PAP_SET60002
(แก้ ไขข้ อความตามตัวอักษรสีน ้าเงิน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

แจ้ งกรรมการลาออก การจ่ายเงินปั นผล
และ กาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติในเรื่ องสาคัญ ดังนี ้
1. รับทราบการลาออกจากตาแหน่งกรรมการของของ นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบาเพ็ญ กรรมการบริ ษัท แปซิฟิกไพพ์
จากัด (มหาชน) โดยการลาออก มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 21 เมษายน 2560
2. อนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี 2559 สาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. เห็นชอบให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.99 บาท
จากกาไรสุทธิเฉพาะกิจการ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทที่มีรายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 และสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10
มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 แต่ทงนี
ั ้ ้ สิทธิที่จะได้ รับเงินปั นผลยังมี
ความไม่แน่นอนขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น
4. ในปี 2560 มีกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง 4 ท่าน คือ ดร.วิชาญ อร่ ามวารี กุล นางอุดมวรา เดชส่งจรัส
นางสาวอิศรา ดิสรเตติวฒ
ั น์ และ นางสาววิริยา อัมพรนภากุล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบให้
นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือเพื่อพิจารณาการแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 4 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึง่ ได้ แก่
1. ดร.วิชาญ
อร่ามวารี กลุ
2. นางอุดมวรา เดชส่งจรัส
3. นางสาวอิศรา ดิสรเตติวฒ
ั น์
4. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
5. เห็ น ชอบให้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ค่า ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560
ในวงเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้ านบาทถ้ วน)
6. เห็นชอบให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจาปี 2560 ดังรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นางสาววธู
ขยันการนาวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรื อ
2. นายศุภชัย
ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419
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โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจาปี 2560 จานวน 1,680,000 บาท
(-หนึง่ ล้ านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้ วน-)
7. เนื่องจากนางสาวสุนิสา ขวัญบุญบาเพ็ญ ได้ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยมีผลวันที่ 21 เมษายน 2560
คณะกรรมการบริ ษัทจึงพิจารณาปรับโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท และเห็นชอบให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลดจานวนกรรมการบริ ษัท จากเดิม 11 ท่าน เป็ น 10 ท่าน
8. กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 และรับเงินปั นผล (Record
Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
9. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องคราวน์
1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุ งเทพ ลุมพินี พาร์ ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัทและบริ ษัทย่อย ประจาปี 2559
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการผู
้
้ ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2560
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ ูสอบบัญชี ประจาปี 2560
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการลดจานวนกรรมการ
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาววิริยา อัมพรนภากุล)
กรรมการผู้จดั การ
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