
 

 

PPPM/2564-021 

 วนัท่ี 4 มิถนุายน 2564 

 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนั

ศกุร์ที่ 4 มิถนุายน 2564  เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชมุของ

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

เปิดประชมุ มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 31 ราย  เป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 339,658,414 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 49.3642 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทจ านวน 688,066,467 หุ้น โดยที่ประชุมได้มีมติใน

วาระตา่งๆ ดงันี ้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ 31  ราย รวมเป็นจ านวน    339,658,414    หุ้น 

เห็นด้วย 339,658,414 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

2. พิจารณาและอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,669,041,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
916,901,123 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,585,942,424 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
1,669,041,301 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

  ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ 31  ราย รวมเป็นจ านวน    339,658,414    หุ้น 



 

Page 2 of 3 
 

เห็นด้วย 339,658,414 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

3. พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ 31 ราย รวมเป็นจ านวน    339,658,414   หุ้น 

เห็นด้วย 339,658,414 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

4. พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,376,132,952 หุ้น ในมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) (จองซือ้เกินสทิธิได้) และพิจารณาและอนมุตัิ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 292,908,349 หุ้น เพื่อรองรับการปรับอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 
ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ 31 ราย รวมเป็นจ านวน    339,658,414   หุ้น 

เห็นด้วย 339,658,414 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  
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5. เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไมม่ีวาระอื่นเสนอในที่ประชมุ 

 

ประธานกลา่วปิดประชมุเวลา 11.20 น. 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

                     ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) 

    

                                                                                              (ม.ล. พรรณเพียงเดือน  สงัคหะพงศ์)                              

                                                                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

 

 

 

 

 

 

 

 ส านกัเลขานกุารบริษัท 

โทร. 02 029 1480 

 


