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25 เมษายน 2562 
 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่    
25 เมษายน 2562 เวลา14.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิตี ้(INFINITY ROOM) ชัน้7 โรงแรมเอทสั ลมุพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ที่ประชมุได้มีมติ ดงันี ้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน  2561 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ
เป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 530,976,583 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 530,976,583 100.0000 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

  วาระเพ่ือทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3 อนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้

ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเป็น
เอกฉนัท์ ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 531,053,683 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 531,053,683 100.0000 
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วาระที่ 4 อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากก าไรสทุธิ ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของก าไรสทุธิ 
โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และรับเงิน    ปันผล ตามที่
ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัที่ 13 มีนาคม 2562 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 531,074,983 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 531,074,983 100.0000 

 
วาระที่ 5 อนมุตัิลดจ านวนกรรมการจาก 10 คน เหลอื 7 คน โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 531,074,983 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 531,074,983 100.0000 

 

วาระที่ 6 อนมุตัิแต่งตัง้นางสาวธิติมา วฒันศกัดากุล กรรมการผู้บริหาร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 530,956,983 99.9966 
ไมเ่ห็นด้วย 18,000 0.0034 
งดออกเสยีง 100,000  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 530,974,983 100.0000 
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วาระที่ 7 อนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ในวงเงิน 5,500,000 บาท โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้
มีมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 530,984,883 99.9812 
ไมเ่ห็นด้วย 100,000 0.0188 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 531,084,883 100.0000 

 
วาระที่ 8 อนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบ

บญัชีประจ าปี 2562 ดงันี ้

1) อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้
 1. นางสาววธ ู    ขยนัการนาว ี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ 
 2. นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ 
 3. นายปรีชา          อรุณนารา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5800 

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 530,987,483 99.9812 
ไมเ่ห็นด้วย 100,000 0.0188 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 531,087,483 100.0000 

2) อนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562 ในวงเงินทัง้สิน้ 1,830,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 530,987,483 99.9812 
ไมเ่ห็นด้วย 100,000 0.0188 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 531,087,483 100.0000 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายพฤทธ์ิ  ลีว้ิไลกลุรัตน์) 
         เลขานกุารบริษัท 

 


