
 

  

PPPM/2564-008 

        วนัท่ี  11 มีนาคม 2564 

เร่ือง แจ้งวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 และงดจา่ยปันผลปี 2563 และเปลีย่นแปลงที่ตัง้ส านกังาน

ใหญ่ของบริษัท 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน)(บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบวา่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 ซึ่งจดั
ขึน้เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวัน
ศุกร์ที่  30 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบ
เดียวเท่านัน้ ตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ทัง้นี ้ส าหรับรายละเอียด
ของขัน้ตอนการใช้งานระบบการประชุมผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิคส์นัน้ บริษัทจะแจ้งในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และเว็บไซต์ 
www.ppprime.co.th  ของบริษัทตอ่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 (Record Date)  
ในวนัที่ 25 มีนาคม 2564  โดยมีวาระการประชมุ ซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรให้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุป
ได้ดงันี ้
 

 1) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2563  

ของบริษัท 
 
 2) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง 

 
 3) พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจ าปี 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจ าปี 2563 เนื่องจากผลการ

ด าเนินงานขาดทนุ  
 
 4) พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ประจ าปี 2564 จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายธีรวิทย์    ธนกิจสนุทร  กรรมการอิสระ  
2. นายเดน่ชยั    อคัรเดชเดชาชยั        กรรมการทีไ่มเ่ป็นผู้บริหาร 

http://www.ppprime.co.th/
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3. นายธีระ กิติจารุรัตน์         กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 

   ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีความเห็นสอดคล้องกับ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่
ด ารงต าแหน่ง  จึงเห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการดงักล่าวกลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ 

 

 5) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่ าตอบแทนว่าผู้ ถื อหุ้ นสมควรอนุมัติ ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)  
ลดลงจากปีที่ผา่นมาเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ของบริษัทในปัจจบุนั  โดยแบง่เป็น 
คา่เบีย้ประชมุ และคา่บ าเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสทิธิประโยชน์อื่นๆ 

 
 รายละเอียดคา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้มีดงันี ้ 

ต าแหน่ง 
ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาทต่อครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท(1)  

- ประธานกรรมการบริษัท 15,000 
- กรรมการบริษัท 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 

คณะกรรมการบริหาร(1)  
- ประธานกรรมการบริหาร 15,000 
- กรรมการบริหาร 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน(1)  
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 6,000 
- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,000 

คณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ(1)  
- ประธานกรรมการดแูลการลงทนุตา่งประเทศ 6,000 
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หมายเหตุ (1) กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารจะไม่ได้รบัเบีย้ประชมุ 
  

   

 6) พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าผู้ ถือหุ้น
สมควรอนุมัติการแต่งตั ง้ผู้ สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งตามที่มี รายช่ือดังต่อไปนี  ้ 
จากส านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 
รวมถึงผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยด้วย  

 

1. นายชยัยทุธ องัศวุิทยา ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 3885 หรือ 
2. นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 4563 หรือ 
3. นางสาวดรณี  สมก าเนิด ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5007 หรือ 
4. นางสาวจารุณี นว่มแม ่  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5596 หรือ 
5. นายศิรเมศร์ อคัรโชติกลุนนัท์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 11821 
 
นอกจากนี ้ยงัมีความเห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชี ประจ าปี 2564 จ านวน 1,345,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) 
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.54 และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยมีจ านวน 1,876,000 
บาท (หนึง่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพนับาท) ลดลงจากปีที่ผา่นมาร้อยละ 5.73 
หมายเหตุ  ค่าสอบบญัชีของปี 2563 จ านวน 1,380,000 บาท และค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย จ านวน 1,990,000 บาท 
โดย บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
 

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี (บาท) ค่าบริการอื่น (บาท) 

ปี 2564 ปี 2564 

 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 1,345,000  - 

 รวม 1,345,000 - 

 บริษัทย่อย 1,876,000 100,000 

 รวม 1,876,000 100,000 

 รวมทัง้สิน้ 3,221,000 100,000 

 

 

 หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายอืน่ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท์                  
ระหว่างประเทศ และค่าอาหารและที่พกั (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพกัค้างคืน และ/หรือไปต่างจังหวดั หรือ 
ต่างประเทศ) จะเรียกเก็บตามจริง 

  

- กรรมการดแูลการลงทนุตา่งประเทศ 5,000 
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 7) พิจารณาอนุมตัิเปลี่ยนแปลงที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท  
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะย้ายที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 จากที่ตัง้ส านกังานใหญ่เดิม 

 69/5 หมู ่5 ถนนพระราม 2 

 ต าบลบางขนัแตก  อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 

 

 เป็นที่ตัง้ส านักงานแห่งใหม่ 

 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา  
 ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
  
 

 8) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท 

  จากเดิม 

ข้อ 5. ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ จะตัง้อยู ่ณ จงัหวดั สมทุรสงคราม 

  แก้ไขเป็น 

 ข้อ 5. ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ จะตัง้อยู่ ณ จังหวดั เพชรบุรี 

     

 9) พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

นอกจากนี ้ท่ีประชมุอนมุตัิการมอบอ านาจให้ ม.ล. พรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ์ เป็นผู้มีอ านาจภายในการ
ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมถึงการออกหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงวนั เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย  
 

อนึง่ บริษัทได้น าเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 
18 มิถนุายน 2563 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเ ข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2563  ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองที่จะบรรจุไว้ใน
ระเบียบวาระการประชมุ และช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท  

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม หรือขอข้อมลูเพิ่มเติมในเร่ืองที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม
ข้างต้น และ / หรือ เสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใด สามารถส่งค าถาม และข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายงั
บริษัทตามที่อยูด้่านลา่ง หรือสง่เป็นจดหมายอิเลก็ทรอนิคส์ได้ที่ ir@ppprime.co.th 

mailto:ir@ppprime.co.th
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ส านกัเลขานกุารบริษัท 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน)  
486 โครงการพีเพิล พาร์ค อาคาร E1 ชัน้ 3 

ถนนออ่นนชุ แขวงออ่นนชุ เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250 

โทรศพัท์ 02  029 1480 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 

          บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

                          ม.ล. พรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ์ 

       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกัเลขานกุารบริษัท  
โทร 02 029 1480  

 

  

 


