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PROUD-LC 2021/002  

 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

เร่ือง ก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษัท พราว เ รียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  1/2565                                 
เม่ือวนัพุธท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีมติอนุมติัท่ีส าคญัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัรับทราบผลการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ดงัน้ี 
1.1 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
1.2 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือกรรมการใหม่ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
1.3 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 

2. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565                    
เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 
 

วาระท่ี 2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานและพจิารณาอนุมัติงบการเงินส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 

วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการ  เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนส าหรับ ปี 2564 
จ านวน 97.24 ลา้นบาท  
 

วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 รายละเอียดดงัน้ี 
1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชี ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

1.1 นายปิยะ ชยัพฤกษม์าลาการ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7544 และ/หรือ 
1.2 นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4604 และ/หรือ 
1.3 นายส าราญ แตงฉ ่า    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8021 
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แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ี
ได ้ให้บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดัจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้
2. อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท  
 

วาระท่ี 5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 3 คน  คือ นายอนุชา สิหนาทกถากุล, นายแดน ศรมณี และ นายภูมิพฒัน์ สินาเจริญ ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนด
หลกัเกณฑ์การเลือกตั้งโดยการให้สิทธิและโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอช่ือกรรมการใหม่เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาในระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลใดต่อ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณา คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน  กลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ ทักษะและประสบการณ์อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
 

วาระท่ี 6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั, คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับปี 2565 ดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวเป็นอตัรา
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจในปัจจุบนั ขนาดของบริษทั และผลประกอบการขององคก์ร 
1. ปรับเพ่ิมการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี 2565 แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นดงัน้ี  
ค่าเบ้ียประชุม (ต่อคร้ัง)  
 ประธานคณะ กรรมการ 
1.คณะกรรมการบริษทั 20,000 บาท 15,000 บาท 
2.คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 15,000 บาท 
3.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท 15,000 บาท 

  

2. งดการจ่ายบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 แก่คณะกรรมการบริษทั 
 สิทธิประโยชน์อื่น     - ไม่มี –  
 

วาระท่ี 7  เร่ืองพจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัท 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 14 
และขอ้ 28 ซ่ึงมีสาระส าคญัของการแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี  

1. ข้อ 14 “ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  
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 2. ข้อ 28 “คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ย (3) เดือนต่อคร้ัง ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด  
  การประชุมคณะกรรมการของบริษทัสามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดย
ด าเนินการตามประกาศพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมดงักล่าวรวมทั้งท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมใดๆ ต่อไป 
 

วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)  
 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวนัพุธท่ี 9 มีนาคม 
2565 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

  

 (นายภูมิพฒัน์  สินาเจริญ) 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


