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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 
______________________________________________________ 

 
วัน เวลา และสถานที่  บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2564  

เมื่อวนัศกุร์ที่ 30 เมษำยน 2564 เวลำ 10.30 น. ในรูปแบบสือ่อิเลก็ทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเทำ่นัน้ 
โดยถ่ำยทอดสดจำกส ำนกังำนของบริษัท เลขที่ 486 อำคำร อี 1 ชัน้ 3 โครงกำรพีเพิล พำร์ค ถนน 
ออ่นนชุ แขวงออ่นนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
 

1. นำงน ำ้ค้ำง  พึง่ทอง ปัจจบุนัด ำรงต ำแหนง่ ประธำนกรรมกำรบริษัท 
2. นำยธีรวิทย์  ธนกิจสนุทร ปัจจบุนัด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /   

  และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. พนัต ำรวจโทเธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์ ปัจจบุนัด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำร 

  สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  
4. พลโทกษณะ  วโรภำษ ปัจจบุนัด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำรอิสระ / และกรรมกำรตรวจสอบ    
5. ม.ล. พรรณเพียงเดือน  สงัคหะพงศ์ ปัจจบุนัด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / ประธำน 

   กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรดแูลกำรลงทนุใน 
           ตำ่งประเทศ / กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

6. นำยเดน่ชยั อคัรเดชเดชำชยั ปัจจบุนัด ำรงต ำแหนง่     กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและ 
ก ำหนดค่ำตอบแทน / ประธำนกรรมกำรดแูลกำรลงทนุ
ในตำ่งประเทศ / กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

7. นำยธีระ  กิติจำรุรัตน์ ปัจจบุนัด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรดแูลกำรลงทนุ 
  ในตำ่งประเทศ / กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

    
บริษัทมีกรรมกำรทัง้หมด 7 คน ครบเป็นองค์ประชมุ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

 
1. นำยประวีณ  ดีขจรเดช  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

 
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม  
 

1. นำยธรรมรัตน์  บริษัท อินไซด์ ลกีลั จ ำกดั 
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ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม  
  

1. นำงสำวกรรณิกำร์  วิภำนรัุตน์  บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
2. นำยโกมินทร์ ลิน้ปรำชญำ     บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
3. นำยกำนต์นิธิ  โชติธรรมพฒัน์   บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 

 
เร่ิมการประชุม 
 

นำงน ำ้ค้ำง พึ่งทอง ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมำยให้นำงสำว 
ศิริพร โตพิทกัษ์ เป็นผู้ช่วยประธำนฯ ในกำรด ำเนินกำรประชมุ 

 
 นำงสำวศิริพร โตพิทกัษ์ กลำ่วต้อนรับผู้ เข้ำร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ มีผู้ ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง

จ ำนวน 1 รำย ถือหุ้นรวมกันเท่ำกับ 28,151,335 หุ้น และมีผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 25 รำย ถือหุ้นรวมกันเท่ำกับ 
286,607,989 หุ้น รวมมีผู้ เข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง และโดยกำรรับมอบฉนัทะทัง้สิน้ 26 รำย ถือหุ้นรวมกนัทัง้หมด 314,759,324 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.74 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตำมข้อบงัคบัของบริษัท  
 

จำกนัน้ได้ชีแ้จงวิธีกำรออกเสยีงลงคะแนนให้ที่ประชมุทรำบ ซึง่สรุปสำระส ำคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

1.1      ผู้ ถือหุ้น จะมีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่ถืออยู ่ โดยหนึง่หุ้นถือเป็นหนึง่เสยีง 
1.2      กำรออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวำระ ประธำนฯ จะสอบถำมที่ประชมุวำ่มีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดไมเ่ห็นด้วย หรือ งด

ออกเสยีง โดยขอให้ทำ่นผู้ ถือหุ้นกดปุ่ ม “ลงคะแนน” 
- หำกมีผู้ ถือหุ้นกดปุ่ ม “ลงคะแนน” ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ระบบจะบนัทกึคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ี  

ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง และส ำหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้กดปุ่ ม “ลงคะแนน” บริษัทจะถือวำ่ผู้ ถือหุ้นทำ่นนัน้มีมติอนมุตัิตำมที่
ประธำนฯ เสนอ  

- หำกไมม่ีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดกดปุ่ ม “ลงคะแนน” เลย บริษัทจะถือวำ่ที่ประชมุมีมติอนมุตัเิป็นเอกฉนัท์ตำมที่ 
ประธำนฯ เสนอ เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ในหนงัสอืมอบฉนัทะไว้ก่อนหน้ำนี ้ ซึง่
ในกรณีนี ้บริษัทได้ท ำกำรบนัทกึคะแนนเสยีงดงักลำ่วไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

- ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้ำประชมุแทน และได้ระบกุำรออกเสยีงลงคะแนนส ำหรับแตล่ะวำระเรียบร้อย
แล้ว ระบบจะนบัคะแนนเสยีงตำมที่ผู้ ถือหุ้นนัน้มอบฉนัทะมำทกุประกำร  

1.3      ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ลงทะเบียนแล้ว แตย่งัไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนน และไมส่ำมำรถอยูร่่วมประชมุจน
แล้วเสร็จ บริษัทขอควำมร่วมมือให้ทำ่นลงคะแนนส ำหรับวำระท่ีเหลอือยูท่ัง้หมด  

1.4      ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำประชมุแทน และให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำม
ควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตำมทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ บริษัทจะท ำกำรบนัทกึกำรออกเสยีงลงคะแนนไว้ลว่งหน้ำตำมที่ระบุ
ไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลำ่ว ในขณะท่ีผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบยีนเข้ำประชมุ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบ
ฉนัทะ โดยที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องลงคะแนนเสยีงอกี  
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2.  การนับผลการลงคะแนนเสียง 

2.1 ส ำหรับกำรนบัผลกำรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระ บริษัทจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที่ออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย
และงดออกเสียง มำหกัออกจำกจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (แล้วแตก่รณี) ในแตล่ะวำระ 

2.2      ประธำนฯ จะมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเป็นผู้ประกำศผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระให้ที่ประชมุ
ทรำบ โดยจะแยกคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง วำ่เป็นจ ำนวนก่ีเสยีง และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเทำ่ใด ทัง้นี ้
ผู้ ถือหุ้นที่สง่บตัรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ภำยหลงัจำกที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทได้ประกำศผลดงักลำ่วสิน้สดุลง
แล้ว บริษัทจะไมน่บัคะแนนเสยีงดงักลำ่วมำรวมค ำนวณเป็นคะแนนเสยีงอีก 
 
3. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย 

 

3.1 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะแสดงควำมคิดเห็นหรือสอบถำมข้อสงสยัในแตล่ะวำระ ขอให้ทำ่นกด
ปุ่ ม “ยกมือ” และเมื่อได้รับอนุญำตจำกประธำนฯ  บริษัทขอควำมกรุณำให้ท่ำน แจ้งช่ือ นำมสกุล และระบุว่ำ เป็นผู้ ถือหุ้นมำ
ประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ หลงัจำกนัน้ จึงแสดงควำมคิดเห็น หรือ สอบถำมข้อสงสยั  เพื่อให้บริษัทสำมำรถ
บนัทกึรำยงำนกำรประชมุได้อยำ่งถกูต้องและครบถ้วน 

3.2 ในกำรแสดงควำมคิดเห็น หรือสอบถำมข้อสงสยั ขอให้เสนอเนือ้หำอยำ่งกระชบั และงดเว้นกำรซกัถำม หรือ 
แสดงควำมเห็นในประเด็นท่ีซ ำ้กนั เพื่อให้กำรประชมุเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

3.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแสดงควำมคิดเห็น หรือสอบถำมข้อสงสยั ที่นอกเหนือจำกวำระท่ีก ำลงัพิจำรณำ
อยู ่บริษัทใคร่ขอควำมกรุณำให้ทำ่นเสนอในวำระพิจำรณำอื่นๆหรือในช่วงท้ำยของกำรประชมุ 

 
บริษัทจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม พร้อมทัง้ระบุคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทภำยใน  

14 วนันบัแตว่นัประชมุ (หรือภำยในวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2564) 
จำกนัน้ ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำเร่ืองตำ่งๆ ตำมระเบียบวำระดงัตอ่ไปนี ้

 
 วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปี 2563 
 
        ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ ม.ล. พรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้ ชีแ้จงรำยละเอียด
เก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2563 ต่อที่ประชุม โดย ม.ล. พรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ์ ได้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2563 โดยรำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนประจ ำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  
 ม.ล. พรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2563 ซึ่งสำมำรถสรุป
สำระส ำคญัได้ดงันี ้ 
 
 
 
 



 

  

4 

ธุรกิจของบริษัท 
 

ธุรกิจอาหารสัตว์น า้ และอาหารสัตว์เลีย้ง (สุนัขและแมว)  
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรผลิตอำหำรสตัว์น ำ้ อำทิ กุ้ งและปลำ มำเป็น

เวลำกวำ่ 30 ปี  และในปัจจบุนัยงัรับผลติอำหำรสตัว์เลีย้งด้วย ได้แก่ อำหำรสนุขัและแมว 
บริษัทมีโรงงำนผลติอำหำรสตัว์ 2 แหง่ คือ 1. จงัหวดัเพชรบรีุ  2. จงัหวดัสงขลำ  มีอตัรำกำรผลติรวม 181,200 ตนั

ตอ่ปี และได้รับมำตรฐำนตำ่งๆ เช่น  ISO 9001 , ISO14001 , GMP , HACCP , ISO/IEC17025 , BAP 
 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานลมที่ประเทศญี่ปุ่น 
ตำมที่บริษัทได้เข้ำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ และพลงังำนลมที่ประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ผล

ประกอบกำรไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงจำกปีที่ผำ่นมำ  ขณะนีบ้ริษัทอยูร่ะหวำ่งชะลอกำรลงทนุ และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึน้ 
 
ยอดขายอาหารสัตว์ 
ในปี 2563 บริษัทมียอดขำยอำหำรกุ้ ง จ ำนวน 20,959 ตนั เมื่อเทียบกบัปี 2562 ที่มียอดขำยจ ำนวน 27,892 ตนั 

ในปี 2563 ยอดขำยต ่ำกวำ่ จ ำนวน 6,933 ตนั หรือประมำน 25% 
ในปี 2563 บริษัทมียอดขำยอำหำรปลำ จ ำนวน 28,586 ตนั เมื่อเทียบกบัปี 2562 ที่มียอดขำยจ ำนวน 40,890 ตนั 

ในปี 2563 ยอดขำยต ่ำกวำ่ จ ำนวน 12,304 ตนั หรือประมำน 30% 
ในปี 2563 บริษัทมียอดขำยอำหำรสตัว์เลีย้ง จ ำนวน 13,704 ตนั เมื่อเทียบกบัปี 2562 ที่มียอดขำยจ ำนวน 7,689 

ตนั ในปี 2563 ยอดขำยสงูกวำ่ จ ำนวน 6,015 ตนั หรือประมำน 78% 
โดยรวมส ำหรับปี 2563 รำยได้จำกกำรขำยในปี 2563 จ ำนวน 1,664 ล้ำนบำท และปี 2562 จ ำนวน 2,119 ล้ำน

บำท รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทจะลดลงจ ำนวน 455 ล้ำนบำท โดยปริมำณยอดขำยอำหำรกุ้ งและปลำลดลง แต่ยอดขำย
อำหำรสตัว์เลีย้งเพิ่มขึน้  

 
กระแสเงนิสด และการผ่อนผันระยะเวลาการช าระหนี ้
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ของไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19) กระทบกับยอดขำยของบริษัท บริษัทได้เจรจำขอขยำย

ระยะเวลำกำรช ำระหนีต้ำ่งๆ ออกไป เพื่อช่วยให้บริษัทสำมำรถบริหำรสภำพคลอ่งได้ ตำมรำยละเอียดดงันี ้ 
- ขยำยระยะเวลำช ำระหนีก้บัธนำคำรสง่ออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย ออกไปอีก 1 ปี ท ำให้ครบก ำหนดใน

วนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2565 จ ำนวนรวม 526 ล้ำนบำท 
- ขยำยระยะเวลำช ำระหนีหุ้้นกู้จ ำนวน 3 รุ่น ออกไป 2 ปี ท ำให้ครบก ำหนดไถ่ถอนในปี 2566 จ ำวนหนีหุ้้นกู้ทัง้ 

3 รุ่น รวมประมำณ 632 ล้ำนบำท 
- ขยำยระยะเวลำช ำระหนีต้ัว๋สญัญำใช้เงินออกไปอีก 7 เดือน ท ำให้ครบก ำหนดในวนัที่ 31 สิงหำคม 2564 

จ ำนวนรวม 60 ล้ำนบำท 
-  
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม และชุมชนโดยรอบ  
ในปี 2563 บริษัทได้มีสว่นช่วยพฒันำชมุชนโดยรอบ และในระดบัประเทศ แตเ่นื่องด้วยสถำนกำรณ์ของไวรัสโคโร

นำ่ (Covid-19) จึงท ำให้ต้องงดจดักิจกรรมตำ่งๆ บำงสว่น แตบ่ริษัทยงัคงมีนโยบำยจดัท ำโครงกำรและกิจกรรมตำ่งๆ ดงันี ้
- โครงกำรเด็กดีใจกบัผู้ใหญ่ใจดี 
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- โครงกำรบณัฑิตพีพี ไพร์ม – ไทยลกัซ์ 
 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ตำมที่บริษัทได้เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Collective Action 

Coalition Against Corruption or CAC) ตัง้แตเ่ดือนกมุภำพนัธ์ 2561 นัน้  โดยในเดือนตลุำคมปี 2563 บริษัทได้ด ำเนินกำรตอ่อำยุ
สมำชิก และผ่ำนกำรรับรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนี ้ทัง้นี ้บริษัทตระหนกัเสมอถึงควำมส ำคญัในเร่ืองกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 
ซึ่งได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิให้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท เพื่อให้บริษัทด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส 
ซื่อสตัย์ และมีจริยธรรม ภำยใต้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 
จำกนัน้ ม.ล. พรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ์ ได้ถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซกัถำมหรือมีควำมเห็น

เก่ียวกบัวำระนีห้รือไม่ 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
 

  ในกำรนี ้ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทรำบวำ่วำระนีเ้ป็นเร่ืองที่รำยงำนเพื่อทรำบ จึงไม่ต้องมีกำรลงมติที่ประชมุ
รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2563 ตำมที่รำยงำน 
 
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
 ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำยประวีณ ดีขจรเดช ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนบญัชีและกำรเงินเป็นผู้ ชีแ้จงรำยละเอียด
เก่ียวกบังบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ตอ่ที่
ประชมุ  
  นำยประวีณ ดีขจรเดช ได้รำยงำนว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2564 
ได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2563 ตำมที่ผู้สอบบญัชีน ำเสนอแล้ว และมีควำมเห็นวำ่ถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ รวมถึงได้มีกำรเปิดเผยข้อมลู
อยำ่งเพียงพอ ซึง่สำมำรถสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม 

    หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2562 ผลต่าง % 

1. สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 335 629 -294 -47% 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,564 1,828 -264 -14% 
3. สินทรัพย์รวม 1,899 2,457 -558 -23% 

4. หนีส้ินหมุนเวียนรวม 1,701 1,886 -185 -10% 
5. หนีส้ินไม่หมุนเวียนรวม 124 127 -3 -2% 

6. หนีส้ินรวม 1,825 2,013 -188 -9% 

7. ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 73 444 -371 -84% 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

    หน่วย : ล้านบาท 
รายละเอียด ปี 2563 ปี 2562 ผลต่าง % 

1. สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 159 353 -194 -55% 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 2,029 2,304 -275 -12% 

3. สินทรัพย์รวม 2,188 2,657 -469 -18% 

4. หนีส้ินหมุนเวียนรวม 1,806 1,909 -103 -5% 

5. หนีส้ินไม่หมุนเวียนรวม 46 49 -3 -6% 

6. หนีส้ินรวม 1,852 1,958 -106 -5% 

7. ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 336 700 -364 -52% 

 
  นอกจำกนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจำรณำงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบก ำไรขำดทุนแล้ว ไม่มีควำมเห็นที่แตกต่ำงจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม                 
ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2563 ของบริษัทที่ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่ำนกำรสอบทำน จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แล้ว โดยรำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนประจ ำปี 2563 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  
  จำกนัน้ นำยประวีณ ดีขจรเดช ได้ถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซกัถำมหรือมีควำมเห็นเก่ียวกบัวำระนี ้
หรือไม ่   
  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนมุตัิงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบก ำไรขำดทนุของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 ในกำรนี ้ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำวำระนีจ้ะต้องได้รับอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่
มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม                26  ราย รวมเป็นจ านวน    314,759,324   หุ้น 
เห็นด้วย  314,758,324 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9997 
ไม่เหน็ด้วย  1,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0003 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  
 

ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำยประวีณ ดีขจรเดช ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรำยละเอียด
เก่ียวกบักำรงดจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับงวดผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563  

  นำยประวีณ ดีขจรเดช ได้ชีแ้จงบริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 60 ของ
ผลก ำไรสทุธิ(หลงัหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย) ให้กบัผู้ ถือหุ้นตำมอตัรำสว่นกำรถือครองหุ้นของแตล่ะบคุคล  กำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักลำ่วอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และโครงกำรในอนำคตของบริษัท รวมทัง้
ภำวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกบัข้อบงัคบับริษัท ข้อ 40 ก ำหนดวำ่ “ห้ำมมิให้แบง่เงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกก ำไร 
ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขำดทนุสะสมอยู ่ห้ำมมิให้แบง่เงินปันผล”  
  เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 ขำดทนุ จึงขอให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงดจ่ำยเงินปัน
ผล และงดจดัสรรเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรับงวดผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
  จำกนัน้ นำยประวีณ ดีขจรเดช ได้ถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซกัถำมหรือมีควำมเห็นเก่ียวกบัวำระนี ้
หรือไม ่   
  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนมุตัิ งดจ่ำยเงินปัน
ผล ประจ ำปี 2563 และงดจดัสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย 
 ในกำรนี ้ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำวำระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่
มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผล ประจ าปี 2563 และงดจัดสรรเงินส ารองตาม
กฎหมาย ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

 
ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม                26  ราย รวมเป็นจ านวน    314,759,324   หุ้น 
เห็นด้วย  314,759,324    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2564 
 
 ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ พลต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ในฐำนะประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงรำยละเอียดเก่ียวกบักำรแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ  
 
  พลต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้ชีแ้จงว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถ
ลงคะแนนเสยีงได้อยำ่งเป็นอิสระ กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้สำมท่ำน มีควำมประสงค์ที่จะรออยูน่อกห้องประชมุ 
และเมื่อกรรมกำรทัง้สำมทำ่นได้ออกจำกห้องประชมุ พลต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ จึงได้รำยงำน วำ่ พระรำชบญัญตัิบริษัท
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก ำหนดไว้วำ่ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้ ให้
กรรมกำรออกจำกต ำแหนง่ 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 
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1 ใน 3 และกรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลำกกนัวำ่ผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำมวำระนัน้อำจ
ได้รับเลอืกเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหมก็่ได้  
  โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 มีกรรมกำรที่ครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหนง่ประจ ำปี 2564 มีดงันี ้  

1. นำยธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร กรรมกำรอิสระ 

2. นำยเดน่ชยั อคัรเดชเดชำชยั กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผู้บริหำร  

3. นำยธีระ กิติจำรุรัตน์ กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 
   
  นอกจำกนี ้บริษัทได้แจ้งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้น
เสนอวำระกำรประชมุ และรำยช่ือบคุคลที่เห็นวำ่มีคณุสมบตัิที่เหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรคดัเลอืกเป็นกรรมกำรของบริษัทลว่งหน้ำ
ในระหว่ำงวนัที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 จนถึงวนัที่ 31 มกรำคม 2564 โดยเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวำระใด และไมม่ีกำรเสนอช่ือบคุคลเข้ำเป็นกรรมกำรมำยงับริษัท 
  ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 1 มีนำคม 2564 โดยไม่รวม
กรรมกำรผู้มีสว่นได้เสีย ได้กลัน่กรอง พิจำรณำด้วยควำมรอบคอบ ระมดัระวงั ถึงควำมเหมำะสมของบคุคลที่สมควรได้รับกำร
เลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำจำกหลกัเกณฑ์ส ำคญัต่ำงๆ เช่น กำรไม่มีคุณสมบตัิต้องห้ำมในกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัทตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 คณุธรรม จริยธรรม ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญ 
ประสบกำรณ์ และควำมเหมำะสมด้ำนควำมหลำกหลำยของคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจำรณำถึง
ควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน และผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยเป็นรำยบุคคล จึงมีมติ
เห็นสมควรให้คณะกรรมกำรบริษัทเสนอตอ่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตักิำรเลอืกตัง้กรรมกำรท่ีออกตำมวำระได้แก่ นำยธีร
วิทย์ ธนกิจสนุทร  นำยเด่นชยั  อคัรเดชเดชำชยั และนำยธีระ กิติจำรุรัตน์ กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรสืบตอ่ไปอีกวำระ
หนึ่ง รวมทัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตำมเดิม  ทัง้นี ้ข้อมลูของผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร หลกัเกณฑ์กำร
สรรหำกรรมกำร และนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท ปรำกฏในสิง่ที่สง่มำด้วยแนบท้ำยหนงัสือเชิญประชมุซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
  นอกจำกนี ้พันต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่ำ กรรมกำรทัง้สำมท่ำนดงักล่ำวมีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตำมข้อบงัคบัของบริษัท พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ สำมำรถอุทิศเวลำและควำมสำมำรถเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย จึงเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท นอกจำกนี ้นำยธีร
วิทย์ ธนกิจสนุทร ซึ่งได้รับกำรเสนอช่ือให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระนัน้ ได้ให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระและปฏิบตัิ
หน้ำที่โดยยดึมัน่ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุรำย  
  จำกนัน้ พันต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้ถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำมหรือมีควำมเห็น
เก่ียวกบัวำระนีห้รือไม่ 
  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น พันต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจำรณำอนุมตัิกำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ โดยขอให้ลงมติเลือกตัง้กรรมกำรเป็น
รำยบคุคล  
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 ในกำรนี ้พนัต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทรำบวำ่วำระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง
ข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออก
ตามวาระ และด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอ โดยลง
มติแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

 

 1.  นายธีรวิทย์  ธนกิจสุนทร ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของ
บริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
 

ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม                 26  ราย รวมเป็นจ านวน    314,759,324   หุ้น 
เห็นด้วย  314,759,324    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
     

 2.  นายเด่นชัย  อัครเดชเดชาชัย ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการที่ เป็น
ผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
 

ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม                 26  ราย รวมเป็นจ านวน    314,759,324   หุ้น 
เห็นด้วย  314,759,324    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 
3.  นายธีระ กิติจารุรัตน์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของ
บริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

 
ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม                 26  ราย รวมเป็นจ านวน    314,759,324   หุ้น 
เห็นด้วย  286,607,989 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  28,151,335 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 
  จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เชิญกรรมกำรทัง้สำมทำ่นกลบัเข้ำสูห้่องประชมุ 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2564 
 

  ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ พลต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ในฐำนะประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงรำยละเอียดเก่ียวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร ประจ ำปี 2564 ต่อที่
ประชมุ 
 

         พลต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้ชีแ้จงว่ำ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ก ำหนดว่ำ กรรมกำรมีสิทธิได้รับ
ค่ำตอบแทนจำกบริษัท ในรูปของเงินรำงวลั เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตำมข้อบงัคบั
หรือตำมที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก ำหนดไว้เป็นครำวๆ ไป 
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวำ่จะมีกำรเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจำกนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิกำรตำ่งๆ ตำมระเบียบของ
บริษัท  
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2564 ได้พิจำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และเช่ือมโยง
คำ่ตอบแทนกบัผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของบริษัท รวมทัง้เปรียบเทียบกบับริษัทอื่นที่อยูใ่นธุรกิจเดียวกนั และมีขนำดใกล้เคียง
กัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมกำรบริษัทเสนอต่อประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ประจ ำปี 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 11 มีนำคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร ประจ ำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บำท (ห้ำล้ำนบำท) โดยแบ่งเป็น ค่ำเบีย้ประชุม และค่ำบ ำเหน็จ โดย
รำยละเอียดมีดงันี ้

ต าแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท  

- ประธำนกรรมกำรบริษัท 15,000 

- กรรมกำรบริษัท 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 

- กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 

คณะกรรมการบริหาร(1)  

- ประธำนกรรมกำรบริหำร 15,000 

- กรรมกำรบริหำร 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน(1)  

- ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 6,000 

- กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 5,000 
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 ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้จ่ำยคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรและคณะอนกุรรมกำร ซึ่งประกอบด้วยเบีย้ประชมุจ ำนวน 

2,687,000 บำท (สองล้ำนหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพนับำท)       
 จำกนัน้ พันต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้ถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำมหรือมีควำมเห็น

เก่ียวกบัวำระนีห้รือไม่ 
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทนกรรมกำร และคณะอนกุรรมกำร ประจ ำปี 2564 

  ในกำรนี ้ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำวำระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่ำสองในสำม
ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

ประจ าปี 2564 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
หมายเหต ุ กรรมการทีมี่ส่วนได้เสีย 1 ท่านได้แก่ นายธีระ กิติจารุรตัน์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

 

ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม                26  ราย รวมเป็นจ านวน    314,759,324   หุ้น 
เห็นด้วย  286,607,989 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  91.0562 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  28,151,335 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  8.9438 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 
 
 
 
 

ต าแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาทต่อครัง้) 

 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาทต่อครัง้) 

 

คณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ(1)  

- ประธำนกรรมกำรดแูลกำรลงทนุตำ่งประเทศ 6,000 

- กรรมกำรดแูลกำรลงทนุตำ่งประเทศ 5,000 

หมายเหตุ  

(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
 
     ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำยธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร ในฐำนะประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรำยละเอียด
เก่ียวกบัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดคำ่สอบบญัชี ประจ ำปี 2564 ตอ่ที่ประชมุ 

         นำยธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร ได้ชีแ้จงวำ่ พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และมำตรำ 121 
และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 36 และ 42 ก ำหนดให้ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีพิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดจ ำนวน
เงินค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี  ในกำรแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  ผู้ สอบบัญชีจะต้องไม่เป็น
กรรมกำร พนกังำน ลกูจ้ำง หรือ ผู้ด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ใดๆ ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 11 มีนำคม 2564 ได้พิจำรณำคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำน ควำมเป็น
อิสระของผู้สอบบญัชี และค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี รวมทัง้ได้ให้ควำมเห็นและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 11 มีนำคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 
2564 โดยเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตำมที่มีรำยช่ือดงัต่อไปนี ้จำกส านกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ประจ ำปี 2564 รวมทัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทด้วย  

 
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 

          
บริษัท ค่าสอบบัญชี (บาท) ค่าบริการอื่น (บาท) 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 1,345,000 - 
บริษัทยอ่ย 1,876,000 100,000 
รวมทัง้สิน้ 3,221,000 100,000 

  หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานประกอบด้วย ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท์ระหว่างประเทศ 
และค่าทีพ่กั (ในกรณีทีต่อ้งเดินทางไปพกัคา้งคืนหรือไปต่างจงัหวดั) จะเรียกเก็บตามจริง 

 
การก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นเงินจ านวน 1,345,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพนับาท) ลดลง

จากปี 2563 ร้อยละ 2.54 (โดยบริษัทได้มีการเปลีย่นผู้สอบบญัชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทปี 
2563 โดยมีคา่สอบบญัชีจ านวน  1,380,000 บาท) ทัง้นีค้า่สอบบญัชีดงักลา่ว ยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน ซึง่
ประกอบด้วย คา่เบีย้เลีย้ง คา่เดินทาง คา่ลว่งเวลา คา่โทรศพัท์ระหวา่งประเทศ คา่อาหารและที่พกั (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพกั
ค้างคืน หรือไปตา่งจงัหวดั หรือตา่งประเทศ) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง  

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีรายช่ือข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร /ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ท าให้ผู้ ถือหุ้นมข้ีอมลูประกอบการพิจารณาตดัสนิใจวา่ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการ
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เสนอช่ือนัน้มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอตอ่การท าหน้าที่ โดยคณะกรรมการจะดแูลให้สามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตาม
ก าหนดระยะเวลา 
 จำกนัน้ นำยธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร ได้ถำมที่ประชุมวำ่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซกัถำม หรือมีควำมเห็นเก่ียวกบัวำระนี ้
หรือไม ่
  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดซกัถำม หรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2564 
 
 ในกำรนี ้ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำวำระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่
มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบ

บัญชี ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม                26    ราย         รวมเป็นจ านวน    314,759,324   หุ้น 

 
เห็นด้วย  314,759,324    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท 

 ประธำนฯ ได้เป็นผู้ ชีแ้จงรำยละเอียดเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทว่ำบริษัทมีควำม
ประสงค์จะย้ำยที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ เพื่อรวมฝ่ำยตำ่งๆ เข้ำด้วยกนัเพื่อประสิทธิภำพ และควำมคลอ่งตวัในกำรด ำเนินงำน  ทัง้นี ้
รำยละเอียดเก่ียวกบักำรเปลีย่นแปลงที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท มีดงันี ้

จำกที่ตัง้เดิม  69/5 หมูท่ี่ 5 ถนนพระรำม 2 (กม.71) ต ำบลบำงขนัแตก  อ ำเภอเมืองสมทุรสงครำม 

   จงัหวดัสมทุรสงครำม 

ที่ต้ังส านักงานใหญ่แห่งใหม่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนนรพช.อู่ตะเภา ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย  
จังหวัดเพชรบุรี  

 จำกนัน้ ประธำนฯ ได้ถำมที่ประชมุวำ่มีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดมีข้อซกัถำม หรือมีควำมเห็นเก่ียวกบัวำระนีห้รือไม่ 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติ กำร
เปลีย่นแปลงที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทตำมรำยละเอียดดงักลำ่ว 

 ในกำรนี ้ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทรำบวำ่วำระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวำ่สำมในสี่ของ
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทตามที่เสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม                26  ราย รวมเป็นจ านวน    314,759,324   หุ้น 
เห็นด้วย  314,759,324    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 
 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการ 

  เปลี่ยนแปลงที่ตัง้ส านักงานใหญ่  
 ประธำนฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรำยละเอียดเก่ียวกบักำรแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกบักำร
เปลีย่นแปลงที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท 
  ประธำนฯ ได้ชีแ้จงว่ำตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 11 มีนำคม 2564 
ได้มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิกำรแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกบักำร 
เปลีย่นแปลงที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท ดงันี ้

จำกเดิม 

“ข้อ 5. ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ จะตัง้อยู ่ณ จงัหวดั สมทุรสงครำม” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 5. ที่ต้ังส านักงานใหญ่ จะต้ังอยู่  ณ จังหวัด เพชรบุรี” 

 จำกนัน้ ประธำนฯ ได้ถำมที่ประชมุวำ่มีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดมีข้อซกัถำม หรือมีควำมเห็นเก่ียวกบัวำระนีห้รือไม่ 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดซกัถำม หรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท  

 ในกำรนี ้ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทรำบวำ่วำระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่สำมในสี่ของ
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 5. เพื่อให
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม                26  ราย         รวมเป็นจ านวน    314,759,324   หุ้น 
เห็นด้วย  314,759,324    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ไมม่ีวำระอื่นเสนอในที่ประชมุ 
 

ประธำนฯ ได้ถำมที่ประชมุวำ่มีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดมีข้อซกัถำมหรือมคีวำมเห็นอื่นใดหรือไม่  ซึง่มีผู้ ถือหุ้นมำด้วยตนเอง 
และผู้ รับมอบฉนัทะ มีข้อซกัถำมและข้อเสนอแนะตอ่ที่ประชมุดงันี ้  
 
        เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถำมเพิม่เติม ประธำนฯ จงึได้กลำ่วขอบคณุ และกลำ่วปิดกำรประชุม 
  

ปิดประชมุเวลำ 11.42 น. 
 
 

ลงช่ือ ________ ประธำนท่ีประชมุ 
          (นำงน ำ้ค้ำง พึง่ทอง) 

 
 


