้แก่ตนเอง” 

ทัง้นีเ้พื่อรองรับและสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจในด้าน กิจการรับท าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
และนวตักรรม โดยรายละเอียดการเสนอแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ  มีรายละเอียดปราก ฏตาม
เอกสารแนบล าดบัท่ี 8  

2. แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ  3 (วตัถปุระสงค์ ) เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์ของบริษัท ดงันี ้

ข้อ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 
3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน   46  

ข้อ โดยมีข้อความดงันี ้ 
“ประกอบกิจการน าเที่ยว รวมทัง้ธุรกิจที่
เก่ียวข้องกบัการน าเที่ยวทกุชนิด” 

วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน   46  ข้อ 
โดยมีข้อความดงันี ้
“ประกอบกิจการรับท าการวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยีและนวตักรรม รับท าการวิจยัทกุ
ลกัษณะให้แก่หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงาน
เอกชน และให้แก่ตนเอง” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
ข้อ 27 และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) ดงักลา่ว 

การลงมติ กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี  
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ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้กรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 และเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเลอืกตัง้เ ป็นกรรมการโดยได้
ประกาศในเว็บไซต์ ของบริษัท (www.pacificpipe.co.th) รวมทัง้แจ้งผา่นทางระบบอิเลค็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 นัน้ ทางบริษัทฯขอเรียนวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 

จึงขอเรียนเชิญทา่นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั หากทา่นไมส่ามารถ
เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัท ะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและ ออกเสยีงลงคะแนนแทน โดยให้ใช้หนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่ได้แนบมาตามความเหมาะสม ทัง้นี  ้จะต้องยื่นเอกสารแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนข องผู้ ถือหุ้น  
ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุตามที่ได้ระบไุว้ในเอกสารที่แนบท้ายนีด้้วย  

ขอแสดงความนบัถือ 

(นางเสาวนีย์ กมลบตุร) 
   ประธานกรรมการ 
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