
 

  

 

PPPM/2563-017   

วนัท่ี  28 เมษายน 2563 

 

เรื่อง แจง้มติคณะกรรมการเรื่องก าหนดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 และงดจา่ยเงินปันผล (แกไ้ขเพิม่เตมิ) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

อา้งถงึ หนงัสือของบรษิัท เลขที่ PPPM/2563-013 ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 

 

 เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยเริ่มคล่ีคลายลง โดยสงัเกต
จากยอดผูต้ิดเชือ้ที่มีจ านวนลดนอ้ยลง และเพื่อมิใหเ้กิดความล่าชา้ในการด าเนินการในเรื่องที่เก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติก าหนดวนั
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานของ
บริษัท เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยให้ก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ทัง้นี ้
อ้างถึงหนังสือของบริษัท เลขที่ PPPM/2563-013  ซึ่งบริษัทไดน้ าส่งระเบียบวาระการประชุมไปแลว้นั้น อย่างไรก็ตาม บริษัท
เล็งเห็นความส าคญัที่จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบและพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียน
ที่ยงัมิไดจ้ าหน่ายออก และการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งการการลดทนุจดทะเบียน บรษิัทจึงขอแจง้ระเบยีบ
วาระการประชมุ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
 

 1) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2562  

ของบรษิัท 
 
 2) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 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          กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 
3. นางกนกวลัย ์ วรรณบตุร   กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 
 

   คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) รวมทัง้เป็นผูท้ี่มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ ์ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่า
พอใจตลอดระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่ง  จึงเห็นว่าผูถื้อหุน้สมควรอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการ
ดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

 

 5) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนวา่ผู้

ถือหุน้สมควรอนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ ประจ าปี 2563 ใน
วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาท) เทา่เดมิกบัปีที่ผ่านมา โดยแบง่เป็น คา่เบีย้ประชมุ 
และค่าบ าเหน็จกรรมการ โดยไมม่ีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ 

 
 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 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5,000 

คณะกรรมการพัฒนาอย่างย่ังยืน(1)  



 

  

 

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 (ในกรณีทีต่อ้งเดินทางไปพกัคา้งคนื และ/หรือไปต่างจังหวดั หรือ ต่างประเทศ) 
จะเรียกเก็บตามจริง 

 
 7) พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 209,200,252 บาท จากทนุ

จดทะเบียนเดิมจ านวน 1,126,101,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 916,901,123 บาท 
โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 209,200,252 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท 

 

- ประธานคณะกรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 6,000 
- กรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 5,000 

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

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี (บาท) ค่าบริการอืน่ (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  100,000 100,000 



 

  

 
 

 8) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น ส ม ค ว ร อ นุ มั ติ ก า ร แ ก้ ไ ข ห นั ง สื อ บ ริ ค ณ ห์ ส น ธิ ข อ ง บ ริ ษั ท 

 ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนของบรษิัท 916,901,123  บาท (เก้ารอ้ยสิบหกลา้นเก้าแสนหนึ่งพันหนึ่ง
รอ้ยยี่สิบสามบาท) 

แบ่งออกเป็น  916,901,123  หุน้ (เก้ารอ้ยสิบหกลา้นเก้าแสนหนึ่งพันหนึ่ง
รอ้ยยี่สิบสามหุน้) 

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ   1  บาท (หน่ึงบาท) 

แบ่งออกเป็น    

หุน้สามญั 916,901,123  หุน้ (เก้ารอ้ยสิบหกลา้นเก้าแสนหนึ่งพันหนึ่ง

รอ้ยยี่สิบสามหุน้) 

หุน้บรุมิสิทธิ     -  หุน้ (-)” 

  

 9) พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 

1. มอบอ านาจใหน้ายวรุณ อตัถากร เป็นผูม้ีอ  านาจภายในขอ้จ ากดัของกฎหมายในการแกไ้ข เพิม่เติม และ/หรือ 
ก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามที่เห็นสมควร 

 

เนื่องจากสถานที่จัดการประชุมมีพืน้ที่ค่อนข้างจ ากัด และบริษัทตอ้งจัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามค าแนะน าของ
กระทรวงสาธารณสขุ ทัง้นีเ้พื่อป้องกันและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) จากความแออัดของผู้ ถือหุ้นในวันประชุมซึ่ งยังมิอาจคาดเดา ได้ และ เพื่ อสุขอนามัยของท่าน 
ผูถื้อหุน้ บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุน้พิจารณาการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ประชมุ
ด้วยตนเอง ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
รายละเอียดของเอกสารแนบ 6 ของหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ โดยจดัส่งมาที่ 
ส านกัเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน)  
486 โครงการพีเพิล พารค์ อาคาร E1 ชัน้ 3 

ถนนอ่อนนชุ แขวงอ่อนนชุ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250 

ในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้า  สามารถกระท าได้โดยผ่านช่องทางจดหมายอี เมล์ 
aukkarapong.ru@ppprime.co.th บรษิัทจะรวบรวมค าถามและน าเสนอต่อประธานที่ประชมุเพื่อพิจารณาและตอบ 
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ค าถามในการประชุมผู้ถือหุน้ และเพื่อใหเ้วลาในการประชุมมีความกระชบั ลดเวลาติดต่อทางสงัคมตามหลกัการ 
Social Distancing บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาตอบค าถามเร่ืองท่ีเก่ียวกับวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 เท่านัน้ ส่วนค าถามอื่นๆ บรษิัทจะพิจารณาตอบทางเว็บไซดข์องบรษิัท 

 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเขา้ประชมุดว้ยตนเอง บรษิัทจะจดัจดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค โดย
จะตัง้จดุคดักรอง ณ บรเิวณทางเขา้สถานท่ีจดัการประชมุ ทัง้นีใ้นกรณีที่ตรวจพบผูถื้อหุน้มีไข ้โดยมีอณุหภมูิสงูกว่า 
37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป และ/หรือ มีอาการที่สงสัยว่าอาจจะติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีความเส่ียงดงักล่าวเขา้รว่มประชมุ 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 

          บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

           นายวรุณ อตัถากร 

       ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกัเลขานกุารบริษัท 

โทร. 02 029 1480 


