
 

  

PPPM/2563-026 

  วนัท่ี 4 มิถนุายน 2563 

 
เรื่อง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
           ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน)(บริษัท) ขอแจง้มติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 4 มิถุนายน 
2563  เวลา 10.30 น. ณ หอ้งประชุม ส านกังานของบริษัท เลขที่ 62-62/1 ถนน รพช. อู่ตะเภา ต าบลหนองชุมพล อ าเภอ
เขายอ้ย จังหวัดเพชรบุรี  โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผูถื้อหุน้มาประชุมทั้งโดยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 25 ราย  
เป็นจ านวนหุ้นทั้งสิน้ 321,227,039 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 46.69 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษัทจ านวน 
688,066,476 หุน้ ซึ่งที่ประชมุไดม้ีมติในวาระต่างๆ ดงันี ้

 
1. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัท และรายงานประจ าปี 2562 
 

วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

 
        ในวาระนี ้มีผูถ้ือหุน้เขา้ประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 1 ราย ถือหุน้รวม 573,800 หุน้ 
 

2. อนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุ      26  ราย รวมเป็นจ านวน    321,800,839    หุน้ 
เห็นดว้ย 321,800,839 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 

 

3. อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบังวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2562  ตามรายละเอียดดงันี ้ 
 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิในวาระนีด้ว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้
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ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุ 26   ราย รวมเป็นจ านวน    321,800,839   หุน้ 
เห็นดว้ย 321,800,839 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 

 
4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2563 ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่  

นายบุญจริง ชลวิโรจน ์ นายวรุณ อตัถากร และนางกนกวัลย ์วรรณบุตร กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

4.1)   นายบญุจรงิ ชลวิโรจน ์ กรรมการอิสระ  
  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุ      26 ราย รวมเป็นจ านวน    321,800,839 หุน้  
เห็นดว้ย 321,800,839 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 

 

4.2)   นายวรุณ  อตัถากร  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 
 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุ 26 ราย รวมเป็นจ านวน   321,800,839 หุน้  
เห็นดว้ย 321,800,839 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        100 ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 

   
4.3) นางกนกวลัย ์ วรรณบตุร กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

 

 ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุ      26 ราย รวมเป็นจ านวน    321,800,839 หุน้  
เห็นดว้ย 321,800,839 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
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5. อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจ าปี  2563 ภายในวงเงิน 
ไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือน  
ค่าเบีย้ประชุม และค่าบ าเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ รายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือน และ  
เบีย้ประชมุมีดงันี ้    

     
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ (1) กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดร้ับเบีย้ประชุม 

 

ต ำแหน่ง 

ประเภทค่ำตอบแทน 

ค่ำเบีย้ประชุม 

(บำทต่อคร้ัง) 

คณะกรรมกำรบริษัท  

- ประธานกรรมการบรษิัท 15,000 

- กรรมการบรษิัท 10,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 

- กรรมการตรวจสอบ 10,000 

คณะกรรมกำรบริหำร(1)  

- ประธานกรรมการบรหิาร 6,000 

- กรรมการบรหิาร 5,000 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน(1)  

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6,000 

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5,000 

คณะกรรมกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน(1)  

- ประธานคณะกรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 6,000 

- กรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 5,000 

คณะกรรมกำรดูแลกำรลงทุนต่ำงประเทศ(1)  

- ประธานกรรมการดแูลการลงทนุต่างประเทศ 6,000 

- กรรมการดแูลการลงทนุต่างประเทศ 5,000 
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ที่ประชมุมีมติอนมุตัิในวาระนีด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
หมายเหต ุ กรรมการทีม่ีส่วนไดเ้สยี 1 ท่านไดแ้ก่ นายธีระ กิตจิารุรตัน ์มิไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้
 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุ           26  ราย รวมเป็น จ านวน    321,800,839 หุน้                   
เห็นดว้ย 293,649,504 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 91.25 ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
งดออกเสียง 28,151,335 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 8.75 ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 

 
6.     อนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท โดยก าหนดให้

ผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ประจ าปี 2563  

 
1. นายเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 3759 และ/หรือ 

2. นายจิโรจ  ศิรโิรโรจน ์  ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5113  และ/หรือ 

3. นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์  ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 7305  

   
 โดยอนุมตัิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 จ านวน 1,380,000 บาท (หนึ่งลา้นสามแสนแปดหมื่น

บาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา  ในขณะที่ค่าสอบบญัชีบริษัทย่อยมีจ านวน 2,090,000 บาท (สองลา้นเกา้หมื่น
บาท) ลดลงจากปี 2562 เป็นเงินจ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาท) หรือในอตัรารอ้ยละ 2.79 

 

 

 
 
 

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 
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หมายเหต ุ: ค่าใชจ่้ายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน ซ่ึงประกอบดว้ย เบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท์
ระหว่างประเทศ และค่าทีพ่กั (ในกรณีทีต่อ้งเดนิทางไปพกัคา้งคนืหรือไปต่างจงัหวดั) ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจริง 

 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิในวาระนี ้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุ           26        ราย รวมเป็น จ านวน    321,800,839 หุน้                   
เห็นดว้ย 321,800,839 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 

 

7. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 209,200, 252 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

1,126,101,375 บ าท  เ ป็ นทุ นจดทะ เบี ยนจ า นวน  916,901,123 บ าท  โดยกา รตัดหุ้น ส ามัญ 

จดทะเบียนที่ยงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 209,200,252 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาทดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุ 26 ราย รวมเป็นจ านวน   321,800,839  หุน้ 
เห็นดว้ย 321,800,839 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      100 ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ          - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ          - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ          - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 

 
8. อนุมัติแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
 

 ผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุ      26 ราย รวมเป็นจ านวน    321,800,839 หุน้ 
เห็นดว้ย 321,800,839 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 
บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสียงที่เขา้ประชมุ 

 
9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
 

 ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชมุ 
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  ประธานกล่าวปิดประชมุเวลา 12.24 น. 
 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ  
 

 

 

                  ขอแสดงความนบัถือ 
    บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

 

                                                                                                        (นายวรุณ  อตัถากร)                              
                                                                             ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกัเลขานกุารบรษิัท 

โทร 02 029 1480 


