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 วนัท่ี 19 เมษายน 2564  

 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 19 เมษายน 2564 

เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขท่ี 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 

การลงมติ  ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ีดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจาํนวน 472,445,125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียงจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานและพิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

การลงมติ  ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ีดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจาํนวน 472,445,125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียงจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรและงดจ่ายเงินปันผล 

การลงมติ  ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ีดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจาํนวน 472,445,125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียงจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 

 รายช่ือผูส้อบบญัชี              

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4604 และ/หรือ 

2. นางสาวพชัรวรรณ คูณะรังสี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6650 และ/หรือ 

3. นายสาํราญ แตงฉํ่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8021 
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 ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของ

สํานกังานทาํหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดยกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี

ประจาํปี 2564 ดงัน้ี 

 ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)     1,500,000 บาท 

 ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)  ไม่มี  

  

เห็นดว้ยจาํนวน 472,445,125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียงจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 

การลงมติ ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ีดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

 5.1  เลือกตั้งให้ นายอนุวฒัน์  เมธีวิบูลวุฒิ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง 

เห็นดว้ยจาํนวน 472,445,226 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียงจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

 5.2  เลือกตั้งให้ นายพสุ  ลิปตพลัลภ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง 

เห็นดว้ยจาํนวน 20,352,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียงจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

 5.3 เลือกตั้งให้ นางสาวพราวพุธ  ลิปตพลัลภ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง 

เห็นดว้ยจาํนวน 20,352,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียงจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจาํปี 2564 

 ค่าเบ้ียประชุมต่อการประชุมหน่ึงคร้ัง 

 ค่าเบ้ียประชุม ปี 2563 ค่าเบ้ียประชุม ปี 2564 

 ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 15,000 บาท 12,000 บาท 15,000 บาท 12,000 บาท 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 12,000 บาท 15,000 บาท 12,000 บาท 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 บาท 12,000 บาท 15,000 บาท 12,000 บาท 

 

 โบนสัประจาํปีสาํหรับคณะกรรมการทั้งคณะ 

 เป็นเงินจาํนวน 3,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดเงื่อนไขการจ่าย ทั้งน้ีในปีที่ผ่านมาไม่มีการจ่ายโบนสั    

ให้แก่กรรมการเน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน 

 ค่าตอบแทนอยา่งอื่น ไม่มี 

 

เห็นดว้ยจาํนวน 472,445,226 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียงจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

  

                                                                   

 

 (นายภูมิพฒัน์  สินาเจริญ) 

       ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


