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PAP_SET20007 

24 เมษายน 2563 
 

เรือ่ง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ดว้ยบริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่    
24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมส านกังานศูนยล์มุพินี บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1168/74 
อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 26 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ที่ประชมุไดม้ีมติ ดงันี ้

วาระที่ 1 รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัจนัทรท์ี่ 16 กนัยายน  2562 โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้มี
มตเิป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 

 
วาระที่ 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษัิทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2562 

  วาระเพือ่ทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3 อนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ได้

ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เรยีบรอ้ยแลว้ โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติเป็น
เอกฉนัท ์ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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วาระที่ 4 อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 51.70 ของก าไรสทุธิ โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
และรบัเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผล ในวนัที่ 6 มีนาคม 
2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมตเิป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 

 

วาระที่ 5 อนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการผูท้ี่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

1) อนุมตัิแต่งตัง้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุม     
ผูถื้อหุน้มีมตเิป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 

2) อนุมตัิแต่งตัง้ นางอุดมวรา เดชสง่จรสั กรรมการอิสระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุม    
ผูถื้อหุน้มีมตเิป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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3) อนมุตัิแต่งตัง้ นางสาววิริยา อมัพรนภากุล กรรมการผูบ้ริหาร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่
ประชมุผูถื้อหุน้มีมตเิป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 

 
วาระที่ 6 อนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 ในวงเงิน 5,500,000 บาท โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้มี

มตเิป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 

 
วาระที่ 7 อนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบ

บญัชีประจ าปี 2563 ดงันี ้

1) อนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี ดงันี ้
 1. นางสาววธ ู    ขยนัการนาว ี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรอื 
 2. นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรอื 
 3. นายปรชีา          อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5800 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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2) อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ในวงเงินทัง้สิน้ 1,540,000 บาท โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติเป็น   
เอกฉนัท ์ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 

 
 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
(นางสาววิรยิา อมัพรนภากลุ) 

เลขานกุารบรษัิทฯ 
 


