
 

 

PPPM/2565-035 
 วนัท่ี 29 เมษายน 2565 

เรื่อง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
           ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้มติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนั
ศกุรท์ี่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสดจากหอ้งประชมุของ
บรษิัท เลขที่ 486 อาคาร อี 1 ชัน้ 3 โครงการพีเพิลพารค์ แขวงอ่อนนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดยเมื่อเริ่ม
เปิดประชุม มีผูถื้อหุน้มาประชุมทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 37 ราย  เป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 1,120,278,725 
หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 47.8533 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทจ านวน 2,341,066,856 หุน้ โดยที่ประชุมไดม้ี
มติในวาระต่างๆ ดงันี ้

1. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2564  
โดยวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,120,278,725 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    - 
บตัรเสีย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ - 

3. อนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบังวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,120,278,725 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    - 
บตัรเสีย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ - 

4. อนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระประจ าปี 2565 ทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นางน า้คา้ง พึ่ง
ทอง , พนัต ารวจโทเธียรรตัน ์วิเชียรสรรค ์และหม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรม
การอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

4.1) นางน า้คา้ง พึ่งทอง กรรมการ 
เห็นดว้ย 1,120,278,725 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
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ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    - 
บตัรเสีย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ - 

 
4.2) พนัต ารวจโทเธียรรตัน ์วิเชียรสรรค ์ กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 1,120,278,725 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    - 
บตัรเสีย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ - 

   
4.3) หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ ์กรรมการ 

เห็นดว้ย 1,120,278,725 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    - 
บตัรเสีย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ - 

5. อนมุตัิค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 
บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) คงเดิม โดยกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ และไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ  
รายละเอียดมีดงันี ้

 
 
 
 
 
 

 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุม  (บำทต่อคร้ัง) 
คณะกรรมกำรบริษัท  

- ประธานกรรมการบรษิัท 15,000 
- กรรมการบรษิัท 10,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 

คณะกรรมกำรบริหำร  
- ประธานกรรมการบรหิาร 15,000 
- กรรมการบรหิาร 10,000 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6,000 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5,000 

คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน  
- ประธานกรรมการการพฒันาอย่างยั่งยืน 6,000 
- กรรมการการพฒันาอย่างยั่งยืน 5,000 
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ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้
เห็นดว้ย 1,120,278,725 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
บตัรเสีย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 

6. อนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่ง
จาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมทัง้ผูส้อบบัญชี
ของบรษิัทย่อย ประจ าปี 2565 ดงัต่อไปนี ้ 

1. นายสง่า โชคนิติสวสัดิ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  11251 หรือ 
2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  8435  หรือ 
3. นายกรรณ ตณัฑวิรตัน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  10456 

และอนุมัติค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2565 จ านวน 2,300,000 
บาท (สองลา้นสามแสนบาท) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,120,278,725 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    - 
บตัรเสีย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ - 

7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับการประชุมรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,120,278,725 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
บตัรเสีย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 

8. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  จ านวน 135,000,000  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
3,095,942,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,230,942,424 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่
เกิน 135,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,120,278,725 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
บตัรเสีย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
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9. อนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,120,278,725 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
บตัรเสีย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 

10. อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,120,278,725 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 

                     ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) 
    
 

                                                                                                    (นางสพุตัรา นาคมณฑนาคุม้)                              
                                                                    ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   

 
 

 
ส านกัเลขานกุารบริษัท 
โทร. 02 029 1480 

 

 


