
 

 

PPPM/2564-014 

 วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนั

ศกุร์ที่ 30 เมษายน 2564  เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชมุของ

บริษัท เลขที่ 486 อาคาร อี 1 ชัน้ 3 โครงการพีเพิลพาร์ค แขวงออ่นนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดยเมื่อเร่ิม

เปิดประชมุ มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 26 ราย  เป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 314,759,324 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 45.7455 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทจ านวน 688,066,467 หุ้น โดยที่ประชุมได้มีมติใน

วาระตา่งๆ ดงันี ้

1. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปี 2563 โดยวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึง
ไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

2. อนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ 26  ราย รวมเป็นจ านวน    314,759,324    หุ้น 

เห็นด้วย 314,758,324 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997  

ไมเ่ห็นด้วย 1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0003  

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

 

3. อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ 26   ราย รวมเป็นจ านวน    314,759,324   หุ้น 

เห็นด้วย 314,759,324 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

 

4. อนุมัติการแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2564 ทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ นายธีรวิทย์      
ธนกิจสนุทร  นายเด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั  และนายธีระ กิติจารุรัตน์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

4.1) นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร กรรมการอิสระ  

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ    26 ราย รวมเป็นจ านวน    314,759,324 หุ้น  

เห็นด้วย 314,759,324 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

 

4.2) นายเดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ    26 ราย รวมเป็นจ านวน    314,759,324 หุ้น  

เห็นด้วย 314,759,324 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  
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บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

   

4.3) นายธีระ กิติจารุรัตน์ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ    26 ราย รวมเป็นจ านวน    314,759,324 หุ้น  

เห็นด้วย 286,607,989 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสยีง 28,151,335 เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

 

5. อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เท่ากบัปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยค่าเบีย้ประชุม และค่าบ าเหน็จ โดยไม่มี
สทิธิประโยชน์อื่นๆ รายละเอียดของคา่ตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชมุมีดงันี ้ 

ต ำแหน่ง 
ประเภทค่ำตอบแทน 

ค่ำเบีย้ประชุม (บำทต่อครัง้) 

คณะกรรมกำรบริษัท  

- ประธานกรรมการบริษัท 15,000 

- กรรมการบริษัท 10,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 

- กรรมการตรวจสอบ 10,000 

คณะกรรมกำรบริหำร(1)  
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- ประธานกรรมการบริหาร 15,000 

- กรรมการบริหาร 10,000 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน(1)  

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 6,000 

- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,000 

คณะกรรมกำรดูแลกำรลงทุนต่ำงประเทศ(1)  

- ประธานกรรมการดแูลการลงทนุตา่งประเทศ 6,000 

- กรรมการดแูลการลงทนุตา่งประเทศ 5,000 

หมายเหตุ (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม 

 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

หมายเหต ุกรรมการทีมี่ส่วนไดเ้สีย 1 ท่านไดแ้ก่ นายธีระ กิติจารุรตัน์ มิไดอ้อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ           26  ราย รวมเป็น จ านวน    314,759,324     หุ้น                   

เห็นด้วย 286,607,989 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 91.0562  

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสยีง 28,151,335 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 8.9438  

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
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6. อนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากส านกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยก าหนดให้
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ประจ าปี 
2564  

(1) นายชยัยทุธ องัศวุิทยา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี   3885 หรือ 

(2) นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี   4563  หรือ 

(3) นางสาวดรณี  สมก าเนิด  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี   5007 หรือ 

(4) นางสาวจารุณี นว่มแม ่  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี   5596 หรือ 

(5) นายศิรเมศร์ อคัรโชติกลุนนัท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  11821  

   

และอนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2564 จ านวน 1,345,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน

บาท) ลดลงจากปี 2563 เป็นเงินจ านวน 35,000 บาท และคา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ยจ านวน 1,876,000 บาท (หนึง่

ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพนับาท) ลดลงจากปี 2563 เป็นเงินจ านวน 214,000 บาท 

บริษัท ค่ำสอบบัญชี (บำท) ค่ำบริกำรอื่น (บำท) 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) 1,345,000 - 

บริษัทยอ่ย 1,876,000 100,000 

รวมทัง้สิน้ 3,221,000 100,000 

หมายเหต ุ: ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบด้วย เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่า

โทรศพัท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พกั (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพกัค้างคืนหรือไปต่างจงัหวดั) ซ่ึง

จะเรียกเก็บตามจริง 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิในวาระนี ้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ           26        ราย รวมเป็น จ านวน    314,759,324    หุ้น                   

เห็นด้วย 314,759,324 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
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งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 

7. อนมุตัิเปลี่ยนแปลงที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ 26 ราย รวมเป็นจ านวน   314,759,324    หุ้น 

เห็นด้วย 314,759,324 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 

8. อนมุตัิแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงที่ตัง้ของส านกังานใหญ่
ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ 26 ราย รวมเป็นจ านวน    314,759,324    หุ้น 

เห็นด้วย 314,759,324 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 

9. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไมม่ีวาระอื่นเสนอในที่ประชมุ 
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ประธานกลา่วปิดประชมุเวลา 11.45 น. 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

                     ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) 

    

                                                                                                     (ม.ล. พรรณเพียงเดอืน  สงัคหะพงศ์)                              

                                                                    ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   

 

 

 

 

 

 

 

 ส านกัเลขานกุารบริษัท 

โทร. 02 029 1480 

 


