วันที่ 22 มีนาคม 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 (เอกสารแนบลาดับที่ 1)
ซีดีรายงานประจาปี 2559 ประกอบด้ วย งบการเงินประจาปี 2559 (เอกสารแนบลาดับที่ 2)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (เอกสารแนบลาดับที่ 3)
ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท (เอกสารแนบลาดับที่ 4)
หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 (เอกสารแนบลาดับที่ 5)
ข้ อมูลและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560 (เอกสารแนบลาดับที่ 6)
นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(เอกสารแนบลาดับที่ 7)
เงื่อนไขในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลาดับที่ 8)
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลาดับที่ 9)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
แผนที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ ค (เอกสารแนบลาดับที่ 10)

คณะกรรมการบริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) หรื อ PAP กาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจาปี 2559

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 จัดขึ ้นเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ได้ มีการบันทึก
รายละเอียดการประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฏหมายกาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว รวมทังได้
้ เผยแพร่ ใน
เว็บไซต์ของบริ ษัท โดยมีสาเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบลาดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ได้ บนั ทึกถูกต้ องครบถ้ วน คณะกรรมการบริ ษัท
จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2559 จัดขึ ้นวันพุธที่ 20 เมษายน 2559
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ประจาปื 2559

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษัทได้ สรุปรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี ของบริ ษัท ซึ่งปรากฏ
อยู่ในซีดีรายงานประจาปี 2559 ฉบับภาษาไทย หน้ า 63 - 66 ที่ได้ ส่งไปพร้ อมกับเอกสารการ
ประชุมในครัง้ นี ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบถึงผลการดาเนินงานในรอบปี ของบริ ษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ในรอบปี 2559
การลงมติ

เนื่องจากในวาระนี ้เป็ นการรายงานเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่ อย ประจาปี 2559
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจากัด ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบดุล และ
งบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชี ของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีก่อนนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ โดยรายละเอียดงบดุลและงบกาไรขาดทุน ของบริ ษัท
ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ฉบับภาษาไทย หน้ า 67 - 101 ซึ่งบริ ษัทได้ สง่ มาในรู ปแบบของ
ซีดี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน ของบริ ษัท
สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2 ซึ่งได้ ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เรี ยบร้ อยแล้ ว
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผล

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหักสารองตามกฏหมาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ทังนี
้ ้การจ่ายปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงาน
ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริ ษัท เมื่อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบให้ จ่ายเงิน
ปั นผลประจาปี แล้ วจะต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้ คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ แล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป
จากผลกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ประจาปี 2559 บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด
(มหาชน) มีกาไรสุทธิ จานวน 512.78 ล้ านบาท จึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตรา
0.99 บาทต่อหุ้น จากกาไรสุทธิเฉพาะกิจการ และจากกาไรสะสม หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 126.92 ของ
กาไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ซึ่งมี
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้

รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผลเปรียบเทียบ ตัง้ แต่ รอบผลการดาเนินงานปี 2 5 5 7 - 2 5 5 9
รายการ
1. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
2. จานวนหุ้น
3. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น
4. อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ

(ล้ านบาท)
(ล้ านหุ้น)
(บาท/หุ้น)
(ร้ อยละ)

2557
140.12
660
0.16
76.19

2558
(76.48)
660
-

2559
512.78
660
0.99
126.92

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล จากผลกาไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และกาไรสะสม ของบริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) ในอัตรา
0.99 บาทต่อหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 และ
รับเงินปั นผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม
2560 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10
มีนาคม 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2560
ทัง้ นี ้ สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผลดัง กล่ า วยัง ไม่ มี ค วามแน่ น อนจนกว่ า จะได้ รั บ การอนุมัติ จ าก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติว่า วาระนีต้ ้ องมีมติอ นุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

เครดิตภาษี เงินปั นผล
เงินปั นผลดังกล่าวเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิ และกาไรสะสมที่ได้ เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลไว้ แล้ ว
ตามอัตราที่กาหนด จึงมีผลให้ บุคคลธรรมดาผู้ได้ รับเงินปั นผลได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผลตาม
มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี ้
สาหรับผลประกอบการ
1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559

อัตรา
เงินปั นผลจ่ าย
0.04
0.56
0.08
0.31

อัตราภาษี
ที่ได้ เสียไว้ แล้ ว
30%
25%
23%
20%

เครดิตภาษี
เงินปั นผล
30/70
25/75
23/77
20/80

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการผู้ท่ อี อกจากตาแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 13. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง
1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท
นันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ ก รรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ
นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
สาหรับรายนามกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่งในปี นี ้ ได้ แก่

1. ดร.วิชาญ
2. นางอุดมวรา
3. นางสาวอิศรา
3. นางสาววิริยา

อร่ามวารี กลุ
เดชส่งจรัส
ดิสรเตติวฒ
ั น์
อัมพรนภากุล

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

โดย คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ ดาเนินการตามกระบวนการสรรหา
โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมตามโครงสร้ างของบริ ษั ท ประกอบกับ คุณ สมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ เห็นควรเสนอให้ ดร.วิชาญ อร่ ามวารี กุล นางอุดมวรา เดชส่งจรัส
นางสาวอิศรา ดิสรเตติวฒ
ั น์ และ นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาและสรรหา พร้ อมทังข้
้ อมูลของกรรมการ
ทังสี
้ ท่ า่ น ปรากฏตามเอกสารแนบลาดับที่ 3 และ 4
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัท เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท รวมทังการเสนอระเบี
้
ยบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการ
เสนอชื่อบุคคลหรื อวาระเข้ ามายังบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการทั
้
งสี
้ ท่ า่ น คือ
1. ดร.วิชาญ
อร่ามวารี กลุ
เข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นางอุดมวรา เดชส่งจรัส
เข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
3. นางสาวอิศรา ดิสรเตติวฒ
ั น์
เข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
4. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล เข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการ
โดยสาหรับกรรมการในลาดับที่ 1 – 3 นัน้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการทัง้
3 ท่าน มีความเป็ นอิสระ เหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท (หน้ า 27)
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ในวาระการแต่งตังกรรมการนี
้
้ บริ ษัทจัดให้ มีการลงคะแนนแต่งตังกรรมการ
้
เป็ นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2560

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี
2560 โดยพิจารณาถึงภาระ หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับขนาดธุรกิจ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลาดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบตามการเสนอหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่
คณะกรรมการสรรหา ค่า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าล ได้ เ สนอ และเห็ น ควรเสนอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น
พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชี ประจาปี 2560

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจาปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานทีด่ ี มีความเชี่ยวชาญในการ
สอบบัญชี รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา นอกจากนันเมื
้ ่อได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบกับ
ปริ มาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่า บริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด มีคา่ สอบบัญชีที่เหมาะสม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่เป็ นสานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้
ส่วนเสียกับบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี
ความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารแนบลาดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริ ษัท สานักงาน
อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 พิจารณา
อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ดังนี ้
1. นางสาววธู ขยันการนาวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริ ญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ประจาปี 2560 โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชี ค นใดคนหนึ่งมี อานาจในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญชีตามรายนาม
ข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนได้ และเพื่อให้
เป็ นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้ เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีในลาดับที่ 1
เนื่องจากคุณชลรส สันติอศั วราภรณ์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ครบ 5 ปี พร้ อม
ทังก
้ าหนดค่าตอบแทนสาหรับการสอบบัญชี ประจาปี 2560 รวมทังสิ
้ ้นเป็ นเงิน 1,680,000 บาท
ทัง้ นี ้ หากมี ง านนอกเหนื อ จากการสอบบัญ ชี ป ระจ าไตรมาส และประจ าปี ตามปกติ ให้
คณะกรรมการเป็ นผู้มีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการลดจานวนกรรมการ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

คุณสุนิสา ขวัญบุญบาเพ็ญ มีความประสงค์ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยยื่นหนังสือ
ลาออกต่อประธานกรรมการ ซึง่ การลาออกมีผลวันที่ 21 เมษายน 2560 ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล พิจารณาแล้ วเห็น ว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทงั ้ 10 ท่าน มีความรู้
ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ และไม่เป็ นการขัดต่อข้ อบังคับของ

บริ ษัท ข้ อที่ 11 ที่กาหนดให้ คณะกรรมการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน
จึงเห็นควรให้ มีการปรับลดจานวนกรรมการบริ ษัทลง จาก 11 ท่าน เป็ น 10 ท่าน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ในการ
ปรั บ ลดจ านวนกรรมการบริ ษั ท และเห็ น ควรเสนอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารลดจ านวน
กรรมการบริ ษัท จากเดิม 11 ท่าน เป็ น 10 ท่าน
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ นโดยพร้ อมเพรี ยงกัน หากท่านไม่สามารถ
เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยให้ ใช้ หนังสือมอบ
ฉันทะแบบหนึง่ แบบใดที่ได้ แนบมาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ จะต้ องยื่นเอกสารแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมตามที่ได้ ระบุไว้ ในเอกสารที่แนบท้ ายนี ้ด้ วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย เลขะพจน์พานิช)
ประธานกรรมการ

