
 

  

PPPM/2563-013 

        30 มีนาคม 2563 

 

เรื่อง แจง้วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 โดยจะก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในภายหลงัและงดจ่ายเงินปัน
ผล (แกไ้ขเพิ่มเติม) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2563 ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 
มีนาคม 2563 ดงันี ้    

   

1. ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท มมีติใหก้ าหนดวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 แตย่งัไม่ไดก้ าหนดวนั
ประชมุ และวนัท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ในประเทศไทย ซึง่มีการแพรร่ะบาดเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง และกระจายในวงกวา้งมากขึน้ ท าใหค้าดการณไ์ดย้ากวา่ใน
ระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร ประกอบกบัรฐับาลไดม้ีประกาศสถานการณฉ์กุเฉินในทกุเขตทอ้งที่ทั่วราชอาณาจกัร ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 
2563  

 ทัง้นี ้บรษิัทขอแจง้วาระการประชมุดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้
 

 1) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2562  

ของบรษิัท 
 
 2) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผูถื้อหุน้สมควรอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถกูตอ้ง 

 
 3) พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจ าปี 2562  
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจ าปี 2562 เนื่องจากผลการด าเนินงาน
ขาดทนุ  

 
 4) พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 



 

  

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ประจ าปี 2562 จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นายบญุจรงิ    ชลวิโรจน ์ กรรมการอิสระ  
2. นายวรุณ    อตัถากร          กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
3. นางกนกวลัย ์ วรรณบตุร   กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
 

   คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ                   ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) รวมทัง้เป็น
ผู้ที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มี
ผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่ง  จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการ
เลือกตัง้กรรมการดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

 

 5) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่าผู้

ถือหุน้สมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2563 ใน
ว ง เ งิ น ไม่ เ กิ น  10,000,000 บาท  ( สิ บล้า นบาท )  เ ท่ า กั บ ปีที่ ผ่ า นมา  โดยแบ่ ง เ ป็ น  
ค่าเบีย้ประชมุ และค่าบ าเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ 

 
 รายละเอียดค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้มีดงันี ้ 
  

ต าแหน่ง 
ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาทต่อคร้ัง) 
คณะกรรมการบริษัท  

- ประธานกรรมการบรษิัท 15,000 
- กรรมการบรษิัท 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 

คณะกรรมการบริหาร(1)  
- ประธานกรรมการบรหิาร 6,000 
- กรรมการบรหิาร 5,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน(1)  
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6,000 



 

  

 

หมายเหตุ (1) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชมุ 
  

   

 6) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคลอ้งกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัิ
การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ้จากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2563 รวมถึงผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อยดว้ย  

 

1. นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 3759 และ/หรือ 
2. นายจิโรจ  ศิรโิรโรจน ์ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5113  และ/หรือ 
3. นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 7305  
 
นอกจากนี ้ยังมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี  
ประจ าปี 2563 จ านวน 1,380,000 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากบัปีที่ผ่านมา 
ในขณะท่ีค่าสอบบญัชีบรษิัทย่อยมีจ านวน 2,090,000 บาท (สองลา้นเกา้หมื่นบาท) ลดลงจากปี 
2562 เป็นเงินจ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาท) หรือในอตัรารอ้ยละ 2.79 

 
 

 

 

 หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบด้วย ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์                 
ระหว่างประเทศ และค่าอาหารและทีพ่กั (ในกรณีทีต่อ้งเดนิทางไปพกัคา้งคนืหรือไปต่างจงัหวดั) จะเรียกเก็บตามจริง 

  
 7) เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
 

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5,000 
คณะกรรมการพัฒนาอย่างย่ังยืน(1)  

- ประธานคณะกรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 6,000 
- กรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 5,000 

คณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ(1)  
- ประธานกรรมการดแูลการลงทนุต่างประเทศ 6,000 
- กรรมการดแูลการลงทนุต่างประเทศ 5,000 

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี (บาท) ค่าบริการอ่ืน (บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) 1,380,000  1,380,000  - - 

บรษิัทย่อย   2,050,000    1,990,000  100,000 100,000 

รวม 3,430,000 3,370,000  110,000 110,000 



 

  

 
  

2.    หากสถานการณก์ารระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่าคล่ีคลายลง บริษัทจะจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อก าหนด 
วนั เวลา สถานท่ี ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และจะแจง้ใหท้ราบอีกครัง้หน่ึง  

 

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งค าถาม
เก่ียวกบับรษิัทล่วงหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ตัง้แต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่วนการส่งค าถามเก่ียวกบับริษัท  ไม่มีผูใ้ดส่งค าถามมายงั
บรษิัท  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                  บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) 

 

                                                (นายวรุณ   อตัถากร) 

                                            ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

 

 

ส่วนงานเลขานกุารบริษัท 
โทร. 02 029 1480 

 

 


